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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университетінің Өзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында 

жасақталды.   

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда 

маңызды құжат болып табылады. 

 

Құрметті студент! 

 

Каталогта Жалпы білім беру (ЖБП), Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері 

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

бірыңғай жүйесі сақтала отырып, әр таңдау пәнінің шифрі, мақсаты, пререквизиттері мен 

постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-меңгеруге бөлінген кредит мөлшері 

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және өзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 

 

 
 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Центром по управлению 

изменениями и оценке качества образования Актюбинского регионального государственного 

университета имени К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с 

соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также 

Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру 

для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального 

учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ 

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 

31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген. 

2. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі. ҚР 

БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (12.10.2018 жылғы №563 

өзгертулермен және толықтырулармен).  

3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген. 

4. ҚР МЖМБС. Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау 

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

5. Типтік оқу жоспарлары (2016 жылдар). 

6. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми Кеңесінің 

шешімдері. 

7. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, 2020 ж.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604.  

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №563 от 

12.10.2018г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные 
программы  высшего и (или) послевузовского образования. Утверждены приказом МОН РК 

№595 от 30 октября 2018 года. 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

5. Типовые учебные планы (2016 годов.). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРГУ имени К.Жубанова, 2020 г.). 
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ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

6В03101  -  ҚҰҚЫҚТАНУ 

2 курс 

 

3.1 Модуль  - Философия және кәсіпкерлік 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:   Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 
ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері, Медиация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С. Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D. Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-
жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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Қ
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T
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3.1 Модуль  - Философия және кәсіпкерлік,  10 кредит 

ЖБП ЖК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖБП ТК KZhBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

3.2 Модуль  - Философия және жемқорлыққа қарсы мәдениет,  10 кредит 

ЖБП ЖК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖБП ТК SZhKMN 2108 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 3 5 

6 Модуль - Азаматтық және қылмыстық құқықтардың ерекше бөлімі, 13 кредит 

БП ЖК AK (EB) 2205 Азаматтық құқық (ерекше бөлім) 3 5 

БП ЖК KK (EB) 2206 Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) 3 5 

БП    Өндірістік практика 4 3 

7.1 Модуль - Құқық қорғау органдары және мемлекет пен құқық тарихы, 13 кредит 

БП ТК MKT 2208 Мемлекет және құқық тарихы 3 3 

БП ТК KКО 2209 Құқық қорғау органдары 4 5 

БП ТК ZKE 2210 Заңгердің кәсіби этикасы 4 5 

7.2 Модуль - Рим құқығы және құқықтық статистика, 13 кредит 

БП ТК RK 2208 Рим құқығы 3 3 

БП ТК КSAE 2209 Құқықтық статистика  және арнайы есептер 4 5 

БП ТК SKIT 2210 Саяси және құқықтық ілімдер тарихы 4 5 

8.1 Модуль - Әкімшілік процесс пен сот жүйесі, 20 кредит (қылмыстық-құқықтық траектория) 

БП ТК AKP 2211 Әкімшілік құқық және процесс 3 5 

БП ТК UA  2212 Ювеналді  әділет 4 5 

БП ТК KКОМ  2213 Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері  4 5 

БП ТК ShESZh 2214 Шет елдердің сот жүйесі 4 5 

8.2 Модуль - Ұлттық салалық құқықтық пәндер мен медиация, 20 кредит (азаматтық-құқықтық 

траектория) 

БП ТК KR AK  2211 ҚР әкімшілік құқығы 3 5 

БП ТК KR ОК 2212 ҚР отбасы құқығы 4 5 

БП ТК EK 2213 Еңбек құқығы 4 5 

БП ТК Мed  2214 Медиация 4 5 
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3.2 Модуль  - Философия және жемқорлыққа қарсы мәдениет 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі Нурутдинова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әділеттілікті қалыптастыру және Қазақстан 

Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі ережелерін зертеу  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық 

қатынастарды білуге және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға 

бағытталған.  

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері, Медиация 
Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының 

Конституциясы; Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы білу 

және түсіну В) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың негізгі қағидаттары түсіну.С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; 

жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, 

идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын қолдану. 

 

6 Модуль - Азаматтық және қылмыстық құқықтардың ерекше бөлімі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Азаматтық құқық (ерекше бөлім)  

Бағдарлама авторы: Смагулова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: азаматтық құқықтың арнайы бөлімі саласындағы теориялық білімдерін 

студенттердің сатып алу, сондай-ақ кәсіби қызметті табысты жүзеге асыру үшін қажетті практикалық дағдылар 

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мүлікті меншікке беру туралы келісімшарттық міндеттемелер, мүлікті беру 

бойынша шарттық міндеттемелер, жұмыстарды орындауға келісімшарттық міндеттемелер, қызметтерді ұсыну 

бойынша шарттық міндеттемелер, бірлескен қызмет бойынша шарттық міндеттемелер - қарапайым серіктестік. 

Зияннан туындаған міндеттеме. Әділетсіз байытуға байланысты міндеттемелер. Комиссия және комиссия. 

Агенттік қызметі Мүлікті сеніммен басқару. Коммерциялық концессия (франшиза). Патенттік құқық. 

Азаматтық трафикке қатысушылардың даралануының құралдары. Мұрагерлік құқық. Мұрагерлік туралы 

жалпы ережелер. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Азаматттық процессуалдық құқық, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Азаматтық құқық міндеттерінің мәнін білу және түсіну B) Азаматтық 

құқық қолданудағы кәсіби қызметті жүзеге асыру C) Азаматтық құқықтық қатынастардың мазмұнын талдау 

мүмкіндігі. D) азаматтық құқықты жетілдіру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру мүмкіндігі. E) Азаматтық 

құқықтың міндетті бөлігінің саласында теориялық білімді практикалық қолдану дағдылары мен дағдылары. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) 

Бағдарлама авторы: Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің терең теориялық білімдерін қалыптастыру және осы негізде сот 

және құқық қорғау органдарына жүктелген қылмыстық құқық нормаларын қолдану жөніндегі міндеттерді 
тиімді орындауға қажетті күшті дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру 

Бағдарламаның қысқаша курсы: қылмыстық құқықтың (арнайы бөлімнің) тұжырымдамасы мен мақсаттары, 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың біліктілік тұжырымдамасы, адамға қатысты қылмыстық құқық 

бұзушылық, отбасы мен кәмелетке толмағандардың мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылық, 

конституциялық және өзге де адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, адамзаттың қауіпсіздігіне 

және адамзаттың қауіпсіздігіне қатысты қылмыстық әрекеттерге, меншікке, медициналық қылмыстық құқық 

бұзушылықтарға, конституциялық құрылыстың негіздеріне және қауіпсіздікке, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар аталған қылмыстық құқық бұзушылықтар, көлік қылмыстық құқық 

бұзушылықтар, әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  Қылмыстық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Азаматттық процессуалдық құқық, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) Қылмыстық құқықтың ерекше бөлігінің принциптері, категориясы, 

міндеттері туралы ережелерді білу және түсіну. B) Қолданыстағы қылмыстық заңнамадағы тәуелсіз бағдар. С) 

Қылмыстық заңды түсіндіру және қолдану мүмкіндігі. D) Қылмыстық құқық бұзушылықтарды дұрыс білу 

қабілеті. E) жеке қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау және дағдылар 
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7.1 Модуль - Құқық қорғау органдары және мемлекет пен құқық тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекет және құқық тарихы 

Бағдарлама авторы: Исибаева Е.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ халқының мемлекеті мен құқығының дамуы мен пайда болуын заңды 

процесс ретінде нақты тарихи жағдайда және қатаң хронологиялық жүйелікте зерттеу. Қазақстан 

Республикасының мемлекет және құқық тарихы қазақтардың мемлекетінің және құқығының пайда болуын 

тарихтың әр кезеңіндегі дамуы мен тығыз байланыстыра келіп, сонымен қатар қоғамның материалдық өмір 

жағдайы мен де тығыз байланыста болатынын зерттейді. Яғни, мемлекет пен құқық тарихы  ғылымының пәні 

болып мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуындағы экономикалық қарым-қатынастарды зерттеу 

жатады. Сонымен қатар мемлекет пен құқықтың сол кездегі өндірісті әр түрлі қоғамдық экономикалық 
формалардағы қорғау кезіндегі қызмет ролін анықтауда жатады. Қазақстан Республикасының мемлекет және 

құқық тарихы мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуының нақты себептері мен процесін, маңызды 

заңды ескерткіштерін, қазақтардың мемлекеті мен құқығының түрлері мен формаларын, мемлекеттік 

мекемелері мен ең маңызды құқық институттарын зерттейді. Бұл процестің әр түрлі кезеңдердегі нақты 

спецификалық ерекшеліктері қандай? Ең маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар қамтып, ол біздің 

республикамыздағы мемлекет пен құқықтың дамуының негіздерінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін 

айқындайды. Курсты оқудың нәтижесінде студенттер Қазақстанның мемлекеттік - құқықтық даму 

ерекшеліктерін, мақсаттары, бұл циклдің маңызы туралы түсінігі болу керек. Олар мемлекеттік практикалық 

құрылымы мен қазақ халқының құқығының дамуында мемлекеттіліктің жалпы пайда болуы мен даму 

заңдылықтарын, бұл процестің әр түрлі уақыт кезеңдеріндегі нақты спецификалық ерекшеліктері қандай екенін 

анықтай және көрсете білу керек. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасы мемлекеті мен құқығы тарихының пәні мен әдістері. 
Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік құрылымдар. Монғол шапқыншылығы дәуіріндегі Қазақстандағы 

мемлекет және құқық. Ноғай Ордасының саяси құрылысы. Қазақ хандығының құрылуы және құқығы. ХҮ-

ХҮШ ғғ Қазақтың әдет-ғұрып құқығы. Қазақстанның Ресейге қосылуының мемлекеттік-құқықтық шарттары. 

Қазақстан Ресей империясының құрамында. Бөкей хандығының саяси- қоғамдық құрылысы (1801 ж.). ХІХ ғ. 

20-40 жж. реформалары бойынша Қазақ-станның саяси-әкімшілік құрылысындағы өзгерістер. ХІХ ғ. 60-90 жж. 

реформалары бойынша Қазақстанның саяси-әкімшілік құрылысындағы өзгерістер. Қазақстан бірінші 

дүниежүзілік соғыс және буржуазиялық демократиялық революция дәуірінде. Кеңес билігінің (1917-1920 жж) 

қалыптасуы және бекінуі дәуіріндегі Қазақстандағы мемлекет және құқық. Қазақ АССР-нің құрылуы. Ұлы Отан 

соғысы (1941-1945 жж) аралығы кезеңіндегі Қазақстанның мемлекет және құқығы. Қазақстан - егеменді 

мемлекет 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы  

Постреквизиттері: Құқық қорғау органдары, Саяси және құқықтық ілімдер тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шет елдің біліміндегі құқықтық білімінің мемлекет және құқық 

тарихында түсініп көрсте білу В) Тусіну және қолдану аумағында Қазақстаның құқық жүйесіндегі кәсіби 

деңгеиі С) Мәселенің қалыптасу аргументерін және оқу деңгеиінде шешу D) Ғылыми, этикалық, әлеуметік, 

қалыптастыру және өмір сүру негізінде ақпаратар жинақтау негізінде ой қорту Е) Құқықтану саласында маман 

ретінде ақпараттар, идеиялар ,мәселелерді шешу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық қорғау органдары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мурсалова Л.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: құқық қорғау органдары пәнінің негізгі ережелері, пәні және жүйесін талдау, 

зерттеу, нормативтік актілерді оқып, білу  

Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР құқық қорғау қызметі және құқық қорғау органдары, ҚР сот билігі: тарихы, 

жай-күйі және болашағы, ҚР судьяларының құқықтық мәртебесі, прокуратура актілері, прокуратура 
органдарының жүйесі және оларды ұйымдастыру, ҚР Әділет органдарын ұйымдастыру, ҚР алдын ала тергеу 

және анықтау органдарының жүйесі. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқық тарихы 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқық қорғау жүзеге асырудың ұйымдастырушылық және құқықтық 

негіздерін білу В) нормативтік құқықтық актілерді тәжірибеде қолдану, материалдық және іс-жүргізу 

құқығының нормаларын жүзеге асыру С) тәжірибелік кәсіби қызметтегі құық қорғау саласында теориялық 

білімін сауатты қолдана алуға; D) құық қорғау саласындағы нормативтік актілерді анализдеу Е) құқықтық 

актілермен жұмыс жасау икемділіктерін білуге тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заңгердің кәсіби этикасы 

Бағдарлама авторы: Адаев О.Ш. 
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Курсты оқытудың  мақсаты: Кәсіби этиканы құрайтын теория мен тәжірибе негіздерінде, тыңдаушылар 

бойында құқық қорғау органдары қызметкерінің кәсіби этикасына сәйкес келетін әдептілік туралы білім 

жүйесін қалыптастыру. Пәннің міндеттері этиканың ғылым ретінде теориялық негіздерін ашу; заң саласындағы 

түрлі мамандырдың кәсіби этикасы спецификасының қажеттілігін негіздеу; құқық қорғау органдары 

қызметкерінің этикалық жағынан расталған әдептілікке, күрделі, төтенше, жанжал жағдайларында дұрыс 

шешім қабылдай алуына дайындауға жол беру; білікті заңгердің іскерлік этикасын игеруге көмек көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды мораль-әдептік оқытулар. Кәсіби әдебі. Әдеп категорияларының 

ерекшеліктері мен әлеуметтік функциялары. Соттық билік қызметіне қойылатын жағымды талаптары. 
Қорғаушының әдебі. Прокурордың әдебі. Алып-ала тергеу әдебі. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқық тарихы 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Болашақ кәсіптің әлеуметтік маңыздылығын кәсіптік дәрежеде білу және 

түсіну В) Қолданыста жүрген заңмен реттеліп жатқан этикалық қағидаларды, заң саласы мамандарының 

тәжірибеде қолдануы С) Жүктелген кәсіби міндетті абыройлы орындап,заңгер этикасының қағидаларын ұстану 

D) Тіл табысу жағдайында өзінің ұтымды жақтарын заңгерлік тұрғыдан пайдалану Е) Оқу білім құықтық 

мәдениет,құқықтық ойлау және дамыған құқықтық сананың негізінде кәсіби қызметті дамытады. 

 

7.2 Модуль - Рим құқығы және құқықтық статистика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Рим құқығы 

Бағдарлама авторы: құқық магистрі, аға оқытушы Бердыбаев Н.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Рим құқығы – жаппай білімге ұмтылу тарихының еш қайталанбас бір бөлшегі, 

қазіргі заманның көптеген ұлттық құқықтық жүйелерінің негізі, теориялық және сӛздік (ұғымдардың) қайнар 

көзі. Екі жарым мың жыл бұрын пайда болған рим құқығына жүгіну тек қана тарихпен қызығушылыққа 

бейімделмейді, бүгінгі түбірлі өзгеріп тұрған өмірдің қажеттіліктеріне байланысты талап етіледі. Рим құқығы 
курсын оқып студенттер құқық субъектілері, меншік құқығы, міндеттемелік құқық туралы білім негіздерін 

игереді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Рим құқығының ұғымы. Рим құқығының қайнар көздері. Тұлғалар. Отбасылық 

қарым-қатынастар. Заттық құқық. Меншік құқығы. Міндеттемелік құқық. Міндеттеменің жекелеген 

түрлері.Мұрагерлік құқық. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы  

Постреквизиттері: Халықаралық жария құқық, Халықаралық жеке құқық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Шет елдің біліміндегі құқықтық білімінің мемлекет және құқық тарихында 

түсініп көрсте білу В) Түсіну және қолдану аумағында Қазақстаның құқық жүйесіндегі кәсіби деңгеиі С) 

Мәселенің қалыптасу аргументерін және оқу деңгеиінде шешу D) Ғылыми, этникалық, әлеуметік, 

қалыптастыру және өмір сүру негізінде ақпаратар жинақтау негізінде ойқорту Е) Құқықтану саласында маман 
ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Құқықтық  статистика және арнайы есептер 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к ,  доцент  Исибаева Е.И 

Курсты оқытудың мақсаты: Заңгерлердің кәсіби қызметтері үшін бұқаралық заңи құбылыстарды зерттеу 

кезінде статистикалық әдістерді кешенді қолдану қажеттілігі туралы, түрлі зерттеу объектілеріне қатысты 

кешенді статистикалық әдістерді құру бойынша жалпы әдістемелік нұсқаулар туралы, кешенді статистикалық 

әдістер қолдану арқылы талдау жасауға қойылатын негізгі талаптар туралы жинақталған білімдер өте маңызды 

болып табылады. Аталған талаптар «Құқықтық статистика» оқу курсының мазмұны мен құрылымын 

анықтайды. Студенттердің «Құқықтық статистика» курсын оқудың негізгі мақсаты – тәжірибелік жұмыста 

қолдану үшін құқықтық ақпаратты статистикалық алу, жинау, өңдеу және  талдау сияқты әдістерді игеру болып 

табылады.     

Курстың қысқаша сипаттамасы: Құқықтық статистика және арнайы есептер статистика ғылымының саласы 
ретінде, оның пәні, әдістері, мақсаттары және әдістемелік негіздер. Құқықтық статистикадаға статистикалық 

бақылау әдістері бастапқы ақпарат жинаудың негізгі әдісі ретінде. Құқық қорғау органдарының, соттардың, 

прокуратураның  және басқа да заңи мекемелердің есебі және есептілігі. Ішінара бақылау және оны құқықтық 

статистикада қолдану. Заңи ақпаратты жинаудың әлеуметтік әдістері. Орташа мөлшерлер және олардың 

құқықтық статистикада қолданылуы. Белгінің вариацияларының көрсеткіштері. Құқықтық құбылыстардың 

динамикасын статистикалық зерттеу. Өзара байланыстарды зерттеудің статистикалық әдістері. Кешенді 

статистикалық талдау. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқық тарихы 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Заңи құбылыстарды зерттеу кезінде статистикалық әдістерді кешенді 

қолдану қажеттілігі туралы, түрлі зерттеу объектілеріне қатысты кешенді статистикалық әдістерді құру 
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бойынша жалпы әдістемелік нұсқаулар туралы, кешенді статистикалық әдістер қолдану арқылы талдау жасауға 

қойылатын негізгі талаптар туралы білуге; В) Өзекті әлеуметтік-құқықтық мәселелерді зерттеуді игеруге және 

статистикалық көрсеткіштер жүйесі мен талдау әдістерін тәжірибелік тұрғыдан пайдалануды үйренуге; С) 

құқықтық статистикадағы статистикалық бақылаудың негізгі нысаны ретіндегі құқық қорғау органдарындағы 

және әділет органдарындағы статистикалық есептілікті құру, түсіну және талдау; D) түрлі қылмыстардың бөлек 

түрлері мен топтары динамикасының арасындағы тығыз байланыстарды табу және бағалау; Е) басқа да 

көрсеткіштердің арасындағыларды анықтау және олардың дамуын болжау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Саяси және құқықтық ілімдер тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к, аға оқытушы Исибаева Е.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: саяси және құқықтық ілімдер тарихы толық меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгi Шығыстағы саяси және құқықтық ойлар. Ежелгi Грециядағы саяси және 

құқықтық iлiм. Ежелгi Рим өркениетiнiң саяси-құқықтық iлiмi. Орта ғасырлық Батыс Европадағы саяси-

құқықтық iлiм (VI-XV ғ.ғ.). Араб Шығысы мен мұсылман елдерiндегi саяси- құқықтық ойлар. Ерте түркi 

дәуiрiндегi саяси-құқықтық ойлар. Қайта өрлеу мен Реформация дәуiрiндегi саяси-құқықтық iлiмдер. Ерте 

буржуазиялық саяси-құқықтық iлiм. Франциядағы XVIII-XIX ғасырдың басындағы саяси- құқықтық iлiм. 

Тәуелсiздiк үшiн күрес дәуiрiнде Америка Құрама Штаттарындағы саяси және құқық. XVIII ғ. аяғы мен XIX ғ. 

басындағы Германиядағы саяси-құқықтық iлiмдер. Ресейдегi саяси-құқықтық iлiмдер дамуының тарихы (XI-

XIX ғғ. Бiрiншi жартысы). XIX ғасырдың екiншi жартысындағы Европадағы саяси- құқықтық ой. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  ҚР  мемлекет және құқық тарихы. 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Саяси және құқықтық ілімдер тарихын оқу нәтижесінде маман өткен және 

қазіргі заманның саяси және құқықтық өте маңызды доктриналарының мазмұнын; B) саяси ойлардың шығу 

тарихын; саяси және құқықтық ілімдер тарихы саласындағы C) өзіндік білімді жетілдіру мотивациясы  D) мен 

креативті ойлау қабілетінің қалыптастырады  E) адамзаттың саяси дамуындағы бірізділікті, саяси ойлардың 

ортақтығын қадағалайды және саяси дамуды айқындайтын негізгі түсініктерді қалыптастыра білу. 

 

8.1 Модуль - Әкімшілік процесс пен сот жүйесі (қылмыстық-құқықтық траектория) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әкімшілік құқық және процесс 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: әкімшілік  сот құрылысының негіздерін меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әкімшілік сот құрылысының ерекше белгілері. Әкімшілік  сот жүйелерін 

ұйымдастыру мен қызметінің конституциялық-құқықтық негіздері. Әкімшілік  сот жүйесі мен өндірісінің 

түрлері. Конституциялық бақылау мен конституциялық юстиция. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, Ювеналді  әділет  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әкімшілік құқық пен мемлекеттік қызметсаласындағы білімдер және 

түсініктер В) Мемлекеттік басқарудың әкімшілік әдістері туралы түсініктері мен білімдерін тәжірибеде қолдану 

С) Әкімшілік құқық нормалары негізінде заңи позициясын сауатты баяндауға, пікірлер айтуға, идеяларды 

бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік D) Саяси және әкімшілік қызметшілердің әрекеттесу 

саласындағы дағдылар.Е) Нақты міндеттерді шешудегі мемлекеттік қызмет туралы  заңнаманы оқыту 

саласындағы дағдылар. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ювеналді  әділет 

Бағдарлама авторы: Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: қылмыстық жазаланатын іс-әрекеттер жасаған және қылмыстық жауаптылық 

жасына жеткен кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылық туралы істер бойынша ерекше сот ісін жүргізу 
жүйесін зерделеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: қылмыстық жазаланатын іс-әрекеттер жасаған және қылмыстық жауапкершілік 

жасына жеткен кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша ерекше сот ісін жүргізу 

жүйесі; жасына және құқық бұзушылық санатына қарамастан, құқық бұзушылық субъектісі ретінде баламен 

байланысты нормалар мен институттар жүйесі; тиісті заңнаманы ғана емес, сондай-ақ кәмелетке 

толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды өзінің мақсаты бар мемлекеттік және өзге де 

органдар мен ұйымдар кешенін қамтитын жүйе; кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтарына әрекет 

ету. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқық тарихы 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) сот мамандандырылған ювеналды жүйесін білу және түсіну B) ювеналды 

әділет ұғымының білімі мен қабілетін практикада пайдалану C) кәмелетке толмағандардың істері бойынша 

құқық нормалары негізінде заң ұстанымын сауатты баяндау, идеяларды бағалау және тұжырымдарды 

тұжырымдау қабілеттері D) кәмелетке толмағандардың қылмыстық және әкімшілік жауапкершілігі саласында 

іскерліктер E) кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі іс жүргізу құжаттарымен жұмыс істеу дағдысы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері  
Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қылмыстық құқығының мәселелері пәнінің мазмұның студенттермен оқуға 

бағытталған. Пәнде қылмыстылықпен күрес құқықтық мемлекеттің приоритеттік міндеттерінің бірі ретінде 

қарастырылады. Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері «Құқықтану» мамандығы бойынша берілетін 

маңызды пәндердің қатарына жатады. Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері сабақ беру студенттерде терең 

теориялық білімдерді қалыптастыруды мақсат етеді және осының негізінде сот және құқық қорғау органдарына 

жүктелген міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті дағдылар мен білімдерді үйретеді 

Пәннің қысқаша мазмұны: ғылым және құқық саласы ретінде қылмыстық құқықтың қағидалары, санаттары 

және түсініктері туралы, нақты қылмыстардың негізгі институттары, элементтері және белгілерінің мәні; 

қылмыстық құқықтың негізгі түсініктері, қылмыстық заңнама, қылмыстық іс-әрекеттке қолданылатын заңның 

мәселелері. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы ( жалпы бөлім), Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 
Постреквизиттері: Қылмыстық іс жүргізу құқығы, Криминалистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) пәннің қағидалары, санаттары және ережелері туралы теориялық 

білімдерін студенттердің жүйелі жеткізуі, әрекет етіп отырған қылмыстық заңнамада дұрыс бағыт алуға 

студенттерді үйрету. В) қылмыстық құқық нормаларын дұрыс түсіндіру және қолдану қасиеттерін дамыту, 

қылмысты саралауды үйрету C) практикалық дағдыларды дамыту үшін ғылыми заң әдебиеттерінен ақпарат ала 

білу D) Оқытылып жатқан құқық саласының түсінік аппаратын игеру E) қылмысты саралау дағдысы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шет елдердің сот жүйесі 

Бағдарлама авторы: Урбисинова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шет елдердің сот жүйесі институттарының мәні мен мазмұнын, түрлі 
мемлекеттердегі мемлекеттік басқару жүйесінің ерекшеліктерін ұғыну болып табылады. Шет елдердің сот 

жүйесі тәжірибесін кешенді түрде зерттеуді мақсат етіп кояды. 

 Пәннің қысқаша мазмұны: Шет елдердегі сот органдары. Сот жүйесінің моделі. Шет елдердегі соттар 

түрлері. Сот төрелігін жүзеге асыруға ықпал ететін органдар. Унитарлық және Федеративтік мемлекеттердегі 

сот органдарының жүйесі. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқық тарихы  

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құқығы, Криминалистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Шет елдердің сот жүйесі пәнінің негізгі теоретикалық жақтарымен, адам 

және азаматтың құқықтық жағдайының негіздерімен, өзге елдердің мемлекеттік сот органдары жүйесімен, 

негізгі ережелерімен, азаматтық институтының құқықтық негіздерімен таныстыру В) шет елдердің 

конституцияларымен, монографиялық материалдармен, заң баспаларының мақалаларымен таныстыруы C) 
практикалық дағдыларды дамыту үшін ғылыми заң әдебиеттерінен ақпарат ала білу D) Оқытылып жатқан 

құқық саласының түсінік аппаратын игеру E) Құқықтану саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, 

мәселелерді шешу. 

 

8.2 Модуль - Ұлттық салалық құқықтық пәндер мен медиация (азаматтық-құқықтық 

траектория) 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР әкімшілік құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ. магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: тыңдаушыларға әкімшілік құқық ғылымының негізгі қағидалары, категориялары 

және ережелері туралы терең білім беру; студенттерді қазіргі әкімшілік заңнамада дұрыс бағдар алуларына 

үйрету; тыңдаушыларды Қазақстан Республикасының атқарушы органдарының жүйесімен, мемлекеттік 
басқарудың нысандары және әдістерімен, мемлекеттік басқарудағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету 

тәсілдерімен таныстыру; тыңдаушыларға шаруашылық, әлеуметтік мәдени және әкімшілік құрылыстың 

ұйымдастырылуы мен әкімшілік-құқықтық реттелуін түсіндіру, сонымен қатар жалпы, салалық және арнайы 

құзыретті атқарушы органдардың ішкі істер органдарымен қарым-қатынас ерекшеліктерімен таныстыру болып 

табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: әкімшілік құқықтың түсінігін, категорияларын, институттарын, жүйесін, әкімшілік 

іс-жүргізу процесін, түрлі салаларды мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін кешенді оқыту. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы 
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Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, ҚР қаржы құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Әкімшілік құқығы» курсы құқықтық мемлекет құрылысы негізіндегі 

ережелерге, сондай-ақ жоғары оқу орындарында зерделенетін мемлекет және құқық теориясы, мемлекеттік 

басқару ережелеріне негізделеді.. В) Студент осы курсты оқып үйренгенде мемлекет және құқықтың қалыптасу 

мен дамуына әсер ететін негізгі факторларды анықтап, әрбір құбылыстың себебін және салдарын түсінуі 

қажет.С) Ол мемлекеттік, конституциялық, қаржылық, еңбек, қылмыстық құқық және басқа заңгерлік 

пәндермен тығыз байланысты. Әкімшілік құқықты оқыту студенттерге мемлекеттік билікті атқару органдары 

және басқа да мемлекеттік әкімшілік органдары қызметтерін ұйымдастыру және әртүрлі мәселелері, қоғамдық 
қатынас қатысушыларына олардың әмірлік әсер ету нысандары мен әдістері, мемлекет, азаматтар мен ұйымдар 

арасында әкімшілік-құқықтық қатынастар туған жағдайда өзара қатынастың ерекшеліктері туралы қажетті 

көлемде білім береді. Осы пәнді зерделеу барысында студенттердің есте сақтайтын өте маңызды жағдай 

әкімшілік құқықтың қозғалмалылығы болып табылады. Ол мемлекеттік органдар жүйесіндегі секілді әкімшілік-

құқықтық өрісіндегі күшінде бар нормативтік актілер жүйесінде тұрақты өзгерістермен сипатталады.  D) 

өзіндік білімді жетілдіру мотивациясы мен креативті ойлау қабілетінің қалыптастырады. Е) Құқықтану 

саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР отбасы құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мухтарова А.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: қазіргі отбасы – неке қатынастарындағы өзекті мәселелердің нормативтік 
құқытық реттелуін, бала тәрбиесіндегі ата-аналардың құқықтарымен міндеттерін, ата-анаға қартайғанда 

қамқорлық, адамгершілік қатынастардың қалыптасуы туралы, қабылданған неке және отбасы туралы заңнама 

туралы толық түсінігі болуы қажет 

Пәннің қысқаша мазмұны: отбасы неке туралы заңдар; отбасы қатынасы; отбасы құқығындағы неке; 

жұбайлар құқықтары мен міндеттері; неке қатынасын тоқтату; ата-аналармен балалар құқығы мен міндеттері; 

алименттік құқық; ата-ананың және балалардың алимент төлеу міндеті; отбасы мүшелерінің алименттік 

құқықтары мен міндеттері; алиментті төлеу; бала асырап алу; қамқоршы; қорғаншы;  жұбайлардың ортақ 

мееншігі; отбасы неке шарты; неке контрактісі; патронат; некеге тұру; ажырасу; бала тәрбиесі; ата–анаға 

қартайғанда қамқорлық; адамгершілік қатынастарды қалыптасуы туралы; отбасы тарихи нысаны; отбасын 

реттеу әдістері; ерлі-зайыптылар; мүліктік құқықтар; ерлі зайыптылардың бірі қайтыс болуы; некені бұзу.    

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы  

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құқығы, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) отбасы құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 

түсіну. B) қазіргі отбасы заңнамаларын талдай білу отбасы құқығы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын 

жүзеге асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды құрастыра білімдерді, қабілеттерді және түсінуді 

тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) 

Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек құқығы  

Бағдарлама авторы: з.ғ.к, доцент, Смагулова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбекті реттеу 
және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен 

жүмыс істеу қабілетін иемдену, практикада туындайтын күрделі мөселелерде бейімделуге, алған 

білімдерін қолдану қабілеті пайымдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:еңбек құқығы, еңбекті ұйымдастыру,  нарықтық экономика жағдайындағы меншік 

түрлері, еңбек қатынастары, еңбек құқығының жүйесі, еңбек құқығының қағидалары, еңбектік құқықтық 

қатынастарының субъектілері, олардың жіктелуі, жұмыс беруші,  жұмыстылық және жұмысқа орналастыру, 

халық жұмыстылығы, ұжымдық шарттармен келісімдер, жеке еңбек шарты,  жеке еңбекм шартының 

мазмұнымен тараптары, жұмысқа қабылдау кезіндегі талаптар, еңбек шартын қызметкермен жұмыс берушінің 

бастамасымен тоқтту,  жеке еңбек шартын бұзу,  жұмыс уақытымен демалыс уақыты,  жалақы, кепілдік және 

өтемақылық төлемдер,  еңбек тәртібі, жеке еңбек шарты тараптарының материалдыө жауапкершілігі,  еңбекті 

қорғау, еңбек туралы заңдылықты сақтауды қадағалау және бақылау, еңбек даулары, еңбекті  халықаралық-

құқықтық қорғау. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы  

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құқығы, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер A) еңбек құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 

түсіну. B) қазіргі еңбек заңнамаларын талдай білу еңбек құқығы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге 

асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды құрастыру. Білімдерді, қабілеттерді және түсінуді 

тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) 

Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Медиация 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Смағұлова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Медиация пәнін оқып  үйрету арқылы студенттердің санасына медиация 

ұғымын, мақсатын, қағидаларын, белгілерін және қолдану аясын түсіндіру, енгізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Медиация ұғымы, мақсаты, қағидалары, белгілері, медиция және өзге де келісу 

процедуралары, медиация дауды реттеу процедурасы ретінде және оның ерекшелігі, медиацияның қолдану 

аясы, медиаторларды есепке алуды жүзеге асырушы уәкілетті орган, медиация процедурасын қолдану негізі, 
медиацияның артықшылықтары мен ерекшеліктері, медиация түрлері: сот отырысына дейінгі, сот 

отырысындағы, сот отырысынан тыс. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы  

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құқығы, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Біліктілік-Медиация ұғымы, мақсаты, қағидалары, белгілері, медиация және 

өзге де келісу процедуралары, медиация дауды реттеу процедурасы ретінде және оның ерекшелігі, 

медиацияның қолдану аясы, медиаторларды есепке алуды жүзеге асырушы уәкілетті орган, медиация 

процедурасын қолдану негізі, медиацияның артықшылықтары мен ерекшеліктері, медиация түрлері: сот 

отырысына дейінгі, сот отырысындағы, сот отырысынан тыс. С) Дағды-ғылыми- зерттеу жұмысы бойынша; 

құжаттар құрастыру бойынша өз ойын жеткізе білуі керек. D) Құзыреттілік-медиацияның саласы бойынша 

құқық нормаларын; заңнамадағы өзгерістерді; Е) заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере 
білу және қолдана білу қажет 

6В03101   -  ҚҰҚЫҚТАНУ 

 (2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

 

6.1 Модуль - Экологиялық және  мемлекеттік  басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экологиялық құқық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мухтарова С.М. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Экологиялық заңдылықтың  жалпы ережелері, азаматтық және қоғамдық 

бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтар мен міндеттерді  қоршаған ортаны қорғау 

Компонент  Пән коды 
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6.1 Модуль - Экологиялық және  мемлекеттік  басқару, 13 кредит 

БП ТК EK 2210 Экологиялық құқық 3 5 

БП ТК KRMKB 2211 Мемлекеттік қызмет және басқару 3 4 

БП ТК MSAKR  2212 Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 3 4 

6.2 Модуль - Қаржылық және халықаралық қызмет, 13 кредит 

БП ТК KК 2210 Қаржы құқығы 3 5 

БП ТК HZhK 2211 Халықаралық жария құқық 3 4 

БП ТК HZhK 2212 Халықаралық жеке құқық 3 4 

7  Модуль - Процестік құқық, 17 кредит 

КП ЖК KIZhK 2302 Қылмыстық процестік құқық 3 6 

КП ЖК AIZhK 2303 Азаматтық процестік құқық 3 6 

КП ЖК Kri 2304 Криминалистика 3 5 

8.1 Модуль - Қылмыстық-атқару құқығы және прокурорлық қадағалау, 18 кредит 

КП ЖК KRKAK 2305 ҚР қылмыстық-атқару құқығы 4 4 

КП ЖК Adv 2306 Адвокатура 4 4 

КП ТК РK 2307 Прокурорлық қадағалау 4 5 

БП    Өндірістік практика 4 5 

8.2 Модуль - Қылмыстық-атқару құқығы және прокурорлық қызмет, 18 кредит 

КП ЖК KRKAK 2305 ҚР қылмыстық-атқару құқығы 4 4 

КП ЖК Adv 2306 Адвокатура 4 4 

КП ТК РK 2307 Прокуратура қызметі 4 5 

БП    Өндірістік практика 4 5 
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саласындағы мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметінің шеңбері, табиғи 

ресурстар және табиғат пайдаланушылар, қоршаған табиғат ресурстарын пайдалану ерекшеліктерін меңгеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: экологиялық құқық; қоршаған орта; қоршаған ортаға келтірілетін залал; қоршаған 

ортаға эмиссиялар; қоршаған ортаны қорғау;қоршаған ортаны ластау;қоршаған ортаның сапасы; тіршілік ету 

ортасы;табиғат пайдаланушы;табиғи объектілер;табиғи ресурстар;табиғи ресурстарды қорғау; экологиялық 

заңдар; экологиялық құжаттар;  мемлекеттік және жеке меншік құқығы;  табиғатты пайдалану құқығы; 

экологиялық құқықтың мазмұны; экологиялық қауіпсіздік;  экологиялық заңдар;  экологиялық құжаттар; 

мемлекеттік және жеке меншік құқығы;  табиғатты пайдалану құқығы;  экология саласындағы мемлекеттік 
басқару;  жерді құқықтық қорғау;  су қоры; орман қоры;  жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту және 

пайдаланудың құқықтық тәртібі;  атмосфералық ауаны құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Экологиялық құқықтың пәні мен жүйесін; экологиялық қатынастырының 

объектілерін кәсіптік дәрежеде білу және түсіну В) Қолданыста жүрген экологиялық заңмен реттеліп жатқан 

қағидаларды, заң саласы мамандарының тәжірибеде қолдануы С) Жүктелген кәсіби міндетті абыройлы 

орындап, экологиялық қағидаларды қағидаларын ұстану D) Қоршаған ортаны қорғау саласында нормативтік 

және фактлік керекті мәліметті жинау; осы саладағы заң нормаларын және құқықтық қатынастарын талқылау 

Е) Экологиялық құқықтың құқықтық нормаларын қолданумен байланысты іс әрекеттерді жасау және шешімдер 

қабылдау дағдылардымеңгере білуі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет және басқару  

Бағдарлама авторы: з.ғ. магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кезеңде әр түрлі мамандардырылған соттар әлемнің дамыған 

мемлекеттерінің көпшілігінде құрылған. Қазақстан Республикасы бұл мемлекеттермен жан-жақты қатынастар 

орнатты және олармен бір құқықтық кеңістікке кіруге әрекет жасап жатыр. Осы факторлар «Әкімшілік 

жауапкершілік» арнайы курсын оқытудың маңыздылығы мен өзектілігін көрсетеді. Аталған арнайы курсты 

зерттеу Қазақстанның әкімшілік соттары жүйесінің жұмыс жасауының жалпы және ерекше қағидаларын, 

әкімшілік-процессуалдық реттеу пәнін, әкімшілік-процессуалдық қатынастар субъектілерін, әкімшілік-

процессуалдық құжаттардың нысанын және оларға заңи күш беру процедурасын анықтап, зерделеуге мүмкіндік 

береді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Әкімшілік мәжбүрлеу түсінігін, категорияларын, институттарын, жүйесін, 

әкімшілік құқық бұзушылықтар ерекшеліктерін кешенді оқыту. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Прокурорлық қадағалау, Прокуратура қызметі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әкімшілік заңнаманы дұрыс түсінуге оқыту; В) нақты жағдайларға 

байланысты әкімшілік құқық нормаларын дұрыс талқылап және қолдану үшін дағды мен әдетке үйрету; С) 

әкімшілік процесске қатысушыларды анықтау, олардың әрқайсысының атқаратын қызметі, әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы іс жүргізу міндеттері мен тәртібі, ерекшеліктері, оларды қарау кезіндегі дәлелдемелер мен 

дәлелдеу туралы; D)  әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қозғау, қарау; Е) әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы іс бойынша қаулыларды қайта қарау тәртібі туралы терең білім беру жатады. 

 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу  

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алу білімдеріне; заңнамаға 

әсер ететін негізгі ұстанымдарға; мемлекеттік сатып алу аймақтарының мемлекеттік және жергілікті басқару 

жүйелеріне; сатып алу шеңберіндегі жалпы қатынастарды реттеу әдістеріне; Қазақстан Республикасының 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына; мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының 

заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қажетті ережелерді шешу үшін құқықтық сатып алу және реттеу саласындағы 

тұрғысынан оқиғалар мен іс-әрекеттерін талдай білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлау; мемлекеттік мүддені 

және қазақстандық патриотизмді және азаматтық жауапкершілік пен төзімділікті көрсетуге заңды қолдана 

отырып қорғау. Құқықтық нормаларды қабылдау бойынша дағдыларды талқылау, түрлі дәлелдерді шешуді 
тұжырымдау және дәлелдерді құқықтық талдау; әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып тұжырымдар жасауға қажет ақпараттарды жинау және түсіндіру; маман ретінде сонымен бірге маман 

еместерге ақпарттармен хабарландыру. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеудің негізгі түсінігі мен 

қағидаларын білу; мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру тәртібі мен процестерін анықтау; мемлекеттік сатып 

алудың жалғыз мемлекеттік сатып алу ретінде пайда болу негіздері; сонымен бірге біліктілік талаптары 
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әлеуеттік жеткізушіге жария етілуі;  әлеуеттік жеткізушінің біліктілік талаптарына сәйкес еместігін тану; 

біліктілік талаптары бойынша әлеуеттік жеткізушінің жалған ақпарттарының салдарлары; мемлекеттік сатып 

алу саласындағы қалыптасқан тізімі; мемлекеттік сатып алу әдістері;конкурс тәсілімен негізгі ережелер; 

мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу. В) Ағымдағы оқиғалар мен іс-шаралар дағдыларын қарау 

заңдылығын дайындау; мемлекеттік сатып алудың негізгі ұстанымын бақылауды меңгеру. С) Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік сатып алу процесінің заңдылығын рөлі мен маңыздылығын түсіну. Д) 

.Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу саласындағы негізгі нормативтік құқықтық актілерді зерттеу. Е) 

.Қазақстандық патриотизмді, азаматтық жауапкершілікті, төзімділікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті мамандар ретінде және маман емес ретінде де идеяларды ақпараттық хабарлауға дағдылау және 

мәселелерді шешу 

6.2 Модуль - Қаржылық және халықаралық қызмет 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржы құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы құқығы заңи жоғарғы оқу орындарында оқытылатын оқу пәндерінің 

ішіндегі мемлекеттік компоненттердің бірі болып табылады және онда қаржылық құқық үшін тән теориялық 

көзқарастар, құқықтық санаттар, қаржылық құқық бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін 

құқық нормаларын оқыту пәні болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 
қаржылық құқықтық қатынастарды, Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

және мағынасын студенттерге түсіндіру, құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  

қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 

қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар. 

Пререквизиттері: ҚР Конституциялық құқық, ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім), 

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, C) Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 
саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

және мағынасын студенттерге түсіндіру, D) құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  

қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 

қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, E)заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере білу және қолдана білу қажет. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық жария  құқық 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к, аға оқытушы Исибаева Е.И. 

Курсты оқытудың мақсаты:   болашақ заңгер мамандарына қазiргi халықаралық жария құқықты, оның негiзгi 

ұғымдарын, салалары мен институтарын, қолданыстағы құқық актiлерiн, сыртқы саяси құжаттардың және 
ғылыми зерттеулердiң терең оқытылуы болашақ мамандардың кәсiпқойлығын, құқықтық мәдениетiнiң 

қалыптасуын қамтамасыз ететiн фактор ретiнде ықпал етуге тиiстi, қазiргi халықаралық жария құқықтың 

дамуын және ерекшелiктерiн сипаттайтын материалдарды жүйелендiруге және бiрiктiруге, халықаралық құқық 

субъектiлерiнiң арасындағы қатынастардың жаңа үлгiсiн орнықтыру процесiнiң барлық қиындығы мен қрама-

қайшылықтарын студенттердiң түсiнуiне көмектесу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық жариялық құқық ұғымы, пәні, қайнар көздері және жүйесі; 

халықаралық жария құқығының принциптері; халықаралық жария құқығының субъектілері; халықаралық 

келісім шарттарының құқығы; халқаралық ұйымдар мен конференциялардың құқығы; халықаралық-құқықтық 

жауапкершілік; халықаралық құқықтың аймағы мен шекарасы; халық және азаматтылықтың халықаралық-

құқықтық мәселелері; дипломатиялық және консулдық құқық; халықаралық теңіз құқығы; халықаралық әуе 

және ғарыш құқығы; мемлекеттердің қылмыспен күресудегі ынтымақтастығы; халықаралық қауіпсіздік 

құқығы;  қарулы даулар мен халықаралық құқық; халықаралық даулар рұқсатының  халықаралық-құқықтық 
құралдары; халықаралық экономикалық құқық; адам құқығы және халықаралық бұқаралық құқығы; 

мемлекеттердің дүниежүзілік қауымдастығындағы Қазақстанның рөлінің ерекшеліктерін кешенді оқыту. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері:  Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді тереңірек зерттеуде   студенттерге халықаралық қатынастарды, 

оның қағидалары, мiндеттерi мен құрылымы жөнiнде түсiнiктер туралы; халықаралық – құқықтық 

қатынастардың тарихын және даму диалектикасын бiлiп, оларды жетiлдiру перспективалары туралы; 

халықаралық құқық пен Қазақстанның ұлттық құқық жүйесiнiң өзара байланыстылығы мен қарым-
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қатынастарының негізгі түсініктері мен әдістерін;Қазақстан және одан тыс жерлерде  қызмет – заң бабында 

халықаралық – құқықтық тәжiрибелiк аспектiлердi дұрыс шешу мақсатында халықаралық құқық және 

халықаралық құқық нормаларын пайдалана білу В) халықаралық құқықтың теория жүзіндегі арнайы білімін 

тәжірибеге қолдана білуге студенттердің құқықтық ойлау қабілеттерін дамытуды айқындау С)халықаралық 

құқық қатынастарының  ерекшеліктері  студенттер келешектегі тәжірбиелік қызметерін іске асыру үшін қажетті  

дағдырлар алатындығын көрсету Е) Мемлекеттердің ішкі заңдылықтарын унификациялау ұстанымы 

халықаралық шарттар нормалары, келісімдер және конвенциялар көмегі арқылы және халықаралық жария 

құқығының нормаларын негізге ала отырып жүзеге асырылатынын болжау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық жеке  құқық 

Бағдарлама авторы: оқытушы Тлеулесова Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: түсінігі болуы қажет: нарықтық экономика кезінде еліміздегі және шетелдерде 

кең таралған азаматтық қатынастар түрлерінен түсінігі болуы қажет; - білу және қолдана білу: халықаралық 

қатынастағы терминдерін білу, мазмұнын түсіну, нормативті актілерді білу және алған білімдерін тәжірибеде 

қолдану; - дағдылану: ғылыми-зерттеу жұмыстары. 

Пәннің қысқаша мазмұны:. Халықаралық жеке құқық түсінігі, халықаралық келісімдер,ратификация, 

коллизиялық нормалар, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ азаматтар, ҚР азаматы, инвестиция, сыртқы 

экономикалық мәмлелер, халықаралық тасымалдау, халықаралық есеп айырысу, деликт, ҚР-ғы шетелдіктердің 

авторлық құқығы , «ноу-хау», некеге тұру, некені бұзу, бала асысырап алу, қорғаншылық, қамқоршылық, 
мұрагерлік, ҚР-ғы шетелдіктердің еңбек құқықтары, әлеуметтік қамсыздандыру, халықаралық коммерциялық 

арбитраж. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері:  Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Біліктілік-Халықаралық жеке құқық пәнін оқу - болашақ заңгер маманға, кез-

келген саладағы кәсіпкерге шетел мемлекетінің заңдылығы туралы (мүліктік және мүліктік емес сипаттағы 

қатынастарды реттейтін) халықаралық нормативтік құжаттардың негізгі ережелері туралы және осы 

қатынастарды реттеуде туындаған дауды шешуге байланысты сот процесі туралы оқып білуге және оны 

тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Бұл аталған ережелер осы пәнді оқудың мақсаттары мен міндеттерін 

құрайды. C) Дағды-дағдылану, ғылыми-зерттеу жұмыстары. D) Құзыреттілік-халықаралық қатынастағы 
терминдерін білу, мазмұнын түсіну, E) нормативті актілерді білу және алған білімдерін тәжірибеде қолдану. 

 

7  Модуль - Процестік құқық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық процестік құқық 

Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді   қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібін бекітетін және 

қылмыстық істерді қозғау, тергеу, сотта қарау бойынша анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура мен сот 

үкімінің орындалуы мен іс жүргізу мәселелерін реттейтін құқықтық нормалар жүйесін .қолдануға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымы, міндеттері мен маңызы, Қылмыстық 
ізге түсу, Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар, ылмыстық іс жүргізуге қатысушы адамдардың кауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер теориясынын негізгі ережелері, Алдын.ала тергеу 

сатысындағы тергеу іс.әрекеттері, Басты сот талқылауы. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Қылмыстық құқық (Жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қылмыстық іс жүргізу іс-әрекетінің мазмұнын білу және түсіну, 

қылмыстық процесс қағидаттарын сақтау мәнін түсіну, B) қылмыстық іс жүргізу құқығының терминологиясын 

жүргізе білу C) тергеу-сот практикасын қорыту қабілеті D) тергеу іс-әрекеттерінің хаттамаларын, тергеушінің 

және анықтаушының дәлелді қаулыларын жасай білу E) әртүрлі жағдайларда қылмыстық іс жүргізу 

нормаларын қолдану мәселелері бойынша қорытынды жасай білу 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Азаматтық процестік құқық 

Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді   азаматтық істерді сотта қараудың және шешудің тәртібін, 

сондай-ақ соттардың және басқа да кейбір органдардың қаулыларын орындау тәртібін реттейтін құқық саласы. 

Оның нормалары соттың және процестің барлық қатысушысының қызметін реттейді; сондай-ақ, олардың 

құқылары мен міндеттерін анықтай отырып, сот мәжілісін жүргізудің тәртібін белгілейтің нормаларды 

қолдануға оқыту. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
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Пәннің қысқаша мазмұны: Азаматтық іс жүргізу (процесс) соттың, тараптардың (талап қоюшы мен 

жауапкер), басқа да процеске қатысушылардың (прокурор, өкілдер, сот хатшысы және т.б.) процессуалдық 

әрекеттерін, олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін жинақтайды. Сотқа, басқа да қатысушыларға 

процеске қатысу мақсатына жету үшін заңмен белгіленген іс жүргізу құқықтары беріліп, соған сәйкес іс жүргізу 

міндеттері жүктеледі. Іс жүргізу құқықтар мен іс жүргізу міндеттер процесі барысында жүзеге асырылады. 

Азаматтық іс жүргізудің нысанына тән белгілер: а) сот істерін қарау және шешу тәртібі алдын ала азаматтық іс 

жүргізу құқықтың нормаларымен белгіленген; б) істің аяқталуына мүдделі тұлғалар сот мәжілісіне іс қарауына 

қатысу құқығы бар және өз құқықтары мен мүдделерін қорғауға; в) сот шешімі іс бойынша сот отырысында 
дәлелдемелер арқылы анықталған деректерге сүйенуі қажет және заңға сәйкес болу керек. ҚР АІЖК-сі соттың 

қарауына жататын барлық азаматтық істерді төрт түрге бөледі: бұйрық бойынша іс жүргізу істері; талап 

қоюмен іс жүргізу істері; ерекше талап қоюмен іс жүргізу істері; ерекше іс жүргізу істері. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (Жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) азаматтық іс жүргізу қызметінің мазмұнын білу және түсіну, азаматтық іс 

жүргізу принциптерін сақтау мәнін түсіну, B) азаматтық іс жүргізу құқығының терминологиясын жүргізе білу 

C) азаматтық дауларды дұрыс шешу үшін тергеу-сот практикасын қорыту қабілеті D) азаматтық іс жүргізу 

құжаттарын сауатты жасай білу E) құқық қолдану тәжірибесінде азаматтық іс жүргізу нормаларын қолдану 

мәселелері бойынша қорытынды жасай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Криминалистика 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Криминалистика басқа да  ғылымдар  сияқты  объективтік құбылыстар 

заңдылықтарының жиынтығы болып табылады. Бірақта осы көптеген  жиынтықтардан  криминалистиканың 

айырмашылығы, ол қылмысты  ойдағыдай  ашуға, тергеуге және алдын  алуға қажетті  заңдылықтарды  

оқытады. Криминалистика  пәні  іздерді,  айғақ  заттарды іздеу, табу,  бекіту, зерттеу әдістерінің  және сол үшін  

қажетті  техникалық  криминалистік  құралдары  пайдалану  жолдарын  оқытып  үйретеді. Криминалистика  

зерттейтін  қылмыс  тетігі  деген  ұғым бар-ол  күрделі  динамикалық  жүйе  болып  саналады. Бұл  жүйе  

қылмыстық  әрекет  затынан; қылмыс  субъектісінен  және  оның өз  іс-қимылымен, өзге  қатысушы 

субъектілерімен қатынасынан; қылмыс жасауға  дайындалу, оны іске  асыру және  жасыру  жолдарынан; 

қылмыстық  нәтижеден; қылмыс  жағдайларынан  (уақыты, орны, жағдайы  және с.с.)  және  басқалардан  
тұрады.   

Пәннің қысқаша мазмұны:Криминалистиканың пәні, жүйесі, міндеттері мен әдістері. Криминалистикалық 

идентификация теориясы және диагностика, олардың қолданбалы мағынасы. Криминалистикалық техниканың 

жалпы қағидалары. Криминалистикалық фотография және бейнетаспаға жазу. Іздер туралы 

криминалистикалық ілім (трасология). Қару, оқ-дәрі, жарылғыш заттар, жарылғыш құрылғылар және олардан 

қалған іздердің криминалистикалық зерттеуі. Құжаттардың техникалық-криминалистикалық зерттеуі. Адам 

сырт келбеті туралы криминалистикалық ілім. Криминалистикалық тіркеулер. Криминалистикалық тактиканың 

тұжырымдамалық негіздері және технологиясы. Криминалистикалық болжамдар және тергеуді жоспарлау. 

Тергеулік қарау және куәләндіру тактикасы. Тінту және алу тактикасы. Жауап алу және беттестіру тактикасы. 

Көрсетулерді оқига болған жерде тексеру және нақтылау тактикасы. Тергеу экспериментінің тактикасы. Тану 

үшін ұсыну тактикасы. Хат-хабарларды ұстап қалу, сейлесулерді тыңдай отырып жазу тактикалық тәсілдері. 
Криминалистикалық сипаттама - қылмыстың бөлек түрлерін тергеу әдістемесін құру негізі ретінде. Тактикалық 

операциялар және оларды қылмысты тергеудің тиімділігін арттыруда пайдалану тәсілдері. Тергеуге қарсылық 

білдіру және оны жою жолдары. Кісі өлтіруді тергеу. Денсаулыққа зақым келтіруді тергеу. Жыныстық 

қылмыстарды тергеу. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі:ұрлау, тонау және карақшылықты 

тергеу. Алаяқтықты және қорқытып алушылықты тергеу. Жалған ақша жасау әрекеттерін тергеу. 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды тергеу. Экономикалық контрабанданы тергеу. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (Жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Курсты оқу нәтижесінде сот баллситикалық сараптама жүргізу кезінде 

қолданылатын әдістер жүйесін білу. В) Зерттеудің нәтижесінде студенттер тәжірибе жүзінде 

криминалистикалық зерттеудің әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі тиіс. C) сот-тергеу практикасының 

мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. D) зат 
дәлелдемелерді бағалау және зерттеу жасауын білу. E) криминалистикалық әдістемелерді қылмыстық іс 

жүргізу барысында қолдана білу 

 

8.1 Модуль - Қылмыстық-атқару құқығы және прокурорлық қадағалау 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР қылмыстық атқару құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Мурсалова Л.А 
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Курсты оқытудың  мақсаты: «Қылмыстық-атқару құқығы» пәнін оқытудың мақсаттары қылмыстық-атқару 

жүйесіне енгізілген тапсырмаларды нәтижелі орындалуына ықпал ететін студенттердің терең теорияларының 

білімін қалыптастыру және мықты білім мен біліктіліктің негізінде игерту; қылмыстық-атқару құқығының 

нормаларын пайдалануы мен түсіндіру қабілеттерін дамыту; қылмыстық жазаны өтеу және қоғамдық қарым-

қатынасты атқарудағы құқықтық қадағалауды тереңдете оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық-атқару құқығының түсінігі, пән және курс жүйесі. Жазаны атқарудың 

қылмыстық реттелуі және  түзетуіне әсер ететін шараларды қолдану. Жаза өтеушілердің қылмыстық жағдайы. 

Жазаны атқаратын мекемелер мен органдар және бақылау 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), Мемлекет және кұқық теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ҚР қылмыстық-атқару құқығының негізгі жағдайын B) жазаны өтеуде 

дұрыс қолданатын заң шығарудың қылмыстық-атқару нормаларын; жазаны өтеудегі органдар мен мекемелер 

жүйесін білу. C) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен 

анықтамаларын білуге тиіс. D) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі 

түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. E) ҚР Конституциясы мен халықаралық құқық нормалары арқылы 

шығу және принциптерді сақтау жағынан негіздеу және қабылдау үшін тәжірибелену 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Адвокатура 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Исмаилова Б.Ш. 
Курсты оқытудың мақсаты: Курс адвокатураның мәні мен міндеттерін, Қазақстандағы адвокатураның 

құрылу және даму тәртібі туралы, адвокаттар коллегиясы және оның органдарының заңды табиғаты туралы, 

олардың мемлекеттік органдармен қарым – қатынасы туралы, сонымен қатар адвокаттардың құқықтары мен 

міндеттері туралы оқуға бағытталған.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Адвокатураның жалпы сипаттамасы. Адвокаттық қызметті ұйымдастыру. 

Адвокатура және адвокаттық қызмет түсінігі, адвокаттың қызметі, адвокаттық қызметке қойылатын талаптар. 

Адвокат этикасы. Адвокаттармен көрсетілетін заң көмегінің түрлері. 

Пререквизиттері: ҚР құқық қорғау огандары, Мемлекет және құқық теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент адвокаттың кәсіби қызметінің түрлері туралы білуі тиіс. В) 

адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысандары туралы білуі тиіс. С) адвокаттық қызметтің ерекшеліктері 
туралы түсінігін қалыптастыру, Д) алған білімдерін құқық қорғау қызметінде практикада қолдана білуі  тиіс. Е) 

адвокаттық құжаттарды  қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Прокурорлық қадағалау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мұрсалова Л.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Прокурор іскерлігінің мақсаты - Қазақстан Республикасының егемендік құқығы, 

азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да құқы, заңдылықтың бірлігі және нығайтылуы, 

заңның жоғары шыңдылығын қамтамасыз ету болып табылады.Жоғарыда көрсетілген стратегиялық мақсатқа 

жетуге төменде көрсетілген әдетті міндеттер мүмкіндік туғызады. Прокурорлық қадағалаудың міндеттері заң 

шығару және заңасты нормативті базасын меңгеруге арналған келесі салалары және бағытына 
негізделген:мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдар мен лауазымды тұлғалар және 

азаматтардың заңды қолдануын қадағалау;жедел іздеу іскерлігін атқаратын органдардың заңды қолдануын 

қадағалау;алдын ала іздеу және тергеудің заңды жүргізілуін қадағалау;әкімшілік өндірістің заңдылығын 

қадағалау;заңды, бостандықты, құқықты сақтауды қадағалау, азаматтың және адам мүддесін қадағалау;соттағы 

мемлекет мүддесінің өкілеттігі;прокуратура органдарымен іске асатын немесе атқарылатын қылмыстық 

іздеу;қылмыстық тіркеу;қылмыскерлікпен күрес бойынша құқық сақтау органдарының іскерлігін 

үйлестіру;халықаралық ынтымақтастық саласындағы прокуратура органдарының өкілеттігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР  прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері, «ҚР прокурорлық  қадағалау»  

курсының  пәні  және  жүйесі,  ҚР  прокуратура  органдарының  қалыптаса  бастауы  және  дамуы, прокуратура 

органдарының  қызметін  ұйымдастыруының   құқықтық  негіздері, прокуратура органдарының жүйесінде 

прокуратура  органдары, прокуратура   қызметінің  және  ұйымдастыруының  принциптері, прокуратура  

оргнадары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттары, прокуратура  органдарының  жүйесі, құрылымы  
және  олардың ұйымдастырылуы, ҚР  прокуратура  органдарына  кадрларды  сұрыптау, орналастыру  және  

тәрбиелеу. 

Пререквизиттері: Құқық-қорғау органдары, ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) прокурорлық қадағалаудың және прокурор іскерлігінің мазмұнын 

мемлекеттік іскерлік ретінде тану; В) прокуратура  органдары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттарың   

білуге тиіс C) прокурорлық актілерін дайындау  D) мемлекет атынан прокурор-тұлға арнайы уәкілеттігі ретінде 
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заңның нақты орындалуын білуге тиіс E) кінәлі адамдарға заң бойынша артылатын жауапкершіліктің негізін 

түсіну 

8.2 Модуль - Қылмыстық-атқару құқығы және прокурорлық қызмет 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Прокуратура қызметі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мұрсалова Л.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Прокурор іскерлігінің мақсаты - Қазақстан Республикасының егемендік құқығы, 
азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да құқы, заңдылықтың бірлігі және нығайтылуы, 

заңның жоғары шыңдылығын қамтамасыз ету болып табылады.Жоғарыда көрсетілген стратегиялық мақсатқа 

жетуге төменде көрсетілген әдетті міндеттер мүмкіндік туғызады. Прокурорлық қадағалаудың міндеттері заң 

шығару және заңасты нормативті базасын меңгеруге арналған келесі салалары және бағытына 

негізделген:мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдар мен лауазымды тұлғалар және 

азаматтардың заңды қолдануын қадағалау;жедел іздеу іскерлігін атқаратын органдардың заңды қолдануын 

қадағалау;алдын ала іздеу және тергеудің заңды жүргізілуін қадағалау;әкімшілік өндірістің заңдылығын 

қадағалау;заңды, бостандықты, құқықты сақтауды қадағалау, азаматтың және адам мүддесін қадағалау;соттағы 

мемлекет мүддесінің өкілеттігі;прокуратура органдарымен іске асатын немесе атқарылатын қылмыстық 

іздеу;қылмыстық тіркеу;қылмыскерлікпен күрес бойынша құқық сақтау органдарының іскерлігін 

үйлестіру;халықаралық ынтымақтастық саласындағы прокуратура органдарының өкілеттігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР  прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері, «ҚР прокурорлық  қадағалау»  
курсының  пәні  және  жүйесі,  ҚР  прокуратура  органдарының  қалыптаса  бастауы  және  дамуы, прокуратура 

органдарының  қызметін  ұйымдастыруының   құқықтық  негіздері, прокуратура органдарының жүйесінде 

прокуратура  органдары, прокуратура   қызметінің  және  ұйымдастыруының  принциптері, прокуратура  

оргнадары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттары, прокуратура  органдарының  жүйесі, құрылымы  

және  олардың ұйымдастырылуы, ҚР  прокуратура  органдарына  кадрларды  сұрыптау, орналастыру  және  

тәрбиелеу. 

Пререквизиттері: Құқық-қорғау органдары, ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) прокурорлық қадағалаудың және прокурор іскерлігінің мазмұнын 

мемлекеттік іскерлік ретінде тану; В) прокуратура  органдары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттарың   

білуге тиіс C) прокурорлық актілерін дайындау  D) мемлекет атынан прокурор-тұлға арнайы уәкілеттігі ретінде 
заңның нақты орындалуын білуге тиіс E) кінәлі адамдарға заң бойынша артылатын жауапкершіліктің негізін 

түсіну 

6В03101   -  ҚҰҚЫҚТАНУ 

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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6 Модуль - Азаматтық және қылмыстық құқықтардың ерекше бөлімі, 10 кредит 

БП ЖК AK (EB) 2205 Азаматтық құқық (ерекше бөлім) 3 5 

БП ЖК KK (EB) 2206 Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) 3 5 

7.1 Модуль - Мемлекеттік басқару, 10 кредит 

БП ТК MKB 2208 Мемлекеттік қызмет және басқару 3 5 

БП ТК AK  2209 Әкімшілік құқық 3 5 

7.2 Модуль -  Халықаралық құқық және әкімшілік процесс, 10 кредит 

БП ТК HZhK 2208 Халықаралық жария құқық 3 5 

БП ТК AKP 2209 Әкімшілік құқық және процесс 3 5 

8.1 Модуль - Адвокаттық қызмет және прокурорлық қадағалау, 8 кредит 

КП ЖК Adv 2301 Адвокатура 3 3 

КП ТК РK 2302 Прокурорлық қадағалау 3 5 

8.2 Модуль - Адвокаттық  және прокурорлық қызмет, 8 кредит 

КП ЖК Adv 2301 Адвокатура 3 3 

КП ТК РK 2302 Прокуратура қызметі 3 5 

9.1 Модуль - Салалық құқықтық пәндер мен медиация, 16 кредит 

БП ТК MSAKR  2210 Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 4 3 

БП ТК ОК 2211 Отбасы құқықғы 4 5 
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6 Модуль - Азаматтық және қылмыстық құқықтардың ерекше бөлімі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтық құқық (ерекше бөлім) 

Бағдарлама авторы: Смагулова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: азаматтық құқықтың арнайы бөлімі саласындағы теориялық білімдерін 

студенттердің сатып алу, сондай-ақ кәсіби қызметті табысты жүзеге асыру үшін қажетті практикалық дағдылар 

Пәннің қысқаша мазмұны:Мүлікті меншікке беру туралы келісімшарттық міндеттемелер, мүлікті беру 

бойынша шарттық міндеттемелер, жұмыстарды орындауға келісімшарттық міндеттемелер, қызметтерді ұсыну 

бойынша шарттық міндеттемелер, бірлескен қызмет бойынша шарттық міндеттемелер - қарапайым серіктестік. 

Зияннан туындаған міндеттеме. Әділетсіз байытуға байланысты міндеттемелер. Комиссия және комиссия. 

Агенттік қызметі Мүлікті сеніммен басқару. Коммерциялық концессия (франшиза). Патенттік құқық. 

Азаматтық трафикке қатысушылардың даралануының құралдары. Мұрагерлік құқық. Мұрагерлік туралы 

жалпы ережелер. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Азаматттық процессуалдық құқық, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Азаматтық құқық міндеттерінің мәнін білу және түсіну B) Азаматтық 

құқық қолданудағы кәсіби қызметті жүзеге асыру C) Азаматтық құқықтық қатынастардың мазмұнын талдау 

мүмкіндігі. D) азаматтық құқықты жетілдіру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру мүмкіндігі. E) Азаматтық 

құқықтың міндетті бөлігінің саласында теориялық білімді практикалық қолдану дағдылары мен дағдылары. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық құқық(ерекше бөлім) 

Бағдарлама авторы: Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің терең теориялық білімдерін қалыптастыру және осы негізде сот 
және құқық қорғау органдарына жүктелген қылмыстық құқық нормаларын қолдану жөніндегі міндеттерді 

тиімді орындауға қажетті күшті дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:қылмыстық құқықтың (арнайы бөлімнің) тұжырымдамасы мен мақсаттары, 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың біліктілік тұжырымдамасы, адамға қатысты қылмыстық құқық 

бұзушылық, отбасы мен кәмелетке толмағандардың мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылық, 

конституциялық және өзге де адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, адамзаттың қауіпсіздігіне 

және адамзаттың қауіпсіздігіне қатысты қылмыстық әрекеттерге, меншікке, медициналық қылмыстық құқық 

бұзушылықтарға, конституциялық құрылыстың негіздеріне және қауіпсіздікке, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар аталған қылмыстық құқық бұзушылықтар, көлік қылмыстық құқық 

бұзушылықтар, әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  Қылмыстық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Азаматттық процессуалдық құқық, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) Қылмыстық құқықтың ерекше бөлігінің принциптері, категориясы, 

міндеттері туралы ережелерді білу және түсіну. B) Қолданыстағы қылмыстық заңнамадағы тәуелсіз бағдар. С) 

Қылмыстық заңды түсіндіру және қолдану мүмкіндігі. D) Қылмыстық құқық бұзушылықтарды дұрыс білу 

қабілеті. E) жеке қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау және дағдылар 

 

7.1 Модуль - Мемлекеттік басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет және басқару  

Бағдарлама авторы: з.ғ. магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кезеңде әр түрлі мамандардырылған соттар әлемнің дамыған 

мемлекеттерінің көпшілігінде құрылған. Қазақстан Республикасы бұл мемлекеттермен жан-жақты қатынастар 

БП ТК EK 2212 Еңбек құқығы 4 5 

БП ТК Мed 2213 Медиация 4 3 

9.2 Модуль - Құқық қорғау органдары және конфликтология, 16 кредит 

БП ТК ZKE 2210 Заңгердің кәсіптік этикасы 4 3 

БП ТК KКО 2211 Құқық қорғау органдары 4 5 

БП ТК EDSh 2212 Еңбек дауларын шешу 4 5 

БП ТК ZK 2213 Заңи конфликтология 4 3 

10 Модуль - Процестік құқық, 12 кредит 

КП ЖК KРK 2303 Қылмыстық процестік құқық 4 4 

КП ЖК AРK 2304 Азаматтық процестік құқық 4 5 

БП    Өндірістік практика 4 3 
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орнатты және олармен бір құқықтық кеңістікке кіруге әрекет жасап жатыр. Осы факторлар «Әкімшілік 

жауапкершілік» арнайы курсын оқытудың маңыздылығы мен өзектілігін көрсетеді. Аталған арнайы курсты 

зерттеу Қазақстанның әкімшілік соттары жүйесінің жұмыс жасауының жалпы және ерекше қағидаларын, 

әкімшілік-процессуалдық реттеу пәнін, әкімшілік-процессуалдық қатынастар субъектілерін, әкімшілік-

процессуалдық құжаттардың нысанын және оларға заңи күш беру процедурасын анықтап, зерделеуге мүмкіндік 

береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әкімшілік мәжбүрлеу түсінігін, категорияларын, институттарын, жүйесін, 

әкімшілік құқық бұзушылықтар ерекшеліктерін кешенді оқыту. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Отбасылық құқық, Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әкімшілік заңнаманы дұрыс түсінуге оқыту; В) нақты жағдайларға 

байланысты әкімшілік құқық нормаларын дұрыс талқылап және қолдану үшін дағды мен әдетке үйрету; С) 

әкімшілік процесске қатысушыларды анықтау, олардың әрқайсысының атқаратын қызметі, әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы іс жүргізу міндеттері мен тәртібі, ерекшеліктері, оларды қарау кезіндегі дәлелдемелер мен 

дәлелдеу туралы; D)  әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қозғау, қарау; Е) әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы іс бойынша қаулыларды қайта қарау тәртібі туралы терең білім беру жатады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әкімшілік құқық 

Бағдарлама авторы: з.ғ. магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: тыңдаушыларға әкімшілік құқық ғылымының негізгі қағидалары, категориялары 

және ережелері туралы терең білім беру; студенттерді қазіргі әкімшілік заңнамада дұрыс бағдар алуларына 
үйрету; тыңдаушыларды Қазақстан Республикасының атқарушы органдарының жүйесімен, мемлекеттік 

басқарудың нысандары және әдістерімен, мемлекеттік басқарудағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету 

тәсілдерімен таныстыру; тыңдаушыларға шаруашылық, әлеуметтік мәдени және әкімшілік құрылыстың 

ұйымдастырылуы мен әкімшілік-құқықтық реттелуін түсіндіру, сонымен қатар жалпы, салалық және арнайы 

құзыретті атқарушы органдардың ішкі істер органдарымен қарым-қатынас ерекшеліктерімен таныстыру болып 

табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: әкімшілік құқықтың түсінігін, категорияларын, институттарын, жүйесін, әкімшілік 

іс-жүргізу процесін, түрлі салаларды мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін кешенді оқыту. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, Медиация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «ҚР Әкімшілік құқығы» курсы құқықтық мемлекет құрылысы негізіндегі 
ережелерге, сондай-ақ жоғары оқу орындарында зерделенетін мемлекет және құқық теориясы, мемлекеттік 

басқару ережелеріне негізделеді.. В) Студент осы курсты оқып үйренгенде мемлекет және құқықтың қалыптасу 

мен дамуына әсер ететін негізгі факторларды анықтап, әрбір құбылыстың себебін және салдарын түсінуі 

қажет.С)Ол мемлекеттік, конституциялық, қаржылық, еңбек, қылмыстық құқық және басқа заңгерлік 

пәндермен тығыз байланысты. Әкімшілік құқықты оқыту студенттерге мемлекеттік билікті атқару органдары 

және басқа да мемлекеттік әкімшілік органдары қызметтерін ұйымдастыру және әртүрлі мәселелері, қоғамдық 

қатынас қатысушыларына олардың әмірлік әсер ету нысандары мен әдістері, мемлекет, азаматтар мен ұйымдар 

арасында әкімшілік-құқықтық қатынастар туған жағдайда өзара қатынастың ерекшеліктері туралы қажетті 

көлемде білім береді. Осы пәнді зерделеу барысында студенттердің есте сақтайтын өте маңызды жағдай 

әкімшілік құқықтың қозғалмалылығы болып табылады. Ол мемлекеттік органдар жүйесіндегі секілді әкімшілік-

құқықтық өрісіндегі күшінде бар нормативтік актілер жүйесінде тұрақты өзгерістермен сипатталады.  D) 

өзіндік білімді жетілдіру мотивациясы мен креативті ойлау қабілетінің қалыптастырады. Е) Құқықтану 
саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

7.2 Модуль -  Халықаралық құқық және әкімшілік процесс 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық жария  құқық 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к, аға оқытушы Исибаева Е.И. 

Курсты оқытудың мақсаты:   болашақ заңгер мамандарына қазiргi халықаралық жария құқықты, оның негiзгi 

ұғымдарын, салалары мен институтарын, қолданыстағы құқық актiлерiн, сыртқы саяси құжаттардың және 

ғылыми зерттеулердiң терең оқытылуы болашақ мамандардың кәсiпқойлығын, құқықтық мәдениетiнiң 

қалыптасуын қамтамасыз ететiн фактор ретiнде ықпал етуге тиiстi, қазiргi халықаралық жария құқықтың 

дамуын және ерекшелiктерiн сипаттайтын материалдарды жүйелендiруге және бiрiктiруге, халықаралық құқық 

субъектiлерiнiң арасындағы қатынастардың жаңа үлгiсiн орнықтыру процесiнiң барлық қиындығы мен қрама-

қайшылықтарын студенттердiң түсiнуiне көмектесу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық жариялық құқық ұғымы, пәні, қайнар көздері және жүйесі; 
халықаралық жария құқығының принциптері; халықаралық жария құқығының субъектілері; халықаралық 

келісім шарттарының құқығы; халқаралық ұйымдар мен конференциялардың құқығы; халықаралық-құқықтық 
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жауапкершілік; халықаралық құқықтың аймағы мен шекарасы; халық және азаматтылықтың халықаралық-

құқықтық мәселелері; дипломатиялық және консулдық құқық; халықаралық теңіз құқығы; халықаралық әуе 

және ғарыш құқығы; мемлекеттердің қылмыспен күресудегі ынтымақтастығы; халықаралық қауіпсіздік 

құқығы;  қарулы даулар мен халықаралық құқық; халықаралық даулар рұқсатының  халықаралық-құқықтық 

құралдары; халықаралық экономикалық құқық; адам құқығы және халықаралық бұқаралық құқығы; 

мемлекеттердің дүниежүзілік қауымдастығындағы Қазақстанның рөлінің ерекшеліктерін кешенді оқыту. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері:  Құқық қорғау органдары, Азаматтық процестік құқық  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді тереңірек зерттеуде   студенттерге халықаралық қатынастарды, 

оның қағидалары, мiндеттерi мен құрылымы жөнiнде түсiнiктер туралы; халықаралық – құқықтық 

қатынастардың тарихын және даму диалектикасын бiлiп, оларды жетiлдiру перспективалары туралы; 

халықаралық құқық пен Қазақстанның ұлттық құқық жүйесiнiң өзара байланыстылығы мен қарым-

қатынастарының негізгі түсініктері мен әдістерін;Қазақстан және одан тыс жерлерде  қызмет – заң бабында 

халықаралық – құқықтық тәжiрибелiк аспектiлердi дұрыс шешу мақсатында халықаралық құқық және 

халықаралық құқық нормаларын пайдалана білу В) халықаралық құқықтың теория жүзіндегі арнайы білімін 

тәжірибеге қолдана білуге студенттердің құқықтық ойлау қабілеттерін дамытуды айқындау С)халықаралық 

құқық қатынастарының  ерекшеліктері  студенттер келешектегі тәжірбиелік қызметерін іске асыру үшін қажетті  

дағдырлар алатындығын көрсету Е) Мемлекеттердің ішкі заңдылықтарын унификациялау ұстанымы 

халықаралық шарттар нормалары, келісімдер және конвенциялар көмегі арқылы және халықаралық жария 

құқығының нормаларын негізге ала отырып жүзеге асырылатынын болжау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әкімшілік құқық және процесс 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: әкімшілік  сот құрылысының негіздерін меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әкімшілік сот құрылысының ерекше белгілері. Әкімшілік  сот жүйелерін 

ұйымдастыру мен қызметінің конституциялық-құқықтық негіздері. Әкімшілік  сот жүйесі мен өндірісінің 

түрлері. Конституциялық бақылау мен конституциялық юстиция. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, Қылмыстық процестік құқық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әкімшілік құқық пен мемлекеттік қызметсаласындағы білімдер және 
түсініктер В) Мемлекеттік басқарудың әкімшілік әдістері туралы түсініктері мен білімдерін тәжірибеде қолдану 

С) Әкімшілік құқық нормалары негізінде заңи позициясын сауатты баяндауға, пікірлер айтуға, идеяларды 

бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік D) Саяси және әкімшілік қызметшілердің әрекеттесу 

саласындағы дағдылар.Е) Нақты міндеттерді шешудегі мемлекеттік қызмет туралы  заңнаманы оқыту 

саласындағы дағдылар. 

 

8.1 Модуль - Адвокаттық қызмет және прокурорлық қадағалау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Адвокатура 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Адаев О.Ш 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс адвокатураның мәні мен міндеттерін, Қазақстандағы адвокатураның 

құрылу және даму тәртібі туралы, адвокаттар коллегиясы және оның органдарының заңды табиғаты туралы, 

олардың мемлекеттік органдармен қарым – қатынасы туралы, сонымен қатар адвокаттардың құқықтары мен 

міндеттері туралы оқуға бағытталған.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Адвокатураның жалпы сипаттамасы. Адвокаттық қызметті ұйымдастыру. 

Адвокатура және адвокаттық қызмет түсінігі, адвокаттың қызметі, адвокаттық қызметке қойылатын талаптар. 

Адвокат этикасы. Адвокаттармен көрсетілетін заң көмегінің түрлері. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Қылмыстық процестік құқық, Азаматтық процестік құқық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студент адвокаттың кәсіби қызметінің түрлері туралы білуі тиіс. В) 

адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысандары туралы білуі тиіс. С) адвокаттық қызметтің ерекшеліктері 

туралы түсінігін қалыптастыру, Д) алған білімдерін құқық қорғау қызметінде практикада қолдана білуі  тиіс. Е) 

адвокаттық құжаттарды  қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Прокурорлық қадағалау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мұрсалова Л.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Прокурор іскерлігінің мақсаты - Қазақстан Республикасының егемендік құқығы, 
азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да құқы, заңдылықтың бірлігі және нығайтылуы, 

заңның жоғары шыңдылығын қамтамасыз ету болып табылады.Жоғарыда көрсетілген стратегиялық мақсатқа 
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жетуге төменде көрсетілген әдетті міндеттер мүмкіндік туғызады. Прокурорлық қадағалаудың міндеттері заң 

шығару және заңасты нормативті базасын меңгеруге арналған келесі салалары және бағытына 

негізделген:мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдар мен лауазымды тұлғалар және 

азаматтардың заңды қолдануын қадағалау;жедел іздеу іскерлігін атқаратын органдардың заңды қолдануын 

қадағалау;алдын ала іздеу және тергеудің заңды жүргізілуін қадағалау;әкімшілік өндірістің заңдылығын 

қадағалау;заңды, бостандықты, құқықты сақтауды қадағалау, азаматтың және адам мүддесін қадағалау;соттағы 

мемлекет мүддесінің өкілеттігі;прокуратура органдарымен іске асатын немесе атқарылатын қылмыстық 

іздеу;қылмыстық тіркеу;қылмыскерлікпен күрес бойынша құқық сақтау органдарының іскерлігін 
үйлестіру;халықаралық ынтымақтастық саласындағы прокуратура органдарының өкілеттігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР  прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері, «ҚР прокурорлық  қадағалау»  

курсының  пәні  және  жүйесі,  ҚР  прокуратура  органдарының  қалыптаса  бастауы  және  дамуы, прокуратура 

органдарының  қызметін  ұйымдастыруының   құқықтық  негіздері, прокуратура органдарының жүйесінде 

прокуратура  органдары, прокуратура   қызметінің  және  ұйымдастыруының  принциптері, прокуратура  

оргнадары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттары, прокуратура  органдарының  жүйесі, құрылымы  

және  олардың ұйымдастырылуы, ҚР  прокуратура  органдарына  кадрларды  сұрыптау, орналастыру  және  

тәрбиелеу. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Қылмыстық процестік құқық, Азаматтық процестік құқық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) прокурорлық қадағалаудың және прокурор іскерлігінің мазмұнын 

мемлекеттік іскерлік ретінде тану; В) прокуратура  органдары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттарың   
білуге тиіс C) прокурорлық актілерін дайындау  D) мемлекет атынан прокурор-тұлға арнайы уәкілеттігі ретінде 

заңның нақты орындалуын білуге тиіс E) кінәлі адамдарға заң бойынша артылатын жауапкершіліктің негізін 

түсіну 

8.2 Модуль - Адвокаттық  және прокурорлық қызмет 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Прокуратура қызметі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мұрсалова Л.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Прокурор іскерлігінің мақсаты - Қазақстан Республикасының егемендік құқығы, 

азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да құқы, заңдылықтың бірлігі және нығайтылуы, 

заңның жоғары шыңдылығын қамтамасыз ету болып табылады.Жоғарыда көрсетілген стратегиялық мақсатқа 

жетуге төменде көрсетілген әдетті міндеттер мүмкіндік туғызады. Прокурорлық қадағалаудың міндеттері заң 

шығару және заңасты нормативті базасын меңгеруге арналған келесі салалары және бағытына 

негізделген:мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдар мен лауазымды тұлғалар және 

азаматтардың заңды қолдануын қадағалау;жедел іздеу іскерлігін атқаратын органдардың заңды қолдануын 
қадағалау;алдын ала іздеу және тергеудің заңды жүргізілуін қадағалау;әкімшілік өндірістің заңдылығын 

қадағалау;заңды, бостандықты, құқықты сақтауды қадағалау, азаматтың және адам мүддесін қадағалау;соттағы 

мемлекет мүддесінің өкілеттігі;прокуратура органдарымен іске асатын немесе атқарылатын қылмыстық 

іздеу;қылмыстық тіркеу;қылмыскерлікпен күрес бойынша құқық сақтау органдарының іскерлігін 

үйлестіру;халықаралық ынтымақтастық саласындағы прокуратура органдарының өкілеттігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР  прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері, «ҚР прокурорлық  қадағалау»  

курсының  пәні  және  жүйесі,  ҚР  прокуратура  органдарының  қалыптаса  бастауы  және  дамуы, прокуратура 

органдарының  қызметін  ұйымдастыруының   құқықтық  негіздері, прокуратура органдарының жүйесінде 

прокуратура  органдары, прокуратура   қызметінің  және  ұйымдастыруының  принциптері, прокуратура  

оргнадары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттары, прокуратура  органдарының  жүйесі, құрылымы  

және  олардың ұйымдастырылуы, ҚР  прокуратура  органдарына  кадрларды  сұрыптау, орналастыру  және  

тәрбиелеу. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Қылмыстық процестік құқық, Азаматтық процестік құқық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) прокурорлық қадағалаудың және прокурор іскерлігінің мазмұнын 

мемлекеттік іскерлік ретінде тану; В) прокуратура  органдары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттарың   

білуге тиіс C) прокурорлық актілерін дайындау  D) мемлекет атынан прокурор-тұлға арнайы уәкілеттігі ретінде 

заңның нақты орындалуын білуге тиіс E) кінәлі адамдарға заң бойынша артылатын жауапкершіліктің негізін 

түсіну 

9.1 Модуль - Салалық құқықтық пәндер мен медиация 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу  

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алу білімдеріне; заңнамаға 

әсер ететін негізгі ұстанымдарға; мемлекеттік сатып алу аймақтарының мемлекеттік және жергілікті басқару 

жүйелеріне; сатып алу шеңберіндегі жалпы қатынастарды реттеу әдістеріне; Қазақстан Республикасының 
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сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына; мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының 

заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қажетті ережелерді шешу үшін құқықтық сатып алу және реттеу саласындағы 

тұрғысынан оқиғалар мен іс-әрекеттерін талдай білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлау; мемлекеттік мүддені 

және қазақстандық патриотизмді және азаматтық жауапкершілік пен төзімділікті көрсетуге заңды қолдана 

отырып қорғау. Құқықтық нормаларды қабылдау бойынша дағдыларды талқылау, түрлі дәлелдерді шешуді 

тұжырымдау және дәлелдерді құқықтық талдау; әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып тұжырымдар жасауға қажет ақпараттарды жинау және түсіндіру; маман ретінде сонымен бірге маман 
еместерге ақпарттармен хабарландыру. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы,   ҚР әкімшілік құқығы   

Постреквизиттері: Мәмілелерді құқықтық сүйемелдеу, Қаржы құқығы 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер:А) Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеудің негізгі түсінігі мен 

қағидаларын білу; мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру тәртібі мен процестерін анықтау; мемлекеттік сатып 

алудың жалғыз мемлекеттік сатып алу ретінде пайда болу негіздері; сонымен бірге біліктілік талаптары 

әлеуеттік жеткізушіге жария етілуі;  әлеуеттік жеткізушінің біліктілік талаптарына сәйкес еместігін тану; 

біліктілік талаптары бойынша әлеуеттік жеткізушінің жалған ақпарттарының салдарлары; мемлекеттік сатып 

алу саласындағы қалыптасқан тізімі; мемлекеттік сатып алу әдістері;конкурс тәсілімен негізгі ережелер; 

мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу. В) Ағымдағы оқиғалар мен іс-шаралар дағдыларын қарау 

заңдылығын дайындау; мемлекеттік сатып алудың негізгі ұстанымын бақылауды меңгеру. С) Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік сатып алу процесінің заңдылығын рөлі мен маңыздылығын түсіну. Д) 
.Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу саласындағы негізгі нормативтік құқықтық актілерді зерттеу. Е) 

.Қазақстандық патриотизмді, азаматтық жауапкершілікті, төзімділікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті мамандар ретінде және маман емес ретінде де идеяларды ақпараттық хабарлауға дағдылау және 

мәселелерді шешу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Отбасы құқықғы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мухтарова А.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: қазіргі отбасы – неке қатынастарындағы өзекті мәселелердің нормативтік 

құқытық реттелуін, бала тәрбиесіндегі ата-аналардың құқықтарымен міндеттерін, ата-анаға қартайғанда 

қамқорлық, адамгершілік қатынастардың қалыптасуы туралы, қабылданған неке және отбасы туралы заңнама 
туралы толық түсінігі болуы қажет 

Пәннің қысқаша мазмұны: отбасы неке туралы заңдар; отбасы қатынасы; отбасы құқығындағы неке; 

жұбайлар құқықтары мен міндеттері; неке қатынасын тоқтату; ата-аналармен балалар құқығы мен міндеттері; 

алименттік құқық; ата-ананың және балалардың алимент төлеу міндеті; отбасы мүшелерінің алименттік 

құқықтары мен міндеттері; алиментті төлеу; бала асырап алу; қамқоршы; қорғаншы;  жұбайлардың ортақ 

мееншігі; отбасы неке шарты; неке контрактісі; патронат; некеге тұру; ажырасу; бала тәрбиесі; ата–анаға 

қартайғанда қамқорлық; адамгершілік қатынастарды қалыптасуы туралы; отбасы тарихи нысаны; отбасын 

реттеу әдістері; ерлі-зайыптылар; мүліктік құқықтар; ерлі зайыптылардың бірі қайтыс болуы; некені бұзу.    

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім)  

Постреквизиттері: Нотариат, Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) отбасы құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 
түсіну. B) қазіргі отбасы заңнамаларын талдай білу отбасы құқығы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын 

жүзеге асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды құрастыра білімдерді, қабілеттерді және түсінуді 

тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) 

Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к, доцент, Смагулова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбекті реттеу 

және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен 

жүмыс істеу қабілетін иемдену, практикада туындайтын күрделі мөселелерде бейімделуге, алған 

білімдерін қолдану қабілеті пайымдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:еңбек құқығы, еңбекті ұйымдастыру,  нарықтық экономика жағдайындағы меншік 

түрлері, еңбек қатынастары, еңбек құқығының жүйесі, еңбек құқығының қағидалары, еңбектік құқықтық 
қатынастарының субъектілері, олардың жіктелуі, жұмыс беруші,  жұмыстылық және жұмысқа орналастыру, 

халық жұмыстылығы, ұжымдық шарттармен келісімдер, жеке еңбек шарты,  жеке еңбекм шартының 

мазмұнымен тараптары, жұмысқа қабылдау кезіндегі талаптар, еңбек шартын қызметкермен жұмыс берушінің 

бастамасымен тоқыту,  жеке еңбек шартын бұзу,  жұмыс уақытымен демалыс уақыты,  жалақы, кепілдік және 

өтемақылық төлемдер,  еңбек тәртібі, жеке еңбек шарты тараптарының материалдыө жауапкершілігі,  еңбекті 
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қорғау, еңбек туралы заңдылықты сақтауды қадағалау және бақылау, еңбек даулары, еңбекті  халықаралық-

құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім)  

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құқығы, Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер A) еңбек құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 

түсіну. B) қазіргі еңбек заңнамаларын талдай білу еңбек құқығы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге 

асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды құрастыру. Білімдерді, қабілеттерді және түсінуді 

тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) 
Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Медиация 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Смағұлова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Медиация пәнін оқып  үйрету арқылы студенттердің санасына медиация 

ұғымын, мақсатын, қағидаларын, белгілерін және қолдану аясын түсіндіру, енгізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Медиация ұғымы, мақсаты, қағидалары, белгілері, медиция және өзге де келісу 

процедуралары, медиация дауды реттеу процедурасы ретінде және оның ерекшелігі, медиацияның қолдану 

аясы, медиаторларды есепке алуды жүзеге асырушы уәкілетті орган, медиация процедурасын қолдану негізі, 

медиацияның артықшылықтары мен ерекшеліктері, медиация түрлері: сот отырысына дейінгі, сот 

отырысындағы, сот отырысынан тыс. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім)  

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құқығы, Атқарушылық өңдіріс 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Біліктілік-Медиация ұғымы, мақсаты, қағидалары, белгілері, медиация және 

өзге де келісу процедуралары, медиация дауды реттеу процедурасы ретінде және оның ерекшелігі, 

медиацияның қолдану аясы, медиаторларды есепке алуды жүзеге асырушы уәкілетті орган, медиация 

процедурасын қолдану негізі, медиацияның артықшылықтары мен ерекшеліктері, медиация түрлері: сот 

отырысына дейінгі, сот отырысындағы, сот отырысынан тыс. С) Дағды-ғылыми- зерттеу жұмысы бойынша; 

құжаттар құрастыру бойынша өз ойын жеткізе білуі керек. D) Құзыреттілік-медиацияның саласы бойынша 

құқық нормаларын; заңнамадағы өзгерістерді; Е) заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере 

білу және қолдана білу қажет. 

 

9.2 Модуль - Құқық қорғау органдары және конфликтология 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заңгердің кәсіби этикасы 

Бағдарлама авторы: Адаев О.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби этиканы құрайтын теория мен тәжірибе негіздерінде, тыңдаушылар 

бойында құқық қорғау органдары қызметкерінің кәсіби этикасына сәйкес келетін әдептілік туралы білім 

жүйесін қалыптастыру. Пәннің міндеттері этиканың ғылым ретінде теориялық негіздерін ашу; заң саласындағы 
түрлі мамандырдың кәсіби этикасы спецификасының қажеттілігін негіздеу; құқық қорғау органдары 

қызметкерінің этикалық жағынан расталған әдептілікке, күрделі, төтенше, жанжал жағдайларында дұрыс 

шешім қабылдай алуына дайындауға жол беру; білікті заңгердің іскерлік этикасын игеруге көмек көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды мораль-әдептік оқытулар. Кәсіби әдебі. Әдеп категорияларының 

ерекшеліктері мен әлеуметтік функциялары. Соттық билік қызметіне қойылатын жағымды талаптары. 

Қорғаушының әдебі. Прокурордың әдебі. Алып-ала тергеу әдебі. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім)  

Постреквизиттері: Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Болашақ кәсіптің әлеуметтік маңыздылығын кәсіптік дәрежеде білу және 

түсіну В) Қолданыста жүрген заңмен реттеліп жатқан этикалық қағидаларды,заң саласы мамандарының 

тәжірибеде қолдануы С) Жүктелген кәсіби міндетті абыройлы орындап,заңгер этикасының қағидаларын ұстану 
D) Тіл табысу жағдайында өзінің ұтымды жақтарын заңгерлік тұрғыдан пайдалану Е) Оқу білім құықтық 

мәдениет,құқықтық ойлау және дамыған құқықтық сананың негізінде кәсіби қызметті дамытады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық қорғау органдары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мурсалова Л.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: құқық қорғау органдары пәнінің негізгі ережелері, пәні және жүйесін талдау, 

зерттеу, нормативтік актілерді оқып, білу  

Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР құқық қорғау қызметі және құқық қорғау органдары, ҚР сот билігі: тарихы, 

жай-күйі және болашағы, ҚР судьяларының құқықтық мәртебесі, прокуратура актілері, прокуратура 
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органдарының жүйесі және оларды ұйымдастыру, ҚР Әділет органдарын ұйымдастыру, ҚР алдын ала тергеу 

және анықтау органдарының жүйесі. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқық қорғау жүзеге асырудың ұйымдастырушылық және құқықтық 

негіздерін білу В) нормативтік құқықтық актілерді тәжірибеде қолдану, материалдық және іс-жүргізу 

құқығының нормаларын жүзеге асыру С) тәжірибелік кәсіби қызметтегі құық қорғау саласында теориялық 

білімін сауатты қолдана алуға; D) құық қорғау саласындағы нормативтік актілерді анализдеу Е) құқықтық 
актілермен жұмыс жасау икемділіктерін білуге тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек дауларын шешу 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к, доцент, Смагулова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбек дауларын 

реттеу саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен жүмыс істеу қабілетін 

иемдену, практикада туындайтын күрделі мөселелерде бейімделуге, алған білімдерін қолдану қабілеті 

пайымдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: еңбекті ұйымдастыру,  нарықтық экономика жағдайындағы меншік түрлері, еңбек 

қатынастары, еңбек құқығының жүйесі, еңбек құқығының қағидалары, еңбектік құқықтық қатынастарының 

субъектілері, олардың жіктелуі, жұмыс беруші,  жұмыстылық және жұмысқа орналастыру, халық 
жұмыстылығы, ұжымдық шарттармен келісімдер, жеке еңбек шарты,  жеке еңбекм шартының мазмұнымен 

тараптары, жұмысқа қабылдау кезіндегі талаптар, еңбек шартын қызметкермен жұмыс берушінің бастамасымен 

тоқтту,  жеке еңбек шартын бұзу,  жұмыс уақытымен демалыс уақыты,  жалақы, кепілдік және өтемақылық 

төлемдер,  еңбек тәртібі, жеке еңбек шарты тараптарының материалдыө жауапкершілігі,  еңбекті қорғау, еңбек 

туралы заңдылықты сақтауды қадағалау және бақылау, еңбек даулары, еңбекті  халықаралық-құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (Жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) еңбек құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 

түсіну. B) қазіргі еңбек заңнамаларын талдай білу еңбек құқығы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге 

асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды құрастырБілімдерді, қабілеттерді және түсінуді 

тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) 
Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заңи конфликтология 

Бағдарлама авторы: Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді заң конфликтологияның негізгі қағидаларымен, логикалық ойлау 

дағдысы және қабілетіне, қоршаған ортаны (әлемді) ғылыми тұрғыдан қарастыру мен түсінуде тәжірибелік 

қолдануға, сондай-ақ ғылыми әдістерді кәсіби жұмысқа қолдануға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұғым: жалпы сипаттамасы. Ұғымның түрлері және олардың арасындағы 

қатынастар. Ұғымдармен жасайтын логикалык операциялар. Пікір: жалпы сипаттамасы. Піқірдің  түрлері 

(қарапайым, қүрделі) және олардын арасындагы қатнастар. Логикалық операциялар. Ойқорытынды, жалпы 
сипаттамасы. Ойқорытындының түрлері (дедуктивтік, индуктивтік). Олардың логикалық құрлысы. Логикалық 

ойлаудың негізгі зандары. Конфликт эволюциясы, конфликт генезисі, конфликт құрылымы, қызметі, конфликт 

диагностикасы, конфликтінің аяқталуы жайлы сипаттама беру 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (Жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Болашақ кәсіптің әлеуметтік маңыздылығын кәсіптік дәрежеде білу және 

түсіну В) Қолданыста жүрген заңмен реттеліп жатқан этикалық қағидаларды,заң саласы мамандарының 

тәжірибеде қолдануы С) Жүктелген кәсіби міндетті абыройлы орындап,заңгер этикасының қағидаларын ұстану 

D) Тіл табысу жағдайында өзінің ұтымды жақтарын заңгерлік тұрғыдан пайдалану Е) Оқу білім құықтық 

мәдениет, құқықтық ойлау және дамыған құқықтық сананың негізінде кәсіби қызметті дамытады. 

 

10 Модуль - Процестік құқық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық процестік құқық 

Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 
Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді   қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібін бекітетін және 

қылмыстық істерді қозғау, тергеу, сотта қарау бойынша анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура мен сот 

үкімінің орындалуы мен іс жүргізу мәселелерін реттейтін құқықтық нормалар жүйесін .қолдануға оқыту. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымы, міндеттері мен маңызы, Қылмыстық 

ізге түсу, Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар, ылмыстық іс жүргізуге қатысушы адамдардың кауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер теориясынын негізгі ережелері, Алдын.ала тергеу 

сатысындағы тергеу іс.әрекеттері, Басты сот талқылауы. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Қылмыстық құқық (Жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қылмыстық іс жүргізу іс-әрекетінің мазмұнын білу және түсіну, 

қылмыстық процесс қағидаттарын сақтау мәнін түсіну, B) қылмыстық іс жүргізу құқығының терминологиясын 

жүргізе білу C) тергеу-сот практикасын қорыту қабілеті D) тергеу іс-әрекеттерінің хаттамаларын, тергеушінің 

және анықтаушының дәлелді қаулыларын жасай білу E) әртүрлі жағдайларда қылмыстық іс жүргізу 
нормаларын қолдану мәселелері бойынша қорытынды жасай білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтық процестік құқық 

Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді   азаматтық істерді сотта қараудың және шешудің тәртібін, 

сондай-ақ соттардың және басқа да кейбір органдардың қаулыларын орындау тәртібін реттейтін құқық саласы. 

Оның нормалары соттың және процестің барлық қатысушысының қызметін реттейді; сондай-ақ, олардың 

құқылары мен міндеттерін анықтай отырып, сот мәжілісін жүргізудің тәртібін белгілейтің нормаларды 

қолдануға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Азаматтық іс жүргізу (процесс) соттың, тараптардың (талап қоюшы мен 

жауапкер), басқа да процеске қатысушылардың (прокурор, өкілдер, сот хатшысы және т.б.) процессуалдық 
әрекеттерін, олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін жинақтайды. Сотқа, басқа да қатысушыларға 

процеске қатысу мақсатына жету үшін заңмен белгіленген іс жүргізу құқықтары беріліп, соған сәйкес іс жүргізу 

міндеттері жүктеледі. Іс жүргізу құқықтар мен іс жүргізу міндеттер процесі барысында жүзеге асырылады. 

Азаматтық іс жүргізудің нысанына тән белгілер: а) сот істерін қарау және шешу тәртібі алдын ала азаматтық іс 

жүргізу құқықтың нормаларымен белгіленген; б) істің аяқталуына мүдделі тұлғалар сот мәжілісіне іс қарауына 

қатысу құқығы бар және өз құқықтары мен мүдделерін қорғауға; в) сот шешімі іс бойынша сот отырысында 

дәлелдемелер арқылы анықталған деректерге сүйенуі қажет және заңға сәйкес болу керек. ҚР АІЖК-сі соттың 

қарауына жататын барлық азаматтық істерді төрт түрге бөледі: бұйрық бойынша іс жүргізу істері; талап 

қоюмен іс жүргізу істері; ерекше талап қоюмен іс жүргізу істері; ерекше іс жүргізу істері. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (Жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өңдіріс 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) азаматтық іс жүргізу қызметінің мазмұнын білу және түсіну, азаматтық іс 

жүргізу принциптерін сақтау мәнін түсіну, B) азаматтық іс жүргізу құқығының терминологиясын жүргізе білу 

C) азаматтық дауларды дұрыс шешу үшін тергеу-сот практикасын қорыту қабілеті D) азаматтық іс жүргізу 

құжаттарын сауатты жасай білу E) құқық қолдану тәжірибесінде азаматтық іс жүргізу нормаларын қолдану 

мәселелері бойынша қорытынды жасай білу. 
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9.1 Модуль - Кәсіби тілдерді және медиация,  15 кредит 

БП МК KК(О)T 3216 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBShT 3217 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 6 3 

БП ТК KRМ 3218 ҚР Медиация 6 4 

БП  Өндірістік практика 6 5 

9.2 Модуль - Кәсіби тілдерді және заңи  конфликтология, 15  кредит 

БП МК KК(О)T 3216 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBShT 3217 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 6 3 

БП ТК ZK 3218 Заңи конфликтология 6 4 

БП  Өндірістік практика 6 5 

10.1 Модуль -ҚР Қылмыстық құқығының өзекті мәселелері мен криминалистика (қылмыстық-құқық 

траекториясы), 10 кредит 

БП ТК КRKКОМ 3219 ҚР Қылмыстық құқығының өзекті мәселелері 5 5 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
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9.1 Модуль - Кәсіби тілдерді және медиация 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР Медиация 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Смағұлова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Медиация пәнін оқып  үйрету арқылы студенттердің санасына медиация 

ұғымын, мақсатын, қағидаларын, белгілерін және қолдану аясын түсіндіру, енгізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Медиация ұғымы, мақсаты, қағидалары, белгілері, медиция және өзге де келісу 

процедуралары, медиация дауды реттеу процедурасы ретінде және оның ерекшелігі, медиацияның қолдану 

аясы, медиаторларды есепке алуды жүзеге асырушы уәкілетті орган, медиация процедурасын қолдану негізі, 

медиацияның артықшылықтары мен ерекшеліктері, медиация түрлері: сот отырысына дейінгі, сот 

отырысындағы, сот отырысынан тыс. 

Пререквизиттері: Мемелекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқық (жалпы бөлім) 
Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өндіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Біліктілік-Медиация ұғымы, мақсаты, қағидалары, белгілері, медиация және 

өзге де келісу процедуралары, медиация дауды реттеу процедурасы ретінде және оның ерекшелігі, 

медиацияның қолдану аясы, медиаторларды есепке алуды жүзеге асырушы уәкілетті орган, медиация 

процедурасын қолдану негізі, медиацияның артықшылықтары мен ерекшеліктері, медиация түрлері: сот 

отырысына дейінгі, сот отырысындағы, сот отырысынан тыс. С) Дағды-ғылыми- зерттеу жұмысы бойынша; 

құжаттар құрастыру бойынша өз ойын жеткізе білуі керек. D) Құзыреттілік-медиацияның саласы бойынша 

құқық нормаларын; заңнамадағы өзгерістерді; Е) заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере 

білу және қолдана білу қажет. 

 

9.2 Модуль - Кәсіби тілдерді және заңи  конфликтология 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заңи конфликтология 

Бағдарлама авторы: Досов Ж.Б. 
Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді заң конфликтологияның негізгі қағидаларымен, логикалық ойлау 

дағдысы және қабілетіне, қоршаған ортаны (әлемді) ғылыми тұрғыдан қарастыру мен түсінуде тәжірибелік 

қолдануға, сондай-ақ ғылыми әдістерді кәсіби жұмысқа қолдануға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұғым: жалпы сипаттамасы. Ұғымның түрлері және олардың арасындағы 

қатынастар. Ұғымдармен жасайтын логикалык операциялар. Пікір: жалпы сипаттамасы. Піқірдің  түрлері 

(қарапайым, қүрделі) және олардын арасындагы қатнастар. Логикалық операциялар. Ойқорытынды, жалпы 

сипаттамасы. Ойқорытындының түрлері (дедуктивтік, индуктивтік). Олардың логикалық құрлысы. Логикалық 

ойлаудың негізгі зандары. Конфликт эволюциясы, конфликт генезисі, конфликт құрылымы, қызметі, конфликт 

диагностикасы, конфликтінің аяқталуы жайлы сипаттама беру 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және   ерекше бөлімдері), 

ҚР құқық қорғау органдары  

БП ТК Kri 3220 Криминалистика 6 5 

10.2 Модуль - Соттық сараптама мен салық құқығы (азаматтық-құқық траекториясы), 10 кредит 

БП ТК SK 3219 Салық құқығы 5 5 

БП ТК SS 3220 Соттық сараптама 6 5 

14.1 Модуль - Сот экспертологияcы және мемлекеттік қызмет саласында сыбайлас жемқорлықпен күрес 

(қылмыстық-құқық траекториясы),  10 кредит 

КП ТК SЕ 3303 Сот экспертологияcы 5 5 

КП ТК MKSSZhK 3304 
Мемлекеттік қызмет саласында сыбайлас жемқорлықпен 

күрес  
5 5 

14.2 Модуль - ҚР қаржы  және  сақтандыру құқығы (азаматтық-құқық траекториясы),  10  кредит 

КП ТК КRKК 3303 ҚР қаржы құқығы 5 5 

КП ТК КRSK 3304 ҚР сақтандыру құқығы 5 5 

15.1 Модуль - Жедел-іздестіру қызметінің теориясы мен ҚР прокурорлық қадағалау (қылмыстық-құқық 

траекториясы), 17 кредит 

КП ТК ZhIKT 3305 Жедел-іздестіру қызметінің теориясы 5 5 

КП ТК KRKAK 3306 ҚР қылмыстық-атқару құқығы 6 5 

КП ТК KRPK/KRA3307 ҚР прокурорлық қадағалау, ҚР адвокатурасы 5,6 7 

15.2 Модуль - ҚР экологиялық құқығы мен ҚР нотариат (азаматтық-құқық траекториясы), 17 кредит 

КП ТК KREK  3305 ҚР экологиялық құқығы 5 5 

КП ТК KR ZhK 3306 ҚР жер құқығы 6 5 

КП ТК KRN/ZT 3307 ҚР Нотариат, Заңды тұлғалар 5,6 7 
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Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өндіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Болашақ кәсіптің әлеуметтік маңыздылығын кәсіптік дәрежеде білу және 

түсіну В) Қолданыста жүрген заңмен реттеліп жатқан этикалық қағидаларды,заң саласы мамандарының 

тәжірибеде қолдануы С) Жүктелген кәсіби міндетті абыройлы орындап,заңгер этикасының қағидаларын ұстану 

D) Тіл табысу жағдайында өзінің ұтымды жақтарын заңгерлік тұрғыдан пайдалану Е) Оқу білім құықтық 

мәдениет, құқықтық ойлау және дамыған құқықтық сананың негізінде кәсіби қызметті дамытады. 

 

10.1 Модуль -ҚР Қылмыстық құқығының өзекті мәселелері мен криминалистика (қылмыстық-құқық 

траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР қылмыстық құқығының өзекті мәселелері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде терең теориялық білімді қалыптастыру және осы негізде сот және 

құқық қорғау органдарына жүктелген қылмыстық-құқықтық нормаларды қолдану бойынша міндеттерді тиімді 

орындау үшін оларға қажетті дағдылар мен қабілеттердің қалыптасуы  

Пәннің қысқаша мазмұны: қылмыстық құқықтың ұғымы мен міндеттері (жалпы және арнайы бөлімдер), 

қылмыстардың категорияларын анықтау мәселесі, Қазақстан Республикасы қылмыстық заңының жалпы бөлімі 

институттарының өзекті мәселелері, жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау 

мәселелері, отбасы мен кәмелетке толмағандардың мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды 
жіктеу мәселелері, конституцияға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау мәселелері. адамның, 

азаматтың басқа да құқықтары мен бостандықтары, адамзаттың бейбітшілігі мен қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстық құқық. 

Пререквизиттері: ҚР құқық қорғау огандары, мемлекет және құқық теориясы 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелері, Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын 

құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қылмыстық заңның қағидалары, категориялары, міндеттері мен 

мәселелері туралы ережелерді білу және түсіну B) Қолданыстағы қылмыстық заңды білу C) Тиісті қылмыстық 

заңнаманы түсіндіру және қолдану мүмкіндігі. D) Қылмыстық құқық бұзушылықты дұрыс саралау мүмкіндігі. 

E) Жеке қылмыскерді ажырата білу дағдылары 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Криминалистика 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Криминалистика басқа да  ғылымдар  сияқты  объективтік құбылыстар 

заңдылықтарының жиынтығы болып табылады. Бірақта осы көптеген  жиынтықтардан  криминалистиканың 

айырмашылығы, ол қылмысты  ойдағыдай  ашуға, тергеуге және алдын  алуға қажетті  заңдылықтарды  

оқытады. Криминалистика  пәні  іздерді,  айғақ  заттарды іздеу, табу,  бекіту, зерттеу әдістерінің  және сол үшін  

қажетті  техникалық  криминалистік  құралдары  пайдалану  жолдарын  оқытып  үйретеді. Криминалистика  

зерттейтін  қылмыс  тетігі  деген  ұғым бар-ол  күрделі  динамикалық  жүйе  болып  саналады. Бұл  жүйе  

қылмыстық  әрекет  затынан; қылмыс  субъектісінен  және  оның өз  іс-қимылымен, өзге  қатысушы 

субъектілерімен қатынасынан; қылмыс жасауға  дайындалу, оны іске  асыру және  жасыру  жолдарынан; 
қылмыстық  нәтижеден; қылмыс  жағдайларынан  (уақыты, орны, жағдайы  және с.с.)  және  басқалардан  

тұрады.   

Пәннің қысқаша мазмұны:Криминалистиканың пәні, жүйесі, міндеттері мен әдістері. Криминалистикалық 

идентификация теориясы және диагностика, олардың қолданбалы мағынасы. Криминалистикалық техниканың 

жалпы қағидалары. Криминалистикалық фотография және бейнетаспаға жазу. Іздер туралы 

криминалистикалық ілім (трасология). Қару, оқ-дәрі, жарылғыш заттар, жарылғыш құрылғылар және олардан 

қалған іздердің криминалистикалық зерттеуі. Құжаттардың техникалық-криминалистикалық зерттеуі. Адам 

сырт келбеті туралы криминалистикалық ілім. Криминалистикалық тіркеулер. Криминалистикалық тактиканың 

тұжырымдамалық негіздері және технологиясы. Криминалистикалық болжамдар және тергеуді жоспарлау. 

Тергеулік қарау және куәләндіру тактикасы. Тінту және алу тактикасы. Жауап алу және беттестіру тактикасы. 

Көрсетулерді оқига болған жерде тексеру және нақтылау тактикасы. Тергеу экспериментінің тактикасы. Тану 

үшін ұсыну тактикасы. Хат-хабарларды ұстап қалу, сейлесулерді тыңдай отырып жазу тактикалық тәсілдері. 
Криминалистикалық сипаттама - қылмыстың бөлек түрлерін тергеу әдістемесін құру негізі ретінде. Тактикалық 

операциялар және оларды қылмысты тергеудің тиімділігін арттыруда пайдалану тәсілдері. Тергеуге қарсылық 

білдіру және оны жою жолдары. Кісі өлтіруді тергеу. Денсаулыққа зақым келтіруді тергеу. Жыныстық 

қылмыстарды тергеу. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі:ұрлау, тонау және карақшылықты 

тергеу. Алаяқтықты және қорқытып алушылықты тергеу. Жалған ақша жасау әрекеттерін тергеу. 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды тергеу. Экономикалық контрабанданы тергеу. 

Пререквизиттері:  ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер)  
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Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелері, Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын 

құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Курсты оқу нәтижесінде сот баллситикалық сараптама жүргізу кезінде 

қолданылатын әдістер жүйесін білу. В) Зерттеудің нәтижесінде студенттер тәжірибе жүзінде 

криминалистикалық зерттеудің әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі тиіс. C) сот-тергеу практикасының 

мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. D) зат 

дәлелдемелерді бағалау және зерттеу жасауын білу. E) криминалистикалық әдістемелерді қылмыстық іс 

жүргізу барысында қолдана білу 

 

10.2 Модуль - Соттық сараптама мен салық құқығы (азаматтық-құқық траекториясы) 

 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР салық құқығы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:Салықтық құқықтың, салықтық құқықтық нормалардың және салықтық 

құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдарын білуге әрі жадына түюге;қолданыстағы салық салу жүйесінің 

сипаттамасын, мемлекеттік бюджетке төленетін салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің 

айырмашылығы мен аралық қатынастарын әрі олардың өзіне тән белгілерін таныту, түсінік қалыптасытыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салық салуға және салықтык қызметке, сондай-ақ мемлекеттің салық жүйесін 

кұру проблемаларына қатысты нормативтік кұқықтық материалды меңгеруге; ықшамды салық салу, салықтық 
юрисдикция мәселелерімен танысуға, салық заңнамасының негізгі принциптері мен ережелерін білуге; 

салықтық қүқықтық қатынастар субъектілерінің шеңберін белгілей білуге, салықтық құқықтық қатынастың 

міндет жүктелген тарапы салық төлеушінің мәртебесін және салықтық құқықтық катынастың құқық берілген 

тарапы мемлекеттік өкілдері уәкілетті органдардың мәртебесі.  

Пререквизиттері:Мемлекет және кұқық теориясы, ҚР Конституциялық құқық, ҚР азаматтық құқығы (ерекше 

бөлім). 

Постреквизиттері: ҚР Еңбек құқығы, Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру;  B) Салық салуға және салықтык қызметке, сондай-ақ мемлекеттің салық жүйесін 

кұру проблемаларына қатысты нормативтік кұқықтық материалды меңгеру; C) ықшамды салық салу, салықтық 

юрисдикция мәселелерімен танысуға, салық заңнамасының негізгі принциптері мен ережелерін білуге; D) 
салықтық қүқықтық қатынастар субъектілерінің шеңберін белгілей білуге; E) салықтық құқықтық қатынастың 

міндет жүктелген тарапы салық төлеушінің мәртебесін және салықтық құқықтық катынастың құқық берілген 

тарапы мемлекеттік өкілдері уәкілетті органдардың мәртебесін айқындай алуға 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Соттық сараптама 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің құрылуы кезеңінде, 

қылмыспен күресу мәселелері ерекше өзекті мәселе болып келеді. Осы салада «Сот сараптамасы» - пәні оқу - 

құқықтық тәртібі ретінде теориялық және тәжірибелік дағдыларды зерттеу және оны іске асыруға мұмкіндік 

жасайды. Міне, осыған қарай арнайы білімдері бар мамаңдардан сараптама жайлы, оның шешілетін жолдарын 

табу туралы, сұраныс көбеюіне байланысты, бір маманның әр тұрлі сараптама жасауға көмегі тие бермейтінін 

өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Сот сараптамасының қажеттілігі, қазіргі кезде өсуімен байланысты, сараптама 

түрлерінің кеңеюі де өмірдің талабы. Сараптау ұйымдарының қызметін анықтау, тергеу, сот, прокуратура 
органдары және адвокатура пайдаланады. Шындығына жүгінсек, бірде-бір қылмыстық іс арнайы ғылыми 

білімге соқпай отпейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Сот сараптамасының түсінігі және маңызы. Сот сараптамасын топтастыру. Сот 

сараптамасын тағайындау негізі және тәртібі. Сот сараптамасына қажетті материалдарды дайындау. Іске 

қатысушылардың құқықтарын қамтамасыз ету. Сот сараптамасын жүргізуді тапсырудың маңызы және тәртібі. 

Сарапшының қорытындысы, құрамы мен мазмұны. Сарапшы қорытындысын бағалау және оны қолданудың 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Мемелекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Ювеналді  әділет, Криминология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Сот сараптамасы курсын оқу барысында келесідей біліктілікті меңгеру 

тиіс: сот сараптамасын топтастыру, сот сараптамасын тағайындау негізі және тәртібін анықтау, сот 
сараптамасына қажетті материалдарды дайындау. 
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14.1 Модуль - Сот экспертологияcы және мемлекеттік қызмет саласында сыбайлас жемқорлықпен күрес 

(қылмыстық-құқық траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сот экспертологиясы 

Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің құрылуы кезеңінде, 

қылмыспен күресу мәселелері ерекше өзекті мәселе болып келеді. Осы салада «Сот сараптамасы» - пәні оқу - 

құқықтық тәртібі ретінде теориялық және тәжірибелік дағдыларды зерттеу және оны іске асыруға мұмкіндік 

жасайды. Міне, осыған қарай арнайы білімдері бар мамаңдардан сараптама жайлы, оның шешілетін жолдарын 
табу туралы, сұраныс көбеюіне байланысты, бір маманның әр тұрлі сараптама жасауға көмегі тие бермейтінін 

өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Сот сараптамасының қажеттілігі, қазіргі кезде өсуімен байланысты, сараптама 

түрлерінің кеңеюі де өмірдің талабы. Сараптау ұйымдарының қызметін анықтау, тергеу, сот, прокуратура 

органдары және адвокатура пайдаланады. Шындығына жүгінсек, бірде-бір қылмыстық іс арнайы ғылыми 

білімге соқпай отпейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сот сараптамасының түсінігі және маңызы. Сот сараптамасын топтастыру. Сот 

сараптамасын тағайындау негізі және тәртібі. Сот сараптамасына қажетті материалдарды дайындау. Іске 

қатысушылардың құқықтарын қамтамасыз ету. Сот сараптамасын жүргізуді тапсырудың маңызы және тәртібі. 

Сарапшының қорытындысы, құрамы мен мазмұны. Сарапшы қорытындысын бағалау және оны қолданудың 

мәселелері. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Соттық сараптама, Криминалистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сот сараптамасы курсын міндеттерің меңгеру тиіс В) сот сараптамасын 

топтастыру, сот сараптамасын тағайындау негізі және тәртібін анықтау тиіс, С)сот сараптамасына қажетті 

материалдарды дайындау Д) сот сараптама әдістемелерің қолдана білу Е) сарапшы қорытындысың дайындау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет саласында сыбайлас жемқорлықпен күрес 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР мемлекеттік қызмет туралы заңнама және өзге нормативтік – құқықтық 

актілерге сәйкес мемлекеттік қызмет және басқару негіздерін меңгеру. Студентер Қазақстан Республикасының 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асырудың негізгі бағыттарын білу керек, шет мемлекеттердің 

мемлекеттік қызмет жүйелеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекетті әкімшілік-құқықтық реттеу 
тәжірибесін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің әкімшілік-құқықтық құралдарын талдай білу және 

нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік қызмет пен басқарудың тиімділігін бағалау қажет 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сыбайлас жемқорлық ұғымы, мемлекеттік қызмет түсінігі, мемлекеттік 

қызметшілердің құқықтық мәртебесі, мемлекеттік қызметке алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 

құқықтық негіздері, мемлекеттік қызмет, саяси мемлекеттік қызметші, әкімшілік мемлекеттік қызметші, 

сертификаттау, құқықтар, міндеттер, әлеуметтік қамсыздандыру, сыйақы, жұмыс уақыты 

Пререквизиттері: Мемелекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: Заңи конфликтология, Криминалистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әкімшілік құқық пен мемлекеттік қызмет саласындағы білімдер және 

түсініктер В) Мемлекеттік басқарудың әкімшілік әдістері туралы түсініктері мен білімдерін тәжірибеде қолдану 

С) Жүктелген кәсіби міндетті абыройлы орындап, Мемлекеттік қызмет саласында қағидаларын ұстану D) 

Мемлекеттік қызмет саладағы заң нормаларын және құқықтық қатынастарын талқылау Е) Мемлекеттік қызмет 
саласында құқықтық нормаларын қолданумен байланысты іс әрекеттерді жасау және шешімдер қабылдау 

дағдылардымеңгере білуі 

 

14.2 Модуль - ҚР қаржы  және  сақтандыру құқығы (азаматтық-құқық траекториясы) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР қаржы құқығы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:Қаржы құқығы заңи жоғарғы оқу орындарында оқытылатын оқу пәндерінің 

ішіндегі мемлекеттік компоненттердің бірі болып табылады және онда қаржылық құқық үшін тән теориялық 

көзқарастар, құқықтық санаттар, қаржылық құқық бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін 
құқық нормаларын оқыту пәні болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

және мағынасын студенттерге түсіндіру, құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  

қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 
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қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар. 

Пререквизиттері:Мемлекет және кұқық теориясы, ҚР Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: ҚР Еңбек құқығы, Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, C) Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 
және мағынасын студенттерге түсіндіру, D) құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  

қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 

қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, E)заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере білу және қолдана білу қажет. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР сақтандыру құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкер-шілігін міндеттті 

сақтандыру; автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; 

нотаиустердің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; туроператорлар мен турагенттердің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; жұмысшының өмірі мен денсаулығына зиян 
келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндеттті сақтандыру; 

автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; нотаиустердің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; туроператорлар мен турагенттердің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; жұмысшының өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін 

жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру. 

Пререквизиттері:Мемлекет және кұқық теориясы, ҚР Конституциялық құқық, ҚР азаматтық құқығы (ерекше 

бөлім) 

Постреквизиттері: ҚР Еңбек құқығы, Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) бюджеттік құқық ұғымы, пәні және қағидаттары; B) бюджеттік жүйе; C) 

бюджет аралық қатынастар және бюджет деңгейлері арасындағы түсімдер мен шығындарды бөлу; D)бюджеттік 
қатынастарды реттеу саласындағы  мемлекеттік басқару органдарының құзіреттері; E) бюджеттік жоспарлау 

негіздері, бюджеттің орындалу процесстері, бюджеттік несиелеу. 

 

15.1 Модуль - Жедел-іздестіру қызметінің теориясы мен ҚР прокурорлық қадағалау (қылмыстық-құқық 

траекториясы) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Аталған курстың мақсаты болып ҚР жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын 

органдардың бағыттарын оқуға арналған.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Жедел iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдар, олардың мiндеттерi мен 

құқықтар. Жедел-iздестiру шараларын жүргiзу. Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдардың өзара 

iс-қимылы. Жедел-iздестiру қызметiн қаржылай және материалдық-техникалық қамтамасыз ету. Жедел-

iздестiру қызметiнiң субъектiлерiн әлеуметтiк және құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелері, Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын 

құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жедел iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдар қызметін, олардың 

мiндеттерi мен құқықтарын білу. В) Жедел-iздестiру шараларын жүргiзу амалдарын білу. С)Жедел-iздестiру 

қызметiн жүзеге асырушы органдардың өзара iс-қимылы білу. Д)Жедел-iздестiру қызметiн қаржылай және 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету шараларын талдау Е) Жедел-iздестiру қызметiнiң субъектiлерiн 

әлеуметтiк және құқықтық қорғау ерекшеліктерін қолдана білу  
 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР қылмыстық атқару құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Мурсалова Л.А 

Курсты оқытудың  мақсаты: «Қылмыстық-атқару құқығы» пәнін оқытудың мақсаттары қылмыстық-атқару 

жүйесіне енгізілген тапсырмаларды нәтижелі орындалуына ықпал ететін студенттердің терең теорияларының 

білімін қалыптастыру және мықты білім мен біліктіліктің негізінде игерту; қылмыстық-атқару құқығының 
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нормаларын пайдалануы мен түсіндіру қабілеттерін дамыту; қылмыстық жазаны өтеу және қоғамдық қарым-

қатынасты атқарудағы құқықтық қадағалауды тереңдете оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық-атқару құқығының түсінігі, пән және курс жүйесі. Жазаны атқарудың 

қылмыстық реттелуі және  түзетуіне әсер ететін шараларды қолдану. Жаза өтеушілердің қылмыстық жағдайы. 

Жазаны атқаратын мекемелер мен органдар және бақылау 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), Мемлекет және кұқық теориясы 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелері, Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын 

құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ҚР қылмыстық-атқару құқығының негізгі жағдайын B) жазаны өтеуде 

дұрыс қолданатын заң шығарудың қылмыстық-атқару нормаларын; жазаны өтеудегі органдар мен мекемелер 

жүйесін білу. C) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен 

анықтамаларын білуге тиіс. D) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі 

түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. E) ҚР Конституциясы мен халықаралық құқық нормалары арқылы 

шығу және принциптерді сақтау жағынан негіздеу және қабылдау үшін тәжірибелену 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР прокурорлық қадағалау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мұрсалова Л.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Прокурор іскерлігінің мақсаты - Қазақстан Республикасының егемендік құқығы, 

азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да құқы, заңдылықтың бірлігі және нығайтылуы, 
заңның жоғары шыңдылығын қамтамасыз ету болып табылады.Жоғарыда көрсетілген стратегиялық мақсатқа 

жетуге төменде көрсетілген әдетті міндеттер мүмкіндік туғызады. Прокурорлық қадағалаудың міндеттері заң 

шығару және заңасты нормативті базасын меңгеруге арналған келесі салалары және бағытына 

негізделген:мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдар мен лауазымды тұлғалар және 

азаматтардың заңды қолдануын қадағалау;жедел іздеу іскерлігін атқаратын органдардың заңды қолдануын 

қадағалау;алдын ала іздеу және тергеудің заңды жүргізілуін қадағалау;әкімшілік өндірістің заңдылығын 

қадағалау;заңды, бостандықты, құқықты сақтауды қадағалау, азаматтың және адам мүддесін қадағалау;соттағы 

мемлекет мүддесінің өкілеттігі;прокуратура органдарымен іске асатын немесе атқарылатын қылмыстық 

іздеу;қылмыстық тіркеу;қылмыскерлікпен күрес бойынша құқық сақтау органдарының іскерлігін 

үйлестіру;халықаралық ынтымақтастық саласындағы прокуратура органдарының өкілеттігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР  прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері, «ҚР прокурорлық  қадағалау»  
курсының  пәні  және  жүйесі,  ҚР  прокуратура  органдарының  қалыптаса  бастауы  және  дамуы, прокуратура 

органдарының  қызметін  ұйымдастыруының   құқықтық  негіздері, прокуратура органдарының жүйесінде 

прокуратура  органдары, прокуратура   қызметінің  және  ұйымдастыруының  принциптері, прокуратура  

оргнадары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттары, прокуратура  органдарының  жүйесі, құрылымы  

және  олардың ұйымдастырылуы, ҚР  прокуратура  органдарына  кадрларды  сұрыптау, орналастыру  және  

тәрбиелеу. 

Пререквизиттері: Құқық-қорғау органдары, ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Ювеналді  әділет, Криминология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) прокурорлық қадағалаудың және прокурор іскерлігінің мазмұнын 

мемлекеттік іскерлік ретінде тану; В) прокуратура  органдары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттарың   

білуге тиіс C) прокурорлық актілерін дайындау  D) мемлекет атынан прокурор-тұлға арнайы уәкілеттігі ретінде 
заңның нақты орындалуын білуге тиіс E) кінәлі адамдарға заң бойынша артылатын жауапкершіліктің негізін 

түсіну 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР адвокатурасы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Исмаилова Б.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс адвокатураның мәні мен міндеттерін, Қазақстандағы адвокатураның 

құрылу және даму тәртібі туралы, адвокаттар коллегиясы және оның органдарының заңды табиғаты туралы, 

олардың мемлекеттік органдармен қарым – қатынасы туралы, сонымен қатар адвокаттардың құқықтары мен 

міндеттері туралы оқуға бағытталған.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Адвокатураның жалпы сипаттамасы. Адвокаттық қызметті ұйымдастыру. 

Адвокатура және адвокаттық қызмет түсінігі, адвокаттың қызметі, адвокаттық қызметке қойылатын талаптар. 
Адвокат этикасы. Адвокаттармен көрсетілетін заң көмегінің түрлері. 

Пререквизиттері: ҚР құқық қорғау огандары, мемлекет және құқық теориясы 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелері, Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын 

құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент адвокаттың кәсіби қызметінің түрлері туралы білуі тиіс. В) 

адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысандары туралы білуі тиіс. С) адвокаттық қызметтің ерекшеліктері 

туралы түсінігін қалыптастыру, Д) алған білімдерін құқық қорғау қызметінде практикада қолдана білуі  тиіс. Е) 

адвокаттық құжаттарды  қолдана білу 
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15.2 Модуль - ҚР экологиялық құқығы мен ҚР нотариат (азаматтық-құқық траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР Экологиялық құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мухтарова С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экологиялық заңдылықтың  жалпы ережелері, азаматтық және қоғамдық 

бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтар мен міндеттерді  қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметінің шеңбері, табиғи 
ресурстар және табиғат пайдаланушылар, қоршаған табиғат ресурстарын пайдалану ерекшеліктерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: экологиялық құқық; қоршаған орта; қоршаған ортаға келтірілетін залал; қоршаған 

ортаға эмиссиялар; қоршаған ортаны қорғау;қоршаған ортаны ластау;қоршаған ортаның сапасы; тіршілік ету 

ортасы; табиғат пайдаланушы;табиғи объектілер;табиғи ресурстар;табиғи ресурстарды қорғау; экологиялық 

заңдар; экологиялық құжаттар;  мемлекеттік және жеке меншік құқығы;  табиғатты пайдалану құқығы; 

экологиялық құқықтың мазмұны; экологиялық қауіпсіздік;  экологиялық заңдар;  экологиялық құжаттар; 

мемлекеттік және жеке меншік құқығы;  табиғатты пайдалану құқығы;  экология саласындағы мемлекеттік 

басқару;  жерді құқықтық қорғау;  су қоры; орман қоры;  жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту және 

пайдаланудың құқықтық тәртібі;  атмосфералық ауаны құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелері, Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын 

құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Экологиялық құқықтың пәні мен жүйесін; экологиялық қатынастырының 

объектілерін кәсіптік дәрежеде білу және түсіну В) Қолданыста жүрген экологиялық заңмен реттеліп жатқан 

қағидаларды, заң саласы мамандарының тәжірибеде қолдануы С) Жүктелген кәсіби міндетті абыройлы 

орындап, экологиялық қағидаларды қағидаларын ұстану D) Қоршаған ортаны қорғау саласында нормативтік 

және фактлік керекті мәліметті жинау; осы саладағы заң нормаларын және құқықтық қатынастарын талқылау 

Е) Экологиялық құқықтың құқықтық нормаларын қолданумен байланысты іс әрекеттерді жасау және шешімдер 

қабылдау дағдылардымеңгере білуі 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР жер құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мұхтарова С.М 
Курсты оқытудың  мақсаты: Адам қоғамының барлық өмірінде, оның қалыптасуы мен дамуында жер өте 

маңызды рөл атқарады. Жер – табиғаттың берген сыйы ретінде, адам қоғамының пайда болуына дейін 

болған. Жер қатынастарын құқықтық реттеу және онын тәртібін меңгеру осы курстын мақсаты болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: ер учаскесіне меншікті құқығы мен жер пайдалану құқығының пайда болуын 

анықтау және оның дамуына жағдай жасау; жер учаскесіне меншік құқығы мен жер пайдалану құқығының 

өзгертілуі мен тоқтатылуы негіздерін анықтау; жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың 

құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру тәртібін белгілеу; жерді ұтымды пайдалану мен 

қорғау; топырақ құнарлылығын ұдайы қалпына келтіру; табиғи ортаны сақтау мен жақсарту мақсатында жер 

қатынастарын реттеу; шаруашылық жүргізудің барлық нысандарын тең құқықпен дамыту үшін жағдайлар 

жасау; жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттің жерге тиісті құқықтарын қорғау; жерге байланысты 

жылжымайтын мүлік нарығын жасау және оны белгілі деңгейде дамыту; жер қатынастар саласында 
заңдылықты нығайту.  

Пререквизиттері: ҚР құқық қорғау огандары, мемлекет және құқық теориясы 

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өндіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)пәнді оқу арқылы студент жнр заңнамасын кеңінен оқып таниды. 

Студенттің  біліктілігін кеңейте түседі. В) жер құқық  қатынастарын арқылы басқа құқық салаларымен тығыз 

байланыстылығын кең түрде талдай отырып тәжірибе жүзінде үйрену. С) Дағды-ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

машықтану, құжаттар құрастыру бойыншаөз ойын жеткізе білуі   D) Құзыреттілік-жер құқық саласы бойынша 

құқық нормаларын, заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере 

білу және қолдана білу Е) жер құқық саласында дауларды шешу кезінде пайдаланылатын құжаттарды сауатты 

түрде жасауды білуі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  ҚР Нотариат 

Бағдарлама авторы:  Рзагулова С.Р 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерге  нотариаттық iс-әрекеттер жасау арқылы жеке, заңды 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ететін білікті заң көмегін көрсету 

жөніндегі құқықтық институт. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасындағы нотариат – бұл нотариаттық iс-әрекеттер жасау 

арқылы жеке, заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ететін білікті заң 

көмегін көрсету жөніндегі құқықтық институт. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BD
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Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы  

Постреквизиттері: ҚР Еңбек құқығы, Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.) Студент  нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер, нотариус берген 

құжаттардың көшiрмелерi немесе дубликаттары тапсырысы бойынша нотариаттық iс-әрекеттер жүргiзiлген 

заңды және жеке тұлғаларға, не олардың уәкiлеттi адамдарына беру құқығын,  Б).Нотариаттық iс-әрекеттер 

туралы мәлiметтер мен құжаттар өздерi жүргiзiп жатқан iстер бойынша соттың, тергеу және анықтау 

органдарының, өздері жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу істері бойынша әділет органдарының жазбаша 

талап етуi бойынша, прокуратура органдарына, сондай-ақ әдiлет органдарына, нотариустар қызметiн тексерудi 
жүзеге асыруға уәкiлдiк берiлген нотариат палаталарына беру іс әрекеттерін;  С).Адвокаттық қызметті жүзеге 

асыру үшін қажетті нотариаттық іс-әрекеттер туралы мәліметтер де оған заң көмегіне жүгінген сенім 

білдірушінің қорғаушысы немесе өкілі ретінде қатысатын адвокаттың жазбаша сұрау салуы бойынша 

берілетін сауалнамаларға жауап қайтару; Д). Жасалған нотариаттық iс-әрекет туралы мәлiметтердi қасақана 

жария еткен адамдар заңдарға сәйкес жауап бередi. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Заңды тұлғалар  

Бағдарлама авторы:  Смагулова А.С.  

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерге заң бойынша азаматтық құқық мен міндеттердің субъектісі болып 

табылатын кәсіпорын мекемелердің құқықтық мәртебесін анықтау.   

Пәннің қысқаша мазмұны: заң бойынша азаматтық құқықтар мен міндеттердің субъектісі болып табылатын 
кәсіпорын‚ мекеме‚ ұйым‚ фирма, т.б. Ол өз атынан мүліктік және жеке беймүліктік құқықтар мен 

міндеттемелерді сатып ала алады‚ сотта‚ төрелік сотта (арбитражда) талапкер немесе жауапкер бола алады.  

Пререквизиттері:  Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық 

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өндіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.) Студент  Заңды тұлғаның фирмалық атауы‚ дербес балансы мен сметасы‚ 

банктерде есеп айырысу шоттары, сондай-ақ мөрі болуын . Ол дербес салық төлеуші ретінде әрекет ету негізін.  

Б). Заңды тұлға мүлкінің құралуына қатысуына қарай оның құрылтайшыларында осы заңды тұлғаға қатысты 

міндеттемелік құқықтары не оның мүлкіне заттық құқықтары болады. Құрылтайшыларының міндеттемелік 

құқықтары бар заңды тұлғаға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен акцион. қоғамдар, өндірістік 

кооперативтер мен тұтыну кооперативтерінің құқықтық жағдайын; С). Мүлкіне құрылтайшыларының меншік 

құқығы немесе өзгедей заттық құқығы бар заңды тұлғаға мемл. және жергілікті (муниципалдық) кәсіпорындар, 
соның ішінде еншілес кәсіпорындар, сондай-ақ, меншік иесі қаржыландыратын жекеменшік кәсіпорындардың 

құқықтық мәртебесін. Д) өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда алуды көздейтін коммерциялық 

ұйымдар мен табыс алуды көздемейтін және алынған табысты құрылтайшылар арасында бөліспейтін 

коммерциялық емес ұйымдардың  құқықтық мәртебесін 

 

5В030100  -  ҚҰҚЫҚТАНУ 
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12.1. Модуль - Криминалистика мен ҚР қылмыстық-атқару құқығы, 15 кредит 

КП ТК КIZhKKBP 3304 
Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша 

практикум  
5 5 

КП ТК KRKAK 3305 ҚР қылмыстық-атқару құқығы 5 5 

КП ТК Kri 3306 Криминалистика 5 5 

12.2. Модуль - Мемлекеттік  қызметтерді құқықтық реттеу  мен  сот сараптамасы, 15 кредит   

КП ТК AIZhKKP 3304 
Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша 

практикум  
5 5 

КП ТК МККR 3305 Мемлекеттік  қызметтерді құқықтық реттеу 5 5 

КП ТК SS 3306 Сот сараптамасы 5 5 

13.1. Модуль - ҚР экологиялық құқығы мен  ҚР қаржы  құқығы, 25 кредит 

КП ТК KRКK 3307 ҚР қаржы  құқығы 5 5 

КП ТК KREK 3308 ҚР экологиялық құқығы 5 5 

БП  Өндірістік практика  6 10 

БП  Дипломалды практика 6 5 

13.2. Модуль – ҚР жер құқығы мен кәсіпкерлік құқығы, 25 кредит    

КП ТК KK 3307 Кәсіпкерлік құқығы 5 5 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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12.1. Модуль - Криминалистика мен ҚР қылмыстық-атқару құқығы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Адаев О.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің қылмыстық іс бойынша құжаттарды қалай толтыратындығын, 

дұрыс жазылуын, жазылу тәртібін  жалпы ережелері туралы теориялық білімді меңгеруі, қолданыстағы 

қылмыстық  іс жүргізу заңнамасын игеруі, сонымен қатар студенттерге осы саладағы тәжірибелік әрекеті үшін 

қажетті шеберлік пен дағдыларды қалыптастыру болып табылады 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық іс жүргізу сатылары мен нысандары, басты сот қараудың тәртібі, 

басты сот қараудың процесуалдық құжаттары, процесуалдық құжаттарға қойылатын талаптар, қылмыстық іс 

жүргізудің сот құжаттарының үлгілері. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) студенттердің қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша 

практикумын мен  принциптер және институттар жайлы білім алуы. В) студент қылмыстық іс жүргізудің 

актілердің білуге тиіс, процесуалдық құжаттарды толтыруға тиісті, сот-тергеу практикасының мәселелерін және 

жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуі. С) жалпы теориямен , әсіресе, басқа 

заңдық және арнайы пәндермен пәнаралық байланысты белсенді дамыту D) студенттердің қылмыстық іс 

жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум шеңберіндегі қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларын 

қолдану және түсіндіру дағдылары мен қабілеттерін игеруі Е) қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру 
бойынша практикум нормаларының мазмұнын меңгеруі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР қылмыстық атқару құқығы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Адаев О.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: «Қылмыстық-атқару құқығы» пәнін оқытудың мақсаттарықылмыстық-атқару 

жүйесіне енгізілген тапсырмаларды нәтижелі орындалуына ықпал ететін студенттердің терең теорияларының 

білімін қалыптастыру және мықты білім мен біліктіліктің негізінде игерту;қылмыстық-атқару құқығының 

нормаларын пайдалануы мен түсіндіру қабілеттерін дамыту;қылмыстық жазаны өтеу және қоғамдық қарым-

қатынасты атқарудағы құқықтық қадағалауды тереңдете оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қылмыстық-атқару құқығының түсінігі, пән және курс жүйесі. Жазаны атқарудың 
қылмыстық реттелуі және  түзетуіне әсер ететін шараларды қолдану. Жаза өтеушілердің қылмыстық жағдайы. 

Жазаны атқаратын мекемелер мен органдар және бақылау 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ҚР қылмыстық-атқару құқығының негізгі жағдайын B) жазаны өтеуде 

дұрыс қолданатын заң шығарудың қылмыстық-атқару нормаларын; жазаны өтеудегі органдар мен мекемелер 

жүйесін білу. C) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен 

анықтамаларын білуге тиіс. D) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі 

түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. E) ҚР Конституциясы мен халықаралық құқық нормалары арқылы 

шығу және принциптерді сақтау жағынан негіздеу және қабылдау үшін тәжірибелену. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Криминалистика 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Криминалистика басқа да  ғылымдар  сияқты  объективтік құбылыстар 

заңдылықтарының жиынтығы болып табылады. Бірақта осы көптеген  жиынтықтардан  криминалистиканың 

айырмашылығы, ол қылмысты  ойдағыдай  ашуға, тергеуге және алдын  алуға қажетті  заңдылықтарды  

оқытады. Криминалистика  пәні  іздерді,  айғақ  заттарды іздеу, табу,  бекіту, зерттеу әдістерінің  және сол үшін  

қажетті  техникалық  криминалистік  құралдары  пайдалану  жолдарын  оқытып  үйретеді. Криминалистика  

зерттейтін  қылмыс  тетігі  деген  ұғым бар-ол  күрделі  динамикалық  жүйе  болып  саналады. Бұл  жүйе  

қылмыстық  әрекет  затынан; қылмыс  субъектісінен  және  оның өз  іс-қимылымен, өзге  қатысушы 

субъектілерімен қатынасынан; қылмыс жасауға  дайындалу, оны іске  асыру және  жасыру  жолдарынан; 

қылмыстық  нәтижеден; қылмыс  жағдайларынан  (уақыты, орны, жағдайы  және с.с.)  және  басқалардан  
тұрады.   

Пәннің қысқаша мазмұны:Криминалистиканың пәні, жүйесі, міндеттері мен әдістері. Криминалистикалық 

идентификация теориясы және диагностика, олардың қолданбалы мағынасы. Криминалистикалық техниканың 

КП ТК KRZhK 3308 ҚР жер  құқығы 5 5 

БП  Өндірістік практика  6 10 

БП  Дипломалды практика 6 5 
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жалпы қағидалары. Криминалистикалық фотография және бейнетаспаға жазу. Іздер туралы 

криминалистикалық ілім (трасология). Қару, оқ-дәрі, жарылғыш заттар, жарылғыш құрылғылар және олардан 

қалған іздердің криминалистикалық зерттеуі. Құжаттардың техникалық-криминалистикалық зерттеуі. Адам 

сырт келбеті туралы криминалистикалық ілім. Криминалистикалық тіркеулер. Криминалистикалық тактиканың 

тұжырымдамалық негіздері және технологиясы. Криминалистикалық болжамдар және тергеуді жоспарлау. 

Тергеулік қарау және куәләндіру тактикасы. Тінту және алу тактикасы. Жауап алу және беттестіру тактикасы. 

Көрсетулерді оқига болған жерде тексеру және нақтылау тактикасы. Тергеу экспериментінің тактикасы. Тану 

үшін ұсыну тактикасы. Хат-хабарларды ұстап қалу, сейлесулерді тыңдай отырып жазу тактикалық тәсілдері. 
Криминалистикалық сипаттама - қылмыстың бөлек түрлерін тергеу әдістемесін құру негізі ретінде. Тактикалық 

операциялар және оларды қылмысты тергеудің тиімділігін арттыруда пайдалану тәсілдері. Тергеуге қарсылық 

білдіру және оны жою жолдары. Кісі өлтіруді тергеу. Денсаулыққа зақым келтіруді тергеу. Жыныстық 

қылмыстарды тергеу. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі:ұрлау, тонау және карақшылықты 

тергеу. Алаяқтықты және қорқытып алушылықты тергеу. Жалған ақша жасау әрекеттерін тергеу. 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды тергеу. Экономикалық контрабанданы тергеу. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Курсты оқу нәтижесінде сот баллситикалық сараптама жүргізу кезінде 

қолданылатын әдістер жүйесін білу. В) Зерттеудің нәтижесінде студенттер тәжірибе жүзінде 

криминалистикалық зерттеудің әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі тиіс. C) сот-тергеу практикасының 

мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. D) зат 
дәлелдемелерді бағалау және зерттеу жасауын білу. E) криминалистикалық әдістемелерді қылмыстық іс 

жүргізу барысында қолдана білу 

 

12.2. Модуль - Мемлекеттік  қызметтерді құқықтық реттеу  мен  сот сараптамасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Адаев О.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттердің азаматтық іс бойынша құжаттарды қалай толтыратындығын, 

дұрыс жазылуын, жазылу тәртібін  жалпы ережелері туралы теориялық білімді меңгеруі, қолданыстағы 

азаматтық  іс жүргізу заңнамасын игеруі, сонымен қатар студенттерге осы саладағы тәжірибелік әрекеті үшін 

қажетті шеберлік пен дағдыларды қалыптастыру болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, жүйесі мен қайнар көздері. ҚР азаматтық 

іс жүргізудің қағидалары. Жалпы уәкілеттіктегі соттарға бағыныстылығы мен соттылығы. Іске қатысушы 

тұлғалар. Соттағы өкілеттік. Талап. Сот дәлелдемелері. Іс жүргізу мерзімдері, сот шығындары, іске 

қатысушыларды мәліметпен қамтамасыз ету. Азаматтық істерді сот талқылауына дайындау. Сот шешімі. 

Сырттай өндіріс пен шешім. Бұйрық өндірісі. Жария құқықтық қатынастардан туындайтын істер бойынша 
өндіріс. Ерекше өндіріс.  

Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студент азаматтық іс жүргізу нормаларының мәні мен қолдана білу. В) 

студент азаматтық іс жүргізудің актілердің білуге тиіс, процесуалдық құжаттарды толтыруға тиісті, сот-тергеу 

практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуі. С) 

жалпы теориямен, әсіресе, басқа заңдық және арнайы пәндермен пәнаралық байланысты белсенді дамыту D) 

студенттердің азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум шеңберіндегі азаматтық іс 

жүргізу құқығы нормаларын қолдану және түсіндіру дағдылары мен қабілеттерін игеруі Е) азаматтық процестік 

құжаттарын құрастыру бойынша практикум нормаларының мазмұнын меңгеруі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Мемлекеттік  қызметтерді құқықтық реттеу 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Нурутдинова А.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтерді, заңнамаға әсер ететін 

негізгі ұстанымдарды, мемлекеттік кызметтердің аймақтарының мемлекеттік және жергілікті басқару 

жүйелерін, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын, мемлекеттік қызметтер 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылықтың негіздерін білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қажетті ережелерді шешу үшін құқықтық мемлекеттік қызметтер саласындағы 

тұрғысынан оқиғалар мен іс-әрекеттерін талдай білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлау; мемлекеттік мүддені 

және қазақстандық патриотизмді және азаматтық жауапкершілік пен төзімділікті көрсетуге заңды қолдана 

отырып қорғау. Құқықтық нормаларды қабылдау бойынша дағдыларды талқылау, түрлі дәлелдерді шешуді 

тұжырымдау және дәлелдерді құқықтық талдау; әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып тұжырымдар жасауға қажет ақпараттарды жинау және түсіндіру; маман ретінде сонымен бірге маман 

еместерге ақпарттармен хабарландыру. 
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Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы,   ҚР әкімшілік құқықғы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан  күтілетін нәтижелер:А)Мемлекеттік қызметтерді құқықтық реттеудің негізгі түсінігі мен 

қағидаларын білу; мемлекеттік қызметтерді ұйымдастыру тәртібі мен процестерін анықтау; сонымен бірге 

біліктілік талаптары әлеуеттік жеткізушіге жария етілуі;  әлеуеттік жеткізушінің біліктілік талаптарына сәйкес 

еместігін тану; біліктілік талаптары бойынша әлеуеттік жеткізушінің жалған ақпарттарының салдарлары; 

мемлекеттік қызметтер көрсету аласындағы қалыптасқан тізімі; мемлекеттік сатып алу әдістері; конкурс 

тәсілімен негізгі ережелер; мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу. В)Ағымдағы оқиғалар мен іс-
шаралар дағдыларын қарау заңдылығын дайындау; мемлекеттік қызметтерді алудың негізгі ұстанымын 

бақылауды меңгеру. С) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу процесінің заңдылығын рөлі мен 

маңыздылығын түсіну. Д) Мемлекеттік қызметтерді құқықтық реттеу саласындағы негізгі нормативтік 

құқықтық актілерді зерттеу. Е)Қазақстандық патриотизмді, азаматтық жауапкершілікті, төзімділікті, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті мамандар ретінде және маман емес ретінде де идеяларды ақпараттық 

хабарлауға дағдылау және мәселелерді шешу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сот сараптамасы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің құрылуы кезеңінде, 

қылмыспен күресу мәселелері ерекше өзекті мәселе болып келеді. Осы салада «Сот сараптамасы» - пәні оқу - 
құқықтық тәртібі ретінде теориялық және тәжірибелік дағдыларды зерттеу және оны іске асыруға мұмкіндік 

жасайды. Міне, осыған қарай арнайы білімдері бар мамаңдардан сараптама жайлы, оның шешілетін жолдарын 

табу туралы, сұраныс көбеюіне байланысты, бір маманның әр тұрлі сараптама жасауға көмегі тие бермейтінін 

өмірдің өзі дәлелдеп отыр.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Сот сараптамасының түсінігі және маңызы. Сот сараптамасын топтастыру. Сот 

сараптамасын тағайындау негізі және тәртібі. Сот сараптамасына қажетті материалдарды дайындау. Іске 

қатысушылардың құқықтарын қамтамасыз ету. Сот сараптамасын жүргізуді тапсырудың маңызы және тәртібі. 

Сарапшының қорытындысы, құрамы мен мазмұны. Сарапшы қорытындысын бағалау және оны қолданудың 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Мемелекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Сот сараптамасы курсын оқу барысында келесідей біліктілікті меңгеру 

тиіс: сот сараптамасын топтастыру, сот сараптамасын тағайындау негізі және тәртібін анықтау, сот 

сараптамасына қажетті материалдарды дайындау. 

 

13.1. Модуль - ҚР экологиялық құқығы мен  ҚР қаржы  құқығы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР қаржы құқығы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:Қаржы құқығы заңи жоғарғы оқу орындарында оқытылатын оқу пәндерінің 

ішіндегі мемлекеттік компоненттердің бірі болып табылады және онда қаржылық құқық үшін тән теориялық 

көзқарастар, құқықтық санаттар, қаржылық құқық бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін 

құқық нормаларын оқыту пәні болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

және мағынасын студенттерге түсіндіру, құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  

қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 
қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар. 

Пререквизиттері:Мемлекет және кұқық теориясы, ҚР Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, C) Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

және мағынасын студенттерге түсіндіру, D) құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  

қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 

қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, E)заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 
қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере білу және қолдана білу қажет. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР экологиялық құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мухтарова С.М. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Экологиялық заңдылықтың  жалпы ережелері, азаматтық және қоғамдық 

бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтар мен міндеттерді  қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметінің шеңбері, табиғи 

ресурстар және табиғат пайдаланушылар, қоршаған табиғат ресурстарын пайдалану ерекшеліктерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: экологиялық құқық; қоршаған орта; қоршаған ортаға келтірілетін залал; қоршаған 
ортаға эмиссиялар; қоршаған ортаны қорғау;қоршаған ортаны ластау;қоршаған ортаның сапасы; тіршілік ету 

ортасы;табиғат пайдаланушы;табиғи объектілер;табиғи ресурстар;табиғи ресурстарды қорғау; экологиялық 

заңдар; экологиялық құжаттар;  мемлекеттік және жеке меншік құқығы;  табиғатты пайдалану құқығы; 

экологиялық құқықтың мазмұны; экологиялық қауіпсіздік;  экологиялық заңдар;  экологиялық құжаттар; 

мемлекеттік және жеке меншік құқығы;  табиғатты пайдалану құқығы;  экология саласындағы мемлекеттік 

басқару;  жерді құқықтық қорғау;  су қоры; орман қоры;  жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту және 

пайдаланудың құқықтық тәртібі;  атмосфералық ауаны құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Экологиялық құқықтың пәні мен жүйесін; экологиялық қатынастырының 

объектілерін кәсіптік дәрежеде білу және түсіну В) Қолданыста жүрген экологиялық заңмен реттеліп жатқан 

қағидаларды, заң саласы мамандарының тәжірибеде қолдануы С) Жүктелген кәсіби міндетті абыройлы 
орындап, экологиялық қағидаларды қағидаларын ұстану D) Қоршаған ортаны қорғау саласында нормативтік 

және фактлік керекті мәліметті жинау; осы саладағы заң нормаларын және құқықтық қатынастарын талқылау 

Е) Экологиялық құқықтың құқықтық нормаларын қолданумен байланысты іс әрекеттерді жасау және шешімдер 

қабылдау дағдылардымеңгере білуі 

 

13.2. Модуль – ҚР жер құқығы мен кәсіпкерлік құқығы 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқығы  

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Мухтарова С.М 

Курсты оқытудың  мақсаты: Курсты оқып-үйрену мақсаты - тауарлық айналымға қызмет көрсету және 

кәсіби кәсіпкерлер арасындағы қарым-қатынасты реттейтін теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру. Курстың мақсаты кәсіптік сауданы реттеу, кәсіпкерлік қатынастарды реттеу, олардың 

объектілерін сату және сатып алу субъектілері арасындағы қарым-қатынастарды терең зерттеу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  кәсіпкерлік қызметтің бастамашылығы және дербестігі; меншіктің болуы; тәуекел 

сипаты; пайда (табыс) алуға деген мүдделілік, мемлекеттік кәсіпкерлік,жеке кәсіпкерлік 
Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) азаматтық құқықтың субъектісі мен әдісін, кәсіпкерлік құқық 

принциптерін білу; B) кәсіпкерлік құқық саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы білу; C) 

нарықтағы сауда келісім-шарттарын жасасу, өзгерту, тоқтату және орындау, сондай-ақ жұмыстарды / 

қызметтерді көрсету бойынша мәмілелерді жасауға байланысты процесті заңды түрде ұйымдастыру; D) 

кәсіпкерлік құқықтық қатынастар саласында қалыптасқан практикалық жағдайларды дербес шешеді; E) 

кәсіпкерлік саласында дауларды шешу кезінде пайдаланылатын құжаттарды (талап арыздар, шағымдар, талап-

арыздарды қарастыру және т.б.) сауатты түрде жасайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР жер құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мұхтарова С.М 

Курсты оқытудың  мақсаты: Адам қоғамының барлық өмірінде, оның қалыптасуы мен дамуында жер өте 

маңызды рөл атқарады. Жер – табиғаттың берген сыйы ретінде, адам қоғамының пайда болуына дейін 

болған. Жер қатынастарын құқықтық реттеу және онын тәртібін меңгеру осы курстын мақсаты болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: ер учаскесіне меншікті құқығы мен жер пайдалану құқығының пайда болуын 

анықтау және оның дамуына жағдай жасау; жер учаскесіне меншік құқығы мен жер пайдалану құқығының 

өзгертілуі мен тоқтатылуы негіздерін анықтау; жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың 

құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру тәртібін белгілеу; жерді ұтымды пайдалану мен 

қорғау; топырақ құнарлылығын ұдайы қалпына келтіру; табиғи ортаны сақтау мен жақсарту мақсатында жер 

қатынастарын реттеу; шаруашылық жүргізудің барлық нысандарын тең құқықпен дамыту үшін жағдайлар 

жасау; жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттің жерге тиісті құқықтарын қорғау; жерге байланысты 
жылжымайтын мүлік нарығын жасау және оны белгілі деңгейде дамыту; жер қатынастар саласында 

заңдылықты нығайту.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BD
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Пререквизиттері:ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді оқу арқылы студент жнр заңнамасын кеңінен оқып таниды. 

Студенттің  біліктілігін кеңейте түседі. В) жер құқық  қатынастарын арқылы басқа құқық салаларымен тығыз 

байланыстылығын кең түрде талдай отырып тәжірибе жүзінде үйрену. С) Дағды-ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

машықтану, құжаттар құрастыру бойыншаөз ойын жеткізе білуі   D) Құзыреттілік-жер құқық саласы бойынша 

құқық нормаларын, заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере 

білу және қолдана білу Е) жер құқық саласында дауларды шешу кезінде пайдаланылатын құжаттарды сауатты 
түрде жасауды білуі. 

5В030100  -  ҚҰҚЫҚТАНУ 

4 курс 

 

Компонент  Пән коды 
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12.1 Модуль - Мемлекет және құқық теориясынын мәселелері мен мемлекеттік сатып алуды құқықтық 

реттеу, 14 кредит 

БП ТК MSAKR  3227 Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 6 5 

БП ТК МКТМ 4228 Мемлекет және құқық теориясынын мәселелері 7 4 

БП ТК KRККОМ 4229 ҚР конституциялық құқығының өзекті мәселелері 7 5 

12.2 Модуль - Құқық теориясынын мәселелері мен  конституциялық дамудың эволюциясы, 14 

кредит 

БП ТК MZhBM 3227 Мемлекеттік және жергілікті басқарудың мәселелері 6 5 

БП ТК КТМ 4228 Құқық теориясынын мәселелері 7 4 

БП ТК КRKDE 4229 ҚР конституциялық дамуының эволюциясы 7 5 

12.3 Модуль - Конституционализм негіздері, 14 кредит 

БП ТК KRMBOBKR 3227 
ҚР-ғы жергілікті мемлекеттік басқаруды және өзін-өзі 

басқаруды құқықтық реттеу 
6 5 

БП ТК MBT 4228 Мемлекеттік басқару теориясы 7 4 

БП ТК KN 4229 Конституционализм негіздері 7 5 

15.1 Модуль - Адам құқығын қорғау, 10 кредит 

КП ТК KRA 3306 ҚР адвокатурасы 6 5 

КП ТК KRN 4307 ҚР Нотариат  7 5 

15.2 Модуль - Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау мен кәсіпкерлік құқық, 10 кредит 

КП ТК АКВК 3306 Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау 6 5 

КП ТК КК 4307 Кәсіпкерлік құқық 7 5 

15.3 Модуль - Ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық реттеу мен соттық баллистика, 10 кредит 

КП ТК KIZhDT 3306 Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдеу теориясы  6 5 

КП ТК ZT 4307 Заңды тұлғалар 7 5 

16.1 Модуль  -   Қылмыстық сот өндірісі бойынша практиткум және криминалистика,  10 кредит 

КП ТК КSОВР  4308 Қылмыстық сот өндірісі бойынша практиткум 7 5 

КП ТК Kri 4309 Криминалистика 7 5 

16.2 Модуль -  Қылмыстық процестегі тергеу судьясының құқықтық мәртебесі және сот сараптамасы,  

10 кредит 

КП ТК KPTSKM  4308 
Қылмыстық процестегі тергеу судьясының құқықтық 

мәртебесі 
7 5 

КП ТК SS 4309 Сот сараптамасы 7 5 

16.3 Модуль - Азаматтық сот өндірісі бойынша практиткум және  соттық баллистикасы,  10 кредит 

КП ТК АSOBP 4308 Азаматтық сот өндірісі бойынша практиткум 7 5 

КП ТК SB 4309 Соттық баллистикасы 7 5 

17.1 Модуль - Халықаралық-құқықтық қатынастар мен мемлекеттік  қызмет негіздері, 28 кредит 

КП ТК HZhK 3310 Халықаралық жария құқық 6 4 

КП ТК HZhK 4311 Халықаралық жеке құқық 7 5 

КП ТК МКК  4312 Мемлекеттік  қызмет негіздері 7 4 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

17.2 Модуль - Халықаралық жеке-құқықтық қатынастар, 28 кредит 

КП ТК HGK 3310 Халықаралық гуманитарлық құқық 6 4 



40 

  

12.1 Модуль - Мемлекет және құқық теориясынын мәселелері мен мемлекеттік сатып алуды құқықтық 

реттеу 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Мемлекет және құқық теориясынын мәселелері 

Бағдарлама авторы: Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ халқының мемлекеті мен құқығының дамуы мен пайда болуын заңды 

процесс ретінде нақты тарихи жағдайда және қатаң хронологиялық жүйелікте зерттеу. Қазақстан 

Республикасының мемлекет және құқық тарихы қазақтардың мемлекетінің және құқығының пайда болуын 

тарихтың әр кезеңіндегі дамуы мен тығыз байланыстыра келіп, сонымен қатар қоғамның материалдық өмір 

жағдайы мен де тығыз байланыста болатынын зерттейді. Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық 

тарихы мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуының нақты себептері мен процесін, маңызды заңды 

ескерткіштерін, қазақтардың мемлекеті мен құқығының түрлері мен формаларын, мемлекеттік мекемелері мен 

ең маңызды құқық институттарын зерттейді. Ең маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар қамтып, ол біздің 

республикамыздағы мемлекет пен құқықтың дамуының негіздерінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін 
айқындайды. Курсты оқудың нәтижесінде студенттер Қазақстанның мемлекеттік - құқықтық даму 

ерекшеліктерін, мақсаттары, бұл циклдің маңызы туралы түсінігі болу керек. Олар мемлекеттік практикалық 

құрылымы мен қазақ халқының құқығының дамуында мемлекеттіліктің жалпы пайда болуы мен даму 

заңдылықтарын, бұл процестің әр түрлі уақыт кезеңдеріндегі нақты спецификалық ерекшеліктері қандай екенін 

анықтай және көрсете білу керек. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасы мемлекеті мен құқығы тарихының пәні мен әдістері. 

Пререквизиттері: Мелекет және құқық теориясы, Мемлекеттік қызмет саласындағы құқықбұзушылықтар 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шет елдің біліміндегі құқықтық білімінің мемлекет және құқық 

тарихында түсініп көрсте білу В) Тусіну және қолдану аумағында Қазақстаның құқық жүйесіндегі кәсіби 

деңгеиі С) Мәселенің қалыптасу аргументерін және оқу деңгеиінде шешу D) Ғылыми, этикалық, әлеуметік, 

қалыптастыру және өмір сүру негізінде ақпаратар жинақтау негізінде ой қорту Е) Құқықтану саласында маман 
ретінде ақпараттар, идеялар мәселелерді шешу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР конституциялық құқығының өзекті мәселелері 

Бағдарлама авторы: з.ғ. магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: конституциялық құқықтың аса маңызды ғылыми-теориялық ережелері туралы; 

түрлі елдердің конституциялық даму тарихы, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы 

мемлекеттілігі қалыптасу процесіндегі мемлекет және қоғамның Негізгі заңы ретіндегі Конституцияның ролі 

және функциялары туралы, адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі туралы және 

мемлекеттік органдар және жергілікті өзін-өзі басқарудың конституциялық жүйесі туралы студенттерде  

фундаменталды түсінік қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: конституциялық құқықтың түсінігін, категорияларын, институттарын, жүйесін, 

құқық шығармашылық процесін, конституциялық дамуының ерекшеліктерін кешенді оқыту. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді тереңірек оқып меңгеру, шет елдердің конституциялық құқығы 

курсын оқытудың тек теориялық қана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. В)Осыған байланысты 

оқытудың маңызды нысаны ретінде интерактивті оқыту әдістеріне негізделген тәжірибелік білім, әлем 

елдерінің конституциялық құрылыс тәжірибесін жалпылайтын мәнжазбалар дайындау болып табылады. С) 

конституциялық құқығы теориясы мен практикасын терең білу студенттердің аса маңызды мақсаты болып 

келеді. D) конституциялық құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, олардың конституциялық-

құқықтық дәрежелермен ойлануға, мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер 

КП ТК HKK 4311 Халықаралық келісімшарттар құқығы 7 5 

КП ТК TKKAKR 4312 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау аясын құқықтық 

реттеу  
7 4 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

17.3 Модуль - Халықаралық құқықтық қатынастар, 28 кредит 

КП ТК HKZh 3310 Халықаралық -құқықтық жауапкершілік 6 4 

КП ТК HSIK 4311 Халықаралық сауда құқығы 7 5 

КП ТК KSAE  4312 Құқықтық статистика және арнайы есептер 7 4 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 
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қызметінде және азаматтардың жүріс-тұрысында конституциялық заңдылық тәртібін орнатқызуға 

жәрдемдеседі. Е) Құқықтану саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

12.2 Модуль - Құқық теориясынын мәселелері мен  конституциялық дамудың эволюциясы 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Құқық теориясынын мәселелері 

Бағдарлама авторы: з.ғ. магистрі,  оқытушы Бердыбаев Е.М. 
Курсты оқытудың мақсаты: тыңдаушыларға әкімшілік құқық ғылымының негізгі қағидалары, категориялары 

және ережелері туралы терең білім беру; студенттерді қазіргі әкімшілік заңнамада дұрыс бағдар алуларына 

үйрету; тыңдаушыларды Қазақстан Республикасының атқарушы органдарының жүйесімен, мемлекеттік 

басқарудың нысандары және әдістерімен, мемлекеттік басқарудағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету 

тәсілдерімен таныстыру; тыңдаушыларға шаруашылық, әлеуметтік мәдени және әкімшілік құрылыстың 

ұйымдастырылуы мен әкімшілік-құқықтық реттелуін түсіндіру, сонымен қатар жалпы, салалық және арнайы 

құзыретті атқарушы органдардың ішкі істер органдарымен қарым-қатынас ерекшеліктерімен таныстыру болып 

табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: әкімшілік құқықтың түсінігін, категорияларын, институттарын, жүйесін, әкімшілік 

іс-жүргізу процесін, түрлі салаларды мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін кешенді оқыту және бұл 

институттарды жетілдіру мен дамыту сұрақтарын талқылау. 

Пререквизиттері: Мелекет және құқық теориясы, Мемлекеттік қызмет саласындағы құқықбұзушылықтар 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: пәнді тереңірек оқып меңгеру, шет елдердің конституциялық құқығы курсын 

оқытудың тек теориялық қана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың 

маңызды нысаны ретінде интерактивті оқыту әдістеріне негізделген тәжірибелік білім, әлем елдерінің 

конституциялық құрылыс тәжірибесін жалпылайтын мәнжазбалар дайындау болып табылады. Шет елдердің 

конституциялық құқығы теориясы мен практикасын терең білу студенттердің аса маңызды мақсаты болып 

келеді. Шет елдердің конституциялық құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, олардың 

конституциялық-құқықтық дәрежелермен ойлануға, мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, қоғамдық 

бірлестіктер қызметінде және азаматтардың жүріс-тұрысында конституциялық заңдылық тәртібін орнатқызуға 

жәрдемдеседі. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР конституциялық дамуының эволюциясы 

Бағдарлама авторы: з.ғ. магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: конституциялық құқықтың аса маңызды ғылыми-теориялық ережелері туралы; 

түрлі елдердің конституциялық даму тарихы, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы 

мемлекеттілігі қалыптасу процесіндегі мемлекет және қоғамның Негізгі заңы ретіндегі Конституцияның ролі 

және функциялары туралы, адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі туралы және 

мемлекеттік органдар және жергілікті өзін-өзі басқарудың конституциялық жүйесі туралы студенттерде  

фундаменталды түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: конституциялық құқықтың түсінігін, категорияларын, институттарын, жүйесін, 

құқық шығармашылық процесін, конституциялық дамуының ерекшеліктерін кешенді оқыту. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді тереңірек оқып меңгеру, шет елдердің конституциялық құқығы 

курсын оқытудың тек теориялық қана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. В)Осыған байланысты 

оқытудың маңызды нысаны ретінде интерактивті оқыту әдістеріне негізделген тәжірибелік білім, әлем 

елдерінің конституциялық құрылыс тәжірибесін жалпылайтын мәнжазбалар дайындау болып табылады. С) 

конституциялық құқығы теориясы мен практикасын терең білу студенттердің аса маңызды мақсаты болып 

келеді. D) конституциялық құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, олардың конституциялық-

құқықтық дәрежелермен ойлануға, мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер 

қызметінде және азаматтардың жүріс-тұрысында конституциялық заңдылық тәртібін орнатқызуға 

жәрдемдеседі. Е) Құқықтану саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

12.3 Модуль - Конституционализм негіздері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік басқару теориясы 

Бағдарлама авторы:  з.ғ. магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚазақстанРеспубликасындағы мемлекеттік қызметтің түсінігін, мемлекеттік 

қызметшілердің құқықтық мәртебесін көрсету, мемлекеттік қызметті өткеру тәртібін, қызметшілердің 

құқықтық мәртебесін айқындау болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Қ.Р-ғы мемлекеттік қызмет түсінігі, мемлекеттік қызметшілердің құқықтық 

мәртебесі, мемлекеттік қызметті өткеру, мемлекеттік қызметшілерді аттестаттау, мемлекеттік қызметшілердің 

құқықтық мәртебесі. 

Пререквизиттері: Мелекет және құқық теориясы, Мемлекеттік қызмет саласындағы құқықбұзушылықтар 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мемлекеттік басқару құқығының түсінігін, категорияларын, 

институттарын, жүйесін (Конституция, конституциялық заңдар, ратификацияланған халықаралық 

келісімшарттар және конституциялық құқықтың басқа да бастаулары негізінде) құқық шығармашылық 
процесін, Мемлекеттік басқарудағы  дамуының ерекшеліктерін кешенді білім беру. В) Студент осы курсты 

оқып үйренгенде мемлекет және құқықтың қалыптасу мен дамуына әсер ететін негізгі факторларды анықтап, 

әрбір құбылыстың себебін және салдарын түсінуі қажет.С) мемлекеттік әкімшілік органдары қызметтерін 

ұйымдастыру және әртүрлі мәселелері, қоғамдық қатынас қатысушыларына олардың әмірлік әсер ету 

нысандары мен әдістері, мемлекет, азаматтар мен ұйымдар арасында әкімшілік-құқықтық қатынастар туған 

жағдайда өзара қатынастың ерекшеліктері туралы қажетті көлемде білім береді. Осы пәнді зерделеу барысында 

студенттердің есте сақтайтын өте маңызды жағдай әкімшілік құқықтың қозғалмалылығы болып табылады. Ол 

мемлекеттік органдар жүйесіндегі секілді мемлекеттік қызмет  өрісіндегі күшінде бар нормативтік актілер 

жүйесінде тұрақты өзгерістермен сипатталады.  D) өзіндік білімді жетілдіру мотивациясы мен креативті ойлау 

қабілетінің қалыптастырады. Е) Құқықтану саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Конституционализм негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ. магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Конституция – бұл шынайылыққа және уақыттың өзгеруіне сезімталдықпен 

жауап беретін тірі орган. Мемлекет пен қоғамды реформалау үдерісінде ел билігі біртіндеп жүзеге асыру 

қағидаттарын, саяси реформаларды кезең-кезеңмен жүзеге асыруды, сондай-ақ ілгері экономикалық өзгерістер 

басымдығын берік ұстану туралы студенттерде  фундаменталды түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Конституция осы заманғы мемлекеттіліктің маңызды белгісі, мемлекеттің 

бастапқы саяси және құқықтық құжаты реінде. Конституционализм a) бастапқыда - саясатта, мемлекеттік 

құқықтағы  ең қолайлы басқару түрі ретінде мойындайтын бағыт; ә) негізгі заңның (конституцияның) әліппесін 

немесе жоғары заңдық күші бар мемлекеттің аса маңызды заңдар жинағын, конституциялық процедуралар мен 

ұстанымдарды қатаң ұстану принципі; заң билігі үстемдік құратын тәртіп, яғни мемлекеттік органдар өз 
бетінше емес, құқықтық ережелерге сәйкес әрекет етеді;б) саяси билік құрудың үстем қағидаты мен құрылымы 

ретінде заң билігін жақтайтын саяси ойдың бағыты.  

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді тереңірек оқып меңгеру, конституциялық құқығы курсын оқытудың 

тек теориялық қана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. В) Осыған байланысты оқытудың маңызды 

нысаны ретінде интерактивті оқыту әдістеріне негізделген тәжірибелік білім, әлем елдерінің конституциялық 

құрылыс тәжірибесін жалпылайтын мәнжазбалар дайындау болып табылады. С) конституционализм теориясы 

мен практикасын терең білу D) конституционализм негіздерін оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, 

олардың конституциялық-құқықтық дәрежелермен ойлануға, мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, 

қоғамдық бірлестіктер қызметінде және азаматтардың жүріс-тұрысында конституциялық заңдылық тәртібін 
орнатқызуға жәрдемдеседі. Е) Құқықтану саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

15.1 Модуль - Адам құқығын қорғау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  ҚР Нотариат 

Бағдарлама авторы:  Рзагулова С.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге  нотариаттық iс-әрекеттер жасау арқылы жеке, заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ететін білікті заң көмегін көрсету жөніндегі құқықтық 

институт. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасындағы нотариат – бұл нотариаттық iс-әрекеттер жасау 

арқылы жеке, заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ететін білікті заң 
көмегін көрсету жөніндегі құқықтық институт. 

Пререквизиттері:   Мемлекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқықғы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.) Студент  нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер, нотариус берген 

құжаттардың көшiрмелерi немесе дубликаттары тапсырысы бойынша нотариаттық iс-әрекеттер жүргiзiлген 

заңды және жеке тұлғаларға, не олардың уәкiлеттi адамдарына беру құқығын,  Б).Нотариаттық iс-әрекеттер 

туралы мәлiметтер мен құжаттар өздерi жүргiзiп жатқан iстер бойынша соттың, тергеу және анықтау 

органдарының, өздері жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу істері бойынша әділет органдарының жазбаша 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82
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талап етуi бойынша, прокуратура органдарына, сондай-ақ әдiлет органдарына, нотариустар қызметiн тексерудi 

жүзеге асыруға уәкiлдiк берiлген нотариат палаталарына беру іс әрекеттерін;  С).Адвокаттық қызметті жүзеге 

асыру үшін қажетті нотариаттық іс-әрекеттер туралы мәліметтер де оған заң көмегіне жүгінген сенім 

білдірушінің қорғаушысы немесе өкілі ретінде қатысатын адвокаттың жазбаша сұрау салуы бойынша 

берілетін сауалнамаларға жауап қайтару; Д). Жасалған нотариаттық iс-әрекет туралы мәлiметтердi қасақана 

жария еткен адамдар заңдарға сәйкес жауап бередi. 

 

15.2 Модуль - Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау мен кәсіпкерлік құқық 
 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқығы  

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Мухтарова С.М 

Курсты оқытудың  мақсаты: тауарлық айналымға қызмет көрсету және кәсіби кәсіпкерлер арасындағы 

қарым-қатынасты реттейтін теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Курстың мақсаты 

кәсіптік сауданы реттеу, кәсіпкерлік қатынастарды реттеу, олардың объектілерін сату және сатып алу 

субъектілері арасындағы қарым-қатынастарды терең зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  кәсіпкерлік қызметтің бастамашылығы және дербестігі; меншіктің болуы; тәуекел 

сипаты; пайда (табыс) алуға деген мүдделілік, мемлекеттік кәсіпкерлік,жеке кәсіпкерлік 

Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), ҚР қаржы құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) азаматтық құқықтың субъектісі мен әдісін, кәсіпкерлік құқық 

принциптерін білу; B) кәсіпкерлік құқық саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы білу; C) 

нарықтағы сауда келісім-шарттарын жасасу, өзгерту, тоқтату және орындау, сондай-ақ жұмыстарды / 

қызметтерді көрсету бойынша мәмілелерді жасауға байланысты процесті заңды түрде ұйымдастыру; D) 

кәсіпкерлік құқықтық қатынастар саласында қалыптасқан практикалық жағдайларды дербес шешеді; E) 

кәсіпкерлік саласында дауларды шешу кезінде пайдаланылатын құжаттарды (талап арыздар, шағымдар, талап-

арыздарды қарастыру және т.б.) сауатты түрде жасайды. 

 

15.3 Модуль - Ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық реттеу мен соттық баллистика 
 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Заңды тұлғалар  

Бағдарлама авторы:  Смагулова А.С.  

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерге заң бойынша азаматтық құқық мен міндеттердің субъектісі болып 

табылатын кәсіпорын мекемелердің құқықтық мәртебесін анықтау.   

Пәннің қысқаша мазмұны: заң бойынша азаматтық құқықтар мен міндеттердің субъектісі болып табылатын 

кәсіпорын‚ мекеме‚ ұйым‚ фирма, т.б. Ол өз атынан мүліктік және жеке беймүліктік құқықтар мен 

міндеттемелерді сатып ала алады‚ сотта‚ төрелік сотта (арбитражда) талапкер немесе жауапкер бола алады.  

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР әкімшілік құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.) Студент  Заңды тұлғаның фирмалық атауы‚ дербес балансы мен сметасы‚ 

банктерде есеп айырысу шоттары, сондай-ақ мөрі болуын . Ол дербес салық төлеуші ретінде әрекет ету негізін.  
Б).Заңды тұлға мүлкінің құралуына қатысуына қарай оның құрылтайшыларында осы заңды тұлғаға қатысты 

міндеттемелік құқықтары не оның мүлкіне заттық құқықтары болады. Құрылтайшыларының міндеттемелік 

құқықтары бар заңды тұлғаға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен акцион. қоғамдар, өндірістік 

кооперативтер мен тұтыну кооперативтерінің құқықтық жағдайын; С).Мүлкіне құрылтайшыларының меншік 

құқығы немесе өзгедей заттық құқығы бар заңды тұлғаға мемл. және жергілікті (муниципалдық) кәсіпорындар, 

соның ішінде еншілес кәсіпорындар, сондай-ақ, меншік иесі қаржыландыратын жекеменшік кәсіпорындардың 

құқықтық мәртебесін. Д) өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда алуды көздейтін коммерциялық 

ұйымдар мен табыс алуды көздемейтін және алынған табысты құрылтайшылар арасында бөліспейтін 

коммерциялық емес ұйымдардың  құқықтық мәртебесін 

 

16.1 Модуль  -   Қылмыстық сот өндірісі бойынша практиткум және криминалистика 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық сот өндірісі бойынша практикум 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Адаев О.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қылмыстық сот өндірісі бойынша практикум пәнінің мазмұның студенттермен 

оқуға бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық іс жүргізу сатылары мен нысандары, басты сот қараудың тәртібі, 

басты сот қараудың процесуалдық құжаттары, процесуалдық құжаттарға қойылатын талаптар, қылмыстық іс 

жүргізудің сот құжаттарының үлгілері. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Қылмыстық іс жүргізу сатылары мен нысандары, басты сот қараудың 

тәртібі, басты сот қараудың процесуалдық құжаттары, процесуалдық құжаттарға қойылатын талаптар, 

қылмыстық іс жүргізудің сот құжаттарының үлгілері. В) студент қылмыстық іс жүргізудің актілердің білуге 

тиіс, процесуалдық құжаттарды толтыруға тиісті, сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған 

пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс.   

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Криминалистика 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш 

Курсты оқытудың мақсаты: Криминалистика басқа да  ғылымдар  сияқты  объективтік құбылыстар 

заңдылықтарының жиынтығы болып табылады. Бірақта осы көптеген  жиынтықтардан  криминалистиканың 

айырмашылығы, ол қылмысты  ойдағыдай  ашуға, тергеуге және алдын  алуға қажетті  заңдылықтарды  

оқытады. Криминалистика  пәні  іздерді,  айғақ  заттарды іздеу, табу,  бекіту, зерттеу әдістерінің  және сол үшін  

қажетті  техникалық  криминалистік  құралдары  пайдалану  жолдарын  оқытып  үйретеді. Криминалистика  

зерттейтін  қылмыс  тетігі  деген  ұғым бар-ол  күрделі  динамикалық  жүйе  болып  саналады. Бұл  жүйе  

қылмыстық  әрекет  затынан; қылмыс  субъектісінен  және  оның өз  іс-қимылымен, өзге  қатысушы 

субъектілерімен қатынасынан; қылмыс жасауға  дайындалу, оны іске  асыру және  жасыру  жолдарынан; 

қылмыстық  нәтижеден; қылмыс  жағдайларынан  (уақыты, орны, жағдайы  және с.с.)  және  басқалардан  

тұрады.   
Пәннің қысқаша мазмұны:Криминалистиканың пәні, жүйесі, міндеттері мен әдістері. Криминалистикалық 

идентификация теориясы және диагностика, олардың қолданбалы мағынасы. Криминалистикалық техниканың 

жалпы қағидалары. Криминалистикалық фотография және бейнетаспаға жазу. Іздер туралы 

криминалистикалық ілім (трасология). Қару, оқ-дәрі, жарылғыш заттар, жарылғыш құрылғылар және олардан 

қалған іздердің криминалистикалық зерттеуі. Құжаттардың техникалық-криминалистикалық зерттеуі. Адам 

сырт келбеті туралы криминалистикалық ілім. Криминалистикалық тіркеулер. Криминалистикалық тактиканың 

тұжырымдамалық негіздері және технологиясы. Криминалистикалық болжамдар және тергеуді жоспарлау. 

Тергеулік қарау және куәләндіру тактикасы. Тінту және алу тактикасы. Жауап алу және беттестіру тактикасы. 

Көрсетулерді оқига болған жерде тексеру және нақтылау тактикасы. Тергеу экспериментінің тактикасы. Тану 

үшін ұсыну тактикасы. Хат-хабарларды ұстап қалу, сейлесулерді тыңдай отырып жазу тактикалық тәсілдері. 

Криминалистикалық сипаттама - қылмыстың бөлек түрлерін тергеу әдістемесін құру негізі ретінде. Тактикалық 
операциялар және оларды қылмысты тергеудің тиімділігін арттыруда пайдалану тәсілдері. Тергеуге қарсылық 

білдіру және оны жою жолдары. Кісі өлтіруді тергеу. Денсаулыққа зақым келтіруді тергеу. Жыныстық 

қылмыстарды тергеу. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі:ұрлау, тонау және карақшылықты 

тергеу. Алаяқтықты және қорқытып алушылықты тергеу. Жалған ақша жасау әрекеттерін тергеу. 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды тергеу. Экономикалық контрабанданы тергеу. 

Пререквизиттері:  ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер),Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Курсты оқу нәтижесінде сот баллситикалық сараптама жүргізу кезінде 

қолданылатын әдістер жүйесін білу. В) Зерттеудің нәтижесінде студенттер тәжірибе жүзінде 

криминалистикалық зерттеудің әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі тиіс. C) сот-тергеу практикасының 

мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. D) зат 
дәлелдемелерді бағалау және зерттеу жасауын білу. E) криминалистикалық әдістемелерді қылмыстық іс 

жүргізу барысында қолдана білу 

 

16.2 Модуль -  Қылмыстық процестегі тергеу судьясының құқықтық мәртебесі және сот сараптамасы    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық процестегі тергеу судьясының құқықтық мәртебесі 

Бағдарлама авторы: Мурсалова Л.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерге тергеу судьясының түсінігін, қылмыстық процестегі тергеу 

судьясының мәртебесін, тергеу судьясының өкілеттіктерін жүзеге асырудың жалпы шарттарын ашып көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тергеу судьясының түсінігі. Тергеу судьясының мәртебесі. Тергеу судьясының 

өкілеттіктері: күзетпен ұстауды санкциялау;  2) үйқамақты санкциялау; 3) лауазымынан уақытша шеттетуді 
санкциялау; 4) жақындауға тыйым салуды санкциялау; 5) экстрадициялық қамақты санкциялау; 6) күзетпен 

ұстау, үйқамақ, экстрадициялық қамақ мерзімдерін ұзарту; 7) кепілді қолдану; 8) мүлікке тыйым салуды 

санкциялау; 9) күзетпен ұсталмайтын адамды сот-психиатриялық және (немесе) сот-медициналық сараптама 

жүргізу үшін медициналық ұйымға мәжбүрлеп орналастыру; 10) бұрын өзіне қатысты күзетпен ұстау 

қолданылған адамның психикалық ауру фактісі анықталған кезде, оны ауруларды қатаң оқшаулау жағдайында 

ұстауға лайықталған, психиатриялық көмек көрсететін арнаулы медициналық ұйымға ауыстыру. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) , ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) студент қылмыстық іс жүргізудің актілердің білуге тиіс B) процесуалдық 

құжаттарды толтыруға тиісті. C) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі 

түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. D) қылмыстық процестегі тергеу судьясының мәртебесін білу. E) 

тергеу судьясының өкілеттіктерін жүзеге асырудың жалпы шарттарын ашып көрсету 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сот сараптамасы  
Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің құрылуы кезеңінде, 

қылмыспен күресу мәселелері ерекше өзекті мәселе болып келеді. Осы салада «Сот сараптамасы» - пәні оқу - 

құқықтық тәртібі ретінде теориялық және тәжірибелік дағдыларды зерттеу және оны іске асыруға мұмкіндік 

жасайды. Міне, осыған қарай арнайы білімдері бар мамаңдардан сараптама жайлы, оның шешілетін жолдарын 

табу туралы, сұраныс көбеюіне байланысты, бір маманның әр тұрлі сараптама жасауға көмегі тие бермейтінін 

өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Сот сараптамасының қажеттілігі, қазіргі кезде өсуімен байланысты, сараптама 

түрлерінің кеңеюі де өмірдің талабы. Сараптау ұйымдарының қызметін анықтау, тергеу, сот, прокуратура 

органдары және адвокатура пайдаланады. Шындығына жүгінсек, бірде-бір қылмыстық іс арнайы ғылыми 

білімге соқпай отпейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Сот сараптамасының түсінігі және маңызы. Сот сараптамасын топтастыру. Сот 

сараптамасын тағайындау негізі және тәртібі. Сот сараптамасына қажетті материалдарды дайындау. Іске 
қатысушылардың құқықтарын қамтамасыз ету. Сот сараптамасын жүргізуді тапсырудың маңызы және тәртібі. 

Сарапшының қорытындысы, құрамы мен мазмұны. Сарапшы қорытындысын бағалау және оны қолданудың 

мәселелері. 

Пререквизиттері:  ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Сот сараптамасы курсын оқу барысында келесідей біліктілікті меңгеру 

тиіс: сот сараптамасын топтастыру, сот сараптамасын тағайындау негізі және тәртібін анықтау, сот 

сараптамасына қажетті материалдарды дайындау. 

 

16.3 Модуль - Азаматтық сот өндірісі бойынша практиткум және  соттық баллистикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтық сот өндірісі бойынша практиткум 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттердің азаматтық іс бойынша құжаттарды қалай толтыратындығын, 

дұрыс жазылуын, жазылу тәртібін  жалпы ережелері туралы теориялық білімді меңгеруі, қолданыстағы 

азаматтық  іс жүргізу заңнамасын игеруі, сонымен қатар студенттерге осы саладағы тәжірибелік әрекеті үшін 
қажетті шеберлік пен дағдыларды қалыптастыру болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, жүйесі мен қайнар көздері. ҚР азаматтық 

іс жүргізудің қағидалары. Жалпы уәкілеттіктегі соттарға бағыныстылығы мен соттылығы. Іске қатысушы 

тұлғалар. Соттағы өкілеттік. Талап. Сот дәлелдемелері. Іс жүргізу мерзімдері, сот шығындары, іске 

қатысушыларды мәліметпен қамтамасыз ету. Азаматтық істерді сот талқылауына дайындау. Сот шешімі. 

Сырттай өндіріс пен шешім. Бұйрық өндірісі. Жария құқықтық қатынастардан туындайтын істер бойынша 

өндіріс. Ерекше өндіріс.  

Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студент азаматтық іс жүргізу нормаларының мәні мен қолдана білу. В) 

студент азаматтық іс жүргізудің актілердің білуге тиіс, процесуалдық құжаттарды толтыруға тиісті, сот-тергеу 

практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуі. С) 
жалпы теориямен, әсіресе, басқа заңдық және арнайы пәндермен пәнаралық байланысты белсенді дамыту D) 

студенттердің азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум шеңберіндегі азаматтық іс 

жүргізу құқығы нормаларын қолдану және түсіндіру дағдылары мен қабілеттерін игеруі Е) азаматтық процестік 

құжаттарын құрастыру бойынша практикум нормаларының мазмұнын меңгеруі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сот баллистикасы 

Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты болып сот баллистикасының түсінігі мен мақсаты, 

объектілерін толық меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Сот баллистикасының түсінігі мен мақсаты. Сот баллистикасы объектілерінің 

сипаттамасы. Сот баллистикасының объектілерін табу және қарау. Баллистикалық объекті іздерінің 

сипаттамасы. 
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Пререквизиттері:  ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Курсты оқу нәтижесінде сот баллситикалық сараптама жүргізу кезінде 

қолданылатын әдістер жүйесін білу. В) Зерттеудің нәтижесінде студенттер тәжірибе жүзінде 

криминалистикалық зерттеудің әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі тиіс. C) сот-тергеу практикасының 

мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. D) зат 

дәлелдемелерді бағалау және зерттеу жасауын білу. E) сот балистика әдістемелерді қылмыстық іс жүргізу 

барысында қолдана білу 

 

17.1 Модуль - Халықаралық-құқықтық қатынастар мен мемлекеттік  қызмет негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық жеке  құқық 

Бағдарлама авторы: оқытушы Тлеулесова Б.Т. 
Курсты оқытудың мақсаты: түсінігі болуы қажет: нарықтық экономика кезінде еліміздегі және шетелдерде 

кең таралған азаматтық қатынастар түрлерінен түсінігі болуы қажет; - білу және қолдана білу: халықаралық 

қатынастағы терминдерін білу, мазмұнын түсіну, нормативті актілерді білу және алған білімдерін тәжірибеде 

қолдану; - дағдылану: ғылыми-зерттеу жұмыстары. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Халықаралық жеке құқық түсінігі, халықаралық келісімдер,ратификация, 

коллизиялық нормалар, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ азаматтар, ҚР азаматы, инвестиция, сыртқы 

экономикалық мәмлелер, халықаралық тасымалдау, халықаралық есеп айырысу, деликт, ҚР-ғы шетелдіктердің 

авторлық құқығы, «ноу-хау», некеге тұру, некені бұзу, бала асысырап алу, қорғаншылық, қамқоршылық, 

мұрагерлік, ҚР-ғы шетелдіктердің еңбек құқықтары, әлеуметтік қамсыздандыру, халықаралық коммерциялық 

арбитраж. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Біліктілік-Халықаралық жеке құқық пәнін оқу - болашақ заңгер маманға, кез-

келген саладағы кәсіпкерге шетел мемлекетінің заңдылығы туралы (мүліктік және мүліктік емес сипаттағы 

қатынастарды реттейтін) халықаралық нормативтік құжаттардың негізгі ережелері туралы және осы 

қатынастарды реттеуде туындаған дауды шешуге байланысты сот процесі туралы оқып білуге және оны 

тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Бұл аталған ережелер осы пәнді оқудың мақсаттары мен міндеттерін 

құрайды. C) Дағды-дағдылану, ғылыми-зерттеу жұмыстары. D) Құзыреттілік-халықаралық қатынастағы 

терминдерін білу, мазмұнын түсіну, E) нормативті актілерді білу және алған білімдерін тәжірибеде қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік  қызмет негіздері 
Бағдарлама авторы: аға оқытушы Нурутдинова А.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтерді, заңнамаға әсер ететін 

негізгі ұстанымдарды, мемлекеттік кызметтердің аймақтарының мемлекеттік және жергілікті басқару 

жүйелерін, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын, мемлекеттік қызметтер 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылықтың негіздерін білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қажетті ережелерді шешу үшін құқықтық мемлекеттік қызметтер саласындағы 

тұрғысынан оқиғалар мен іс-әрекеттерін талдай білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлау; мемлекеттік мүддені 

және қазақстандық патриотизмді және азаматтық жауапкершілік пен төзімділікті көрсетуге заңды қолдана 

отырып қорғау. Құқықтық нормаларды қабылдау бойынша дағдыларды талқылау, түрлі дәлелдерді шешуді 

тұжырымдау және дәлелдерді құқықтық талдау; әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып тұжырымдар жасауға қажет ақпараттарды жинау және түсіндіру; маман ретінде сонымен бірге маман 

еместерге ақпарттармен хабарландыру. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы,   ҚР әкімшілік құқықғы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер:А)Мемлекеттік қызметтерді құқықтық реттеудің негізгі түсінігі мен 

қағидаларын білу; мемлекеттік қызметтерді ұйымдастыру тәртібі мен процестерін анықтау; сонымен бірге 

біліктілік талаптары әлеуеттік жеткізушіге жария етілуі;  әлеуеттік жеткізушінің біліктілік талаптарына сәйкес 

еместігін тану; біліктілік талаптары бойынша әлеуеттік жеткізушінің жалған ақпарттарының салдарлары; 

мемлекеттік қызметтер көрсету аласындағы қалыптасқан тізімі; мемлекеттік сатып алу әдістері; конкурс 

тәсілімен негізгі ережелер; мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу. В)Ағымдағы оқиғалар мен іс-

шаралар дағдыларын қарау заңдылығын дайындау; мемлекеттік қызметтерді алудың негізгі ұстанымын 

бақылауды меңгеру. С) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу процесінің заңдылығын рөлі мен 

маңыздылығын түсіну. Д) Мемлекеттік қызметтерді құқықтық реттеу саласындағы негізгі нормативтік 
құқықтық актілерді зерттеу. Е)Қазақстандық патриотизмді, азаматтық жауапкершілікті, төзімділікті, сыбайлас 
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жемқорлыққа қарсы мәдениетті мамандар ретінде және маман емес ретінде де идеяларды ақпараттық 

хабарлауға дағдылау және мәселелерді шешу 

 

17.2 Модуль - Халықаралық жеке-құқықтық қатынастар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық келісім шарттар құқығы   

Бағдарлама авторы: т.ғ.к Исибаева Е.И. 

Курсты оқытудың мақсаты:  болашақ заңгер мамандарына Халықаралық келісім-шарт құқығы шарттық-

құқықтың нормалар жиынтығын құрайтын, халықаралық шарттардың жасалу тәртібін, жарамдылық 

шарттарын, әрекет етуі мен тоқтатылуын айқындайтын халықаралық жария құқықтың бір саласы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық келісім шарт құқығың құқықтық табиғаты.  Халықаралық 
шарттардың жасаудың негізгі сатылары Халықаралық шарттардың әрекет етуі және тоқтатылуы Халықаралық 

шарттардың әрекет етуі және тоқтатылуы. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді тереңірек зерттеуде  студенттерге Халықаралық шарттың өзі 

халықаралық шарттар құқығының объектісі болып табылады, ол халықаралық құқықтың негізгі қайнар көзі; 

әдеттегі ғана емес, сонымен бірге шарттық ережелерді де өзгерту құралы; халықаралық жария құқықтың 

барлық салаларында халықаралық құқықтың маңызды жаңа нормаларының жасалуына мүмкіндік беру .В) осы 

заманғы халықаралық құқықтың қызмет тәртібін, шарттық нормаларды жасау тәртібін, олардың 

жарамдылығын, әрекет ету, тоқтау рәсімдерін, өзіне жүктелген міндеттемелерді орындамаудың құқықтық 

салдарын айқындайды. Халықаралық шарттың өзі халықаралық шарттар құқығының объектісі болып табылады, 

ол халықаралық құқықтың негізгі қайнар көзі; әдеттегі ғана емес, сонымен бірге шарттық ережелерді де өзгерту 
құралы; халықаралық жария құқықтың барлық салаларында халықаралық құқықтың маңызды жаңа 

нормаларының жасалуына мүмкіндік береді. С)халықаралық құқық қатынастарындағы халықаралық   келісім 

шарт құқығы студенттер келешектегі тәжірбиелік қызметерін іске асыру үшін қажетті  дағдырлар алатындығын 

көрсету.  Е)Халықаралық келісім-шарт құқығы шарттық-құқықтың нормалар жиынтығын құрайтын, 

халықаралық шарттардың жасалу тәртібін, жарамдылық шарттарын, әрекет етуі мен тоқтатылуын айқындау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұтынушылардың құқықтарын қорғау аясын құқықтық реттеу 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Нурутдинова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың негізгі қағидаттарын, 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу, тұтынушылардың құқықтары және 
оларды қорғау негіздерін білу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың негізгі қағидаттары, тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу, тұтынушылардың құқықтары және міндеттері, 

тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері 

Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді тереңірек зерттеуде студенттерге тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың негізгі қағидаттарын білуге мүмкіндік беру В) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы 

мемлекеттік реттеу жолдарын білу С) Тұтынушылардың құқықтарын қорғау аясын құқықтық реттеудін  рөлі 

мен маңыздылығын түсіну Е) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік актілерді білу 

және алған білімдерін тәжірибеде қолдану 

 

17.3 Модуль - Халықаралық құқықтық қатынастар 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық сауда құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Мухтарова С.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқып-үйрену мақсаты – халықаралық тауарлық айналымға қызмет 
көрсету және кәсіби кәсіпкерлер арасындағы қарым-қатынасты реттейтін теориялық білім мен тәжірибелік 

дағдыларды қалыптастыру. Курстың мақсаты халықаралық сауданы реттеу, коммерциялық қатынастарды 

реттеу, сауда объектілерін сату және сатып алу субъектілері арасындағы қарым-қатынастарды терең зерттеу 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық сауда қызмет түрлерінің бірі кәсіпкерлік қызметтің түрлерінің бірі, 

яғни сауда операциялары нәтижесінде пайда табуды көздейтін осындай қызмет. Сауда-саттық шаралары 

бойынша өндірушіден тұтынушыға дейін тауарларды көтермелеу үшін өзара әрекеттесудің кезектілігін түсіну 

керек. 

Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) азаматтық құқықтың субъектісі мен әдісін, халықаралық сауда құқық 

принциптерін білу; B) халықаралық сауда құқық саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы 

білу; C) нарықтағы сауда келісім-шарттарын жасасу, өзгерту, тоқтату және орындау, сондай-ақ жұмыстарды / 

қызметтерді көрсету бойынша мәмілелерді жасауға байланысты процесті заңды түрде ұйымдастыру; D) 

халықаралық сауда құқықтық қатынастар саласында қалыптасқан практикалық жағдайларды дербес шешеді; E) 

халықаралық сауда саласында дауларды шешу кезінде пайдаланылатын құжаттарды (талап арыздар, шағымдар, 

талап-арыздарды қарастыру және т.б.) сауатты түрде жасайды. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқықтық статистика және арнайы есептер 

Бағдарлама авторы: Тлеулесова Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Заңгерлердің кәсіби қызметтері үшін бұқаралық заңи құбылыстарды зерттеу 

кезінде статистикалық әдістерді кешенді қолдану қажеттілігі туралы, түрлі зерттеу объектілеріне қатысты 

кешенді статистикалық әдістерді құру бойынша жалпы әдістемелік нұсқаулар туралы, кешенді статистикалық 

әдістер қолдану арқылы талдау жасауға қойылатын негізгі талаптар туралы жинақталған білімдер өте маңызды 

болып табылады. Аталған талаптар «Құқықтық статистика» оқу курсының мазмұны мен құрылымын 

анықтайды. Студенттердің «Құқықтық статистика» курсын оқудың негізгі мақсаты – тәжірибелік жұмыста 

қолдану үшін құқықтық ақпаратты статистикалық алу, жинау, өңдеу және  талдау сияқты әдістерді игеру болып 

табылады.     
Пәннің қысқаша мазмұны: Құқықтық статистика және арнайы есептер статистика ғылымының саласы 

ретінде, оның пәні, әдістері, мақсаттары және әдістемелік негіздер. Құқықтық статистикадаға статистикалық 

бақылау әдістері бастапқы ақпарат жинаудың негізгі әдісі ретінде. Құқық қорғау органдарының, соттардың, 

прокуратураның  және басқа да заңи мекемелердің есебі және есептілігі. Ішінара бақылау және оны құқықтық 

статистикада қолдану. Заңи ақпаратты жинаудың әлеуметтік әдістері. Орташа мөлшерлер және олардың 

құқықтық статистикада қолданылуы. Белгінің вариацияларының көрсеткіштері. Құқықтық құбылыстардың 

динамикасын статистикалық зерттеу. Өзара байланыстарды зерттеудің статистикалық әдістері. Кешенді 

статистикалық талдау.  

Пререквизиттері: ҚР құқық қорғау органдары, ҚР әкімшілік құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Заңи құбылыстарды зерттеу кезінде статистикалық әдістерді кешенді 
қолдану қажеттілігі туралы, түрлі зерттеу объектілеріне қатысты кешенді статистикалық әдістерді құру 

бойынша жалпы әдістемелік нұсқаулар туралы, кешенді статистикалық әдістер қолдану арқылы талдау жасауға 

қойылатын негізгі талаптар туралы білуге; В) Өзекті әлеуметтік-құқықтық мәселелерді зерттеуді игеруге және 

статистикалық көрсеткіштер жүйесі мен талдау әдістерін тәжірибелік тұрғыдан пайдалануды үйренуге; С) 

құқықтық статистикадағы статистикалық бақылаудың негізгі нысаны ретіндегі құқық қорғау органдарындағы 

және әділет органдарындағы статистикалық есептілікті құру, түсіну және талдау; D) түрлі қылмыстардың бөлек 

түрлері мен топтары динамикасының арасындағы тығыз байланыстарды табу және бағалау; Е) басқа да 

көрсеткіштердің арасындағыларды анықтау және олардың дамуын болжау. 
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4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК EBN 2108 Экономика және бизнес негіздері 3 5 

5. Модуль - Арнаулы пәндер, 11 кредит 

БП ЖК ShOBB 2205 Шағын және орта бизнесті басқару 3 3 

БП ЖК Mac 2206 Макроэкономика 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

6.1 Модуль - Халық шаруашылығы салалары экономикасы 
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(траектория - кәсіпорын экономикасы), 15 кредит 

БП ТК HE 2207 Халықаралық экономика 3 5 

БП ТК OSE 2208 Өндіріс салалар экономикасы 3 5 

БП ТК OESE 2209 Өндіріс емес салалар экономикасы 3 5 

6.2 Модуль - Ұлттық экономика салалары (траектория - ұлттық экономика), 15 кредит 

БП ТК EE 2207 Еңбек экономикасы 3 5 

БП ТК AE 2208 Агробизнес экономикасы 3 5 

БП ТК KKZE 2209 Қазақстанның қазіргі заман экономикасы 3 5 

7.1 Модуль - Қаржы экономикасы (траектория - кәсіпорын экономикасы), 20 кредит 

БП ТК BZh 2210 Бизнес-жоспарлау 4 5 

БП ТК KND 2211 Қаржы  нарықтары және делдалдары 4 5 

БП ТК DE 2212 Даму экономикасы 4 5 

БП ТК SVK 2213 Стартаптарды  венчурлық  қаржыландыру 4 5 

7.2  Модуль - Экономиканы басқарудағы есеп негіздері (траектория - ұлттық экономика), 20 

кредит 

БП TК KK 2210 Кәсіпкерлік құқық 4 5 

БП TК ANB 2211 Ақша, несие, банктер 4 5 

БП ТК Eko 2212 Эконометрика 4 5 

БП ТК NI 2213 Нарықтық инфрақұрылым 4 5 

 

4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Урбисинова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: жас ұрпақтың құқықтық мәдениетінің іргетасын қалау, құқықтық білім туралы 
қарапайым білім беру, өзінің таңдаған сабақтарына қарамастан, азаматтың өмір бойы ілесіп жүретін құқықтық 

қарым-қатынасында одан әрі бағдарлануы үшін іскерліктер мен дағдыларды дарыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу курсында құқық салаларының негіздерін, құқық теориясының ұғымдары мен 

анықтамаларын құрайтын ұғымдар мен құқықтық нормалар қарастырылады. Әсіресе, адам мен азамат өмірінде 

жиі кездесетін салаларға назар аударылады: Қазақстандық құқық жүйесі мен студенттердің дүниетанымы 

туралы білімді қалыптастыруда құқық негіздері маңызды рөл атқарады, бұл оқу курсы мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстардың жиынтығын олардың нормативтік нысаны мен құқық қолдану практикасында жүйелі түрде 

зерттейді. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негізі. Құқық қорғау органдары мен сот. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік әкімшілігі. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының 

негіздері. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы 

құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының қаржылық құқығы. Қазақстан Республикасының еңбек 

құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының экологиялық және жер құқығының негіздері. Қазақстан 
Республикасының қылмыстық құқығының негіздері. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Бизнесті ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқық пен мемлекеттің шығу тегіне қатысты негізгі теориялық тәсілдерді 

білу; В) іс-әрекеті қоғам мен мемлекеттің жұмыс істеуін, адамдар, қоғам мен мемлекет арасындағы өзара 

қарым-қатынасты қамтамасыз етуге арналған негізгі институттарды, қағидаларды, нормаларды білу; С) кәсіби 

қызмет саласын реттейтін заңнама мен нормативтік құқықтық актілер жүйесінде бағдарлану; D) арнайы 

пәндерді оқу кезінде мемлекет және құқық туралы теориялық және конституциялық ережелерді қолдана білу; 

Е) өз бетінше білім алу және құқықтық (заңдық) дүниетанымды қалыптастыруды жалғастыру үшін дағдыларды 

меңгеру. 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экономика және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: негізгі экономикалық мәселелерді, теориялық экономиканың тұжырымдамалық 

ережелерін және бизнес негіздерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономика және оның қоғамдағы рөлі. Нарықтық экономиканың жалпы 

сипаттамасы. Нарықтық экономикаға көшу шарттары. Негізгі экономикалық санаттар (қажеттіліктер, игіліктер, 

еңбек құралдары, өндіріс құралдары, жұмыс күші, қоғамның өндірістік күштері, өндіріс). Бизнес: әлеуметтік-

экономикалық мәні және ұйымдастыру. Кәсіпкерлік: түсінігі, негізгі белгілері және өмір сүру шарттары. 

Кәсіпкерлік түрлері. ҚР аумағында қолданылатын кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары. 

Кәсіпкерліктің ұйымдық-экономикалық формалары. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика. 
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Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік, Баға қалыптастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) экономикалық терминдердің мәнін, нарықтық экономиканың 

заңдылықтары мен принциптерін білу; В) кәсіпкерліктің мақсатын, оның даму факторлары мен шарттарын білу; 

С) бизнес принциптері туралы түсінікке ие болу, бизнес субъектілерін, түрлі түрлері мен түрлерін анықтау; D) 

кәсіпкерлік қызметті талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді талдай білу; Е) кәсіпкерлік қызметті 

талдау әдістерін меңгеру.  

5. Модуль - Арнаулы пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шағын және орта бизнесті басқару 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: шағын және орта бизнесте басқару әдістерімен, принциптермен, шағын және 

орта бизнестің қызмет етудің құқықтық аспектілерімен таныстыру, сонымен қатар шағын және орта бизнес 

субъектілерінің қызметінің ерекшеліктерін студенттерге оқытып үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шағын және орта бизнес мәні мен сипаттамасы. Шағын және орта бизнес 

субъектілері мен оларды басқару процесі. Шағын және орта кәсіпорындар персоналын басқару. Шағын және 

орта бизнестердегі этика мен әлеуметтік жауапкершілік. Шағын және орта бизнестегі опреациялық менеджмент 

пен қаржылық жоспарлау. Шағын және орта кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп жүйесі. Шағын және орта 

кәсіпкорындардың салық салуы. Шағын және орта кәсіпорындар маркетингі. Қазақстан Республикасындағы 

шағын және орта бизнестегі даму тиімділігі мен тенденциялары. 
Пререквизиттері: Менеджмент, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі Кәсіпорын 

экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент міндетті түсінігі болуға: түрлі ұйымдастырушылық-құқықтық 

қалыптағы ШОБ субъектілерінің қызмет ету ерекшеліктері туралы; ШОБ субъектілерінің тіркеу, лицензиялау, 

қаржыландыру және оның қызметін тоқтату мәселелері туралы; В) арнайы салықтық тәртіптер туралы; ШОБ 

субъектілерінің атқаратын ролі туралы. С) Білуге және қолдануға: шағын кәсіпкерлік аясындағы қатынастарды 

реттеуші ҚР нормативтік-құқықтық кесімдерін; ШОБ субъектілерінің қызметін жоспарлау принциптерін; 

персоналды мотивациялау әдістерін. D) Дағдылануға: кәсіпорынды тиімді басқару тетіктерін қолдануда; 

басқару шешімдерін қабылдауда; Е) бизнес-жоспар жазуда. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Макроэкономика 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми экономикалық дүниетанымын қалыптастыру, нарықтық 

экономика жағдайында шаруашылық субъектілерінің мінез-құлқының заңдылықтары мен экономикалық 

жағдайларын талдай білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курстың тақырыптары барлық негізгі макроэкономикалық процестерді 

қамтиды-ұлттық өндіріс, бағалардың жалпы деңгейі, жұмыспен қамту, циклдық, экономикалық өсу, 

Халықаралық экономика, өтпелі экономика мәселелері. Ұсынылған курста мынадай мәселелерге көп көңіл 

бөлінеді: жиынтық шамаларды экономикалық талдау және мемлекеттік экономикалық саясатта алынған 

қорытындыларды қолдану мүмкіндігі; IS - LM моделі шеңберінде Ұлттық шаруашылыққа бюджеттік және ақша 
- кредит саясатының әсер ету механизмін талдау.; тұрақтылық, жұмыспен қамту, экономикалық өсу қарқыны 

мәселелері бойынша "жаңа Макроэкономиканың" әртүрлі теориялық бағыттарын, соның ішінде классикалық 

емес және монетарлық модельдерде зерттеу; халықаралық Экономика теориясы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Персоналды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Экономикалық теория мен қолданбалы экономикалық пәндердің негізгі 

ұғымдарын, категорияларын және құралдарын білу; В) микро және макродеңгейдегі экономикалық 

құбылыстарды, процестер мен институттарды өзара байланыста талдай білу; С) алынған тапсырма бойынша 

ақпаратты іздеу, қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау қабілеті; D) 

стандартты теориялық модельдер негізінде экономикалық агенттердің мінез - құлқын болжау, экономикалық 

процестер мен құбылыстардың дамуы, микро және макродеңгейде экономикалық; E) микро және 

макродеңгейдегі экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру. 

 

6.1 Модуль - Халық шаруашылығы салалары экономикасы (траектория - кәсіпорын экономикасы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық экономика 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 
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Курсты оқытудың  мақсаты: Халықаралық бизнес тәжірибесі мен теориясын, қазіргі халықаралық істі 

жүргізудің және ұйымдастырудың негізін, оның ішкі және сыртқы орта компоненттерін, халықарарлық бизнесті 

ұйымдастырудың формаларын, халықаралық бизнесті басқарудың құрылымын, халықарарлық бизнесті және 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ақпараттық аспектілерін, сонымен қатар халықарарлық бизнесті 

сақтандыруды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықраралық бизнес концепция. Халықраралық бизнестің субъектілері. Ұстаным 

және бизнестің белгілері. Халықраралықбизнес жүйесі және оның экономикалық ортасы. Инфрақұрылым және 

халықаралық бизнестің экономикалық емес ортасы. Кәсіпкерлік фирма түсінігі. Физикалық және заңды 
тұлғалар сияқты субъекттер. Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет. Фирманы құру технологиясы. 

Өндірістік және коммерциялық бизнес. Ақпараттық және консультациялық бизнес. Халықраралық бизнесті 

басқарудың стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпкерлік фирманы тарату және қайта құру 

Пререквизиттері: Экономикалық теория.  Микроэкономика.   

Постреквизиттері: Макроэкономика Шет елдер экономикасы. Халықаралық экономикалық қатынастар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) халақаралық бизнестің әлсіз және күшті жақтары, табыстар мен 

сәтсіздіктер туралы, халықаралық бизнестің мәселелері мен мақсаттары, оның негізгі концепциялары, 

құқықтық базалары, В)  халақаралық бизнестің өмір сүру қабілеті туралы мәліметтер береді;шаруашылық 

қызметті талдау жұмысын ұйымдастыру және оның қызмет ету үрдісін; С) шаруашылық қызметті талдаудың 

қалыптасуының және дамуының мотивтерін, шарттарын;шаруашылық қызметті талдаудың маңыздылығын 

кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіну;D) Сындарлы ойлау дағдыларын шаруашылық қызметті 

талдау тұжырымдамалары бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; Е) Технико-экономикалық негіздеме, 
бизнес-жоспар және маркетинг жоспарын жасақтау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндіріс салалар экономикасы 

Бағдарлама авторы:  Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Өндірістік сектордың салаларындағы объективті экономикалық зандардың, 

талаптары мен факторлардың әрекетімен, еңбектің ұтымды шығындары барысындағы қалыптасқан қорытынды; 

түйіндерінің жоғарғы жетістіктерге жетуін қамтамасыз етуді зерттеу негізінде студенттердің экономикалық ой-

өрісін дамыту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халық шаруашылығы жүйесіндегі өнеркәсіптік кәсіпорындар. Өнеркәсіп 

салаларының экономикалық классификациясы. Өнеркәсіптің салалық құрылымы.Өнеркәсіптің салалық 
факторы және құрылу жолдары. Өнеркәсіп салаларының классификациясы. Салалық өнеркәсіп құрылымының 

дамуы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория. Микроэкономика   

Постреквизиттері:Өнеркәсіп экономикасы, Инновациялық экономика. Нарықтық инфрақұрылым.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Білу және түсіну:  өндірістік сектордағы салалардың рөлін, орнын,  

функцияларын, сонымен қатар үлттық экономиканың дамуын оқып білу;нарық жағдайында үлттық 

экономиканың нақты секторда салалық мамандануын ескере отырып, оның экономикалық қызметін 

үйымдастыру үрдістерін оқып білу; сала деңгейінде, сонымен қатар микродеңгейінде өндірістік кешенінің әр 

түрлі салаларын басқару мен реттеудің әдістерін және нысандарын оқып білу B) Білімді және түсіну 

қабілеттілігін практикада қолдануы: өндірістік сектордағы салалардың қалыптастыру қызметін экономикалық 

талдауын жүргізуді дағды болу керек. C) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: 
-өнеркәсіпте жүргізіліп жатырған  әлеуметтік-экономикалық саясаттың  болашағы мен салдарын талдап, 

бағалай білу керек;  алынған білімді салалардың мамандануын ескеріп ұйымға және өнеркәсіптік потенциалды 

басқаруға қатысты қолдану;  D) Қарым-қатынас іскерлігі: өнеркәсіптік өндіріске және Қазақстанның салалық-

территориалдық кешендеріне қатысты теорилық және практикалы мәселелердің мәні  туралы компетентті 

болуы керек; E) Оқытудағы іскерлігі: салалық мамандандыру ерекшеліктерін ескере отырып нарықтық 

экономика жағдайында өндірістік салада экономикалық қызмет сұрақтарын білуі керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндіріс емес салалар экономикасы 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өндірістік салалар экономикасы облысында теориялық және тәжірибелік 

білімдерді иеленуі тиіс 
Пәннің қысқаша мазмұны: Өнеркәсіптік емес шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайында экономикалық 

механизмін зерттеу негізінде студенттердің экономикалық ой-өрісін дамыту болып табылады 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Көлік экономикасы, Нарықтық инфрақұрылым, Қазақстан экономикасын басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттер А) өндірістік емес салалар 

экономикасы туралы білу; В) өндірістік емес салалар сферасындағы сұранысты зерттеу әдістемесін пайдалану 

және бұл сұранысты қалай басқаруға болатындығын; С)  фирманың болашақ серіктестерімен және потенциалды 

клиенттерімен психологиялық араласуды тәжірибелік тұрғыда білу;  D) өндірістік емес салалар сферасында 
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кәсіпорындардың тиімділігін бағалау әдістемесін зерттеу; Е) салалық және микродеңгейде берілген 

сфералардағы шаруашылық басқару перспективалары мен ерекшеліктерін бағалай алу. 

 

6.2 Модуль - Ұлттық экономика салалары (траектория - ұлттық экономика) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 
Курсты оқытудың мақстаты: Еңбек экономикасы туралы білімді қалыптастыру. Еңбек экономикасы 

сферасында әлеуметтік-еңбектік қатынастарының реттеу принциптерін және негізгі құрам бөліктерін оқыту. 

Студенттерді еңбек экономикасы саласына қатысты теориялық білім мен практикалық әдіс-тәсілдермен 

қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек туралы түсінік. Еңбек өзге ресурстар нарығымен өзара әрекеті. Еңбек 

құрылымы мен модельдері. Еңбек қалыптасу механизмдері. Еңбек күшіне сұраныс пен ұсыныстың қазіргі 

теориялары. Аймақ деңгейіндегі кәсіпорынның ішкі еңбек талдау және реттеу жүйесі. Еңбек нарығы еңбекпен 

қамту және жұмыссыздықтың реттеушісі ретінде. Еңбек нарығын қалыптастыру мен реттеудегі мемлекет ролі. 

ҚР-ның «Еңбек Кодексі». Экономика жағдайындағы еңбек  нарығында кең қолданыс тапқан стандартты емес 

еңбекпен қамту. ҚР-ғы еңбек экономикасы жағдайы және даму перспективасы. Еңбек нарығының актуальді 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория. Микроэкономика.   
Постреквизиттері: Макроэкономика Шет елдер экономикасы. Халықаралық экономикалық қатынастар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  еңбек экономикасы әртүрлі моделдерінің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін білу; B)   еңбек экономикасы жұмыс күшінің сұранысы мен ұсынысының қалыптасуына ықпал 

ететін факторларды талдау; C)  елдің, өңірдің жұмыссыз тұрғындарының сапалық және сандық құрамын 

талдау; D)  ішкі, өңірлік, ұлттық еңбек нарықтарының жағдайын талдауда оқылған теориялық және 

практикалық материалдарды қолдану; E)  еңбек экономикасы қызметінде басқаруды, жоспарлауды, 

ұйымдастыруды, болжауды, халық шаруашылығы ресурстарын қалыптастыруды және пайдалануды, қазіргі 

жағдайда еңбектің экономикалық тиімділігін бағалау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Агробизнес экономикасы 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің даму бағыттары мен аграрлық өндіріс 

жағдайы факторларын, мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын қайта құру және нарық қа сай 

шаруашылық түрлерін құру, аграрлық нарық және агробизнесте нарықтық қатынасты қалыптастыру 

механизмін, агроазық-түлік маркетингі мен агробизнес жүйесіндегі мемлекеттік реттеуді үйретеді. Ауыл 

шаруашылығында агробизнесті ұйымдастырудың теориялықбілімі мен тәжірибелік жұмыстарын игеру; негізгі 

ауыл шаруашылығы сферасының даму ерекшелігін оқып, үйрену; ауыл шаруашылығында бизнесті тиімді 

жүзеге асыру аспектілерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: курстың пәні, әдісі мен міндеттемелері. Ауыл шаруашылығының копукладты 

экономиканың қалыптасуы. Жер ресурстары және нарық жағдайында оларды пайдалану тиімділігі. Еңбек 

нарығы және ауыл шаруашылық тұрғындардың жұмыспен қамту мәселелері. Материалдық ресурстар және 
агробизнесті өндіріс техникалық құралдарымен қамтамасыз ету. Агроөнеркәсіптік интеграцияның механизмі 

және нарықтық инфрақұрылымның дамуы. Өндірістің орналасуы мен мамандандырылуы – агробизнестің даму 

негізі. Агробизнес тиімділігін бағалау. Сауда- саттық, шикізатты өткізу нарығы және маркетинг. 

Агробизнестегі механизм. Агробизнестегі бағаның қалыптасуы және баға саясаты. Агробизнес саласындағы 

салық салудың ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру, Макроэкономика, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) агробизнестің ауыл шаруашылығында алатын орны; ауыл шаруашылығы 

құрылымы; ауыл шаруашылығында өндірілетін өнім сапасын арттыру; сала бойынша экология-экономикалық 

жүйе түсінігі; В) агробизнесте басқарудың ұйымдық құрылымы; өнім сапасы мен оны өткізу жолдары; ауыл 

шаруашлығы кәсіпорындарының жалпы және өндірістік құрылымын; өндірістік процесті ұйымдастыру 

мәселелерін; С) өндірілген өнімді есепке алу, сақтау және сату; энергия түрлерін пайдалану; өндіріс 
шығындарын, пайда мен рентабельділікті жоспарлау. D)  агробизнестің мәні, экономикалық мазмұны мен 

құрылымын; ауыл шаруашылығындағы оның даму ерекшелігі; аграрлық нарықты қалыптастыру; агробизнесте 

мемлекеттік реттеудің қажеттілігі, салық салу мәселелері; агробизнестің маркетингтік ортасы, фьючерлік, 

форвардтық келісімдерді қолдану, опциондық сауда; еңбек өнімділігін арттырудың басты факторларын білу; Е) 

өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдарын есептей алу;пайда мен рентабельділік көрсеткіштерін есептей білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның қазіргі заман экономикасы  
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Бағдарлама авторы:  Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді Қазақстанның халықаралық еңбек бөлінісіне, халықаралық 

инвестициялық ынтымақтастық пен еркін тауар айналымына белсенді қатысуын көздейтін ашық үлгідегі 

нарықтық экономиканы қалыптастыратын экономикалық құбылыстар мен процестердің мәнін түсінуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән білім алушыларда қазіргі экономикалық жүйенің қызмет ету механизмдері 

мен заңдылықтары туралы, нарықтық механизмдердің мүмкіндіктері мен кемшіліктері, мемлекеттік реттеу 

әдістері туралы, жеке фирмалар мен жалпы қоғамға тиесілі маңызды мәселелер туралы кешенді түсінік 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері:  Аймақтық экономика, Қазақстан экономикасын басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі заманның жаһандық мәселелерін білу; В) ұлттық және әлемдік 

экономиканың жағдайы туралы анықтамалық әдебиеттерді, БАҚ материалдарын табу және пайдалану, сұраныс 

пен ұсынысты ескере отырып, нарықтық бағада бағдарлау; с) жұмыссыздық кезінде кәсіпкерлік туралы білімді 

пайдалана отырып, нарықтағы өз орнын таба білу, жеке шығармашылық жұмыс жүргізу; Д) экономиканың 

қазіргі проблемалары бойынша ғылыми - көпшілік әдебиеттермен жұмыс істеуге, Е) отандық экономика 

ретінде жақсы түсінуге мүмкіндік беруге тиіс, бұл кластерлер құру болып табылады және елдегі экономикалық 

өсудің жаңа сапасын қамтамасыз ету немен негізделген. 

 

7.1 Модуль - Қаржы экономикасы (траектория - кәсіпорын экономикасы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бизнес-жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шаруашылық субъектілердің қызметін нарық жағдайында жоспарлаудың 

теориялық негіздерін зерттеу және бизнес жоспарды құру әдістемесін игеру. Міндеттері: Кәсіпорындардың 

функциясын, орнын және ролін, аумақтық және салалық кешендерді қалыптасуын, жалпы ұлттық 

экономиканың дамуын зерттеу; Қазақстан мен шетелдер фирмаларындағы менеджмент дамуының негізгі 

бағыттарын, республикамыз ерекшеліктерін ескере отырып, шаруашылық жүргізу мен жоғары жетістіктерге 

жету әдістерін талдау; өндіріс шығындарының қалыптасуын талдау, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау, 

кәсіпорынның баға саясатымен танысу; Кәсіпорынның өндірістік құрылымын жасақтау, өнеркәсіптік өндіріс 

типтерін, өндірістік циклды ұйымдастыруды оқып, танысу; өндірісті техникалық даярлауды талдау және 
қажетті өндірістік инфрақұрылымды жасау; Фирмалардың инвестициялық, инновациялық қызметін, өнім 

сапасын оқып-білу; Кадр таңдауды, жұмысқа қабылдауды, еңбекті ұйымдастыруды, еңбек ақы төлеу жүйесін 

және еңбек өнімділігін ынталандыруды оқып білу; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың пәні, мәселелері мен мазмұны. Бизнес-жоспарлаудың мәні мен мазмұны. 

Бизнес- жоспарлаудың әдстемесі мен ұйымдастырылуы. Бизнес-жоспар бизнес-жоспарлаудың тәжірибелік 

құралы ретінде. Бизнес-жоспарды маркетингтік зерттеу. Бизнес-жоспардағы маркетинг стратегиясы. Бизнес 

жоспарды қамтамасыз етуші тараулары. Бизнес-жоспарда тәуекелдікті бағалау. Бизнес-жоспардың қаржылық 

аспектілері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инновациялық қызметі.Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнес-жасау әдістемесін, қабылданған стратегияның қойылған 
мақсаттарың қарым-қатынасын, әртүрлі сферадағы кәсіпорындардың бизнес-жоспарын құру спецификасын, 

сондай-ақ бизнес-жоспар жасауда кететіннегізгі қателіктерді білуі тиіс В) Бизнесті жоспарлаудың қазіргі 

әдістері мен тәсілдерін оқыту. С) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлекетттік реттелуі 

бойынша заңдылықтарын; Кәсіпорынның бизнес-жоспарын құру әдістерін, инвестициялық қызметтің 

тиімділігіне баға беру, экономикалық талдау жасай білу. D) Бизнесті жоспарлаудың тәжірибелік дағдыларын 

қалыптастыру. Бизнес-жоспарлауда экономикалық көрсеткіштерді есептей білуі тиіс. Нарық экономикасында 

фирманы, кәсіпорындарды басқару жүйесінде жоспарлардың мәні мен қажеттілігін көрсету. Е) Базалық және 

жалпы білімін, алған білімін тәжірибе жүзінде қолдану, бизнес-жоспар құруда экономикалық бөлімдердің 

барлық сұрақтарына жауап бере алу керек 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржы нарықтары және делдалдары 

Бағдарлама авторы:  Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы нарығы мен оның инфрақұрылымдарын Қазақстан Республикасының 

даму ерекшеліктерімен есепке ала отырып, қаржы делдалдарының қызметімен, сонымен қатар әлемдік қаржы 

нарығының дамуын игеруде студенттердің теориялық және тәжірибелік жағынан даярлығын қамтамасыз ету. 

Пәннің міндетері: қаржы нарығы және делдалдар курсын функционалды тұрғыдан теориялық аспектілерімен 

оқыту; Қазақстан Республикасының территориясында қаржы делдалдарының қызметтерін талдаудан өткізу; 

Қазақстан қаржы нарығының дамуында негізгі мәселелерді анықтау; әр түрлі қаржы институттарын және 
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олардың ұсынатын қызметтерін баға белгілеу әдістерін, оларды басқару стильдерін, ішкі және халықаралық 

қаржы  нарықтарындағы қызмет ету стратегияларын оқу; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржы нарығының инфрақұрылымы мен құрамдас элементтері. Ақша нарығы 

және оның қаржы құралдары. Депозит нарық және оның қаржылық құралдары. Несие нарығының мәні және 

оның маңызы. Валюта нарығы және валюталық операциялар. Бағалы қағаздар нарығы, оның қызметі және 

құрылымы. Сақтандыру нарығы және оның Қазақстан Республикасында дамуы. Зейнетақы нарығының мәні 

мен маңыздылығы Қаржы делдалдығы және қаржы делдалдары. Мамандандырылған қаржылық-несиелік 

институттар. Қор биржасы, қызметі және құрамы. Қаржы нарығын реттеу. Әлемдік қаржы нарығының құрылуы 
және дамуы. Әлемдік валюта нарығы . Халықаралық бағалы қағаздар нарығы. Әлемдік несие нарығы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржыға кіріспе   

Постреквизиттері:  Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Корпаративтік саясат 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Білу және түсіну:  Қаржы нарығы,Қаржы делдалдары, Депозит нарығы, 

Несие нарығы, Валюта нарығы, Бағалы қағаздар нарығы; дағды: қаржы нарығының теориялық негізі мен оның 

құрылымы туралы, қаржы нарығындағы қаржылық делдалдардың қызметін талдауда негізгі заңдылықтарын 

пайдалануын; B) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: қаржы нарығындағы қаржы 

институттарының құрамы мен құрылымын талдай білу; C) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны 

бағалау қабілеттілігі: әлемдік қаржы нарығының дамуы және қалыптасуы туралы, және құзіреттілік: қаржы 

нарығындағы қаржылық институттардың негізгі рөлі мен маңызын игеру; D) Қарым-қатынас іскерлігі: ҚР 

қаржы нарығын реттеуде тиімді жолдарын таңдауы; Қазіргі қаржы нарығындағы қаржылық делдалдардың 

қызметін білуге; E) Оқытудағы іскерлігі: Қазақстанның қаржы нарығында болып жатқан процесстерді және 
олардың жалпы экономикалық дамуында ролін түсіне білуге. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Даму экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық өсу мен дамудың әмбебап түріндегі, сондай-ақ ұлттық және 

салалық ерекшелікті ескере отырып әзірленген теориялық тұжырымдамалары мен модельдерінің жиынтығында 

бағдарлану (сыныптау, ерекшелікті бөлу) қабілеті мен дағдыларын дамыту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы курс аясында материалды меңгеру үшін студент экономикалық теорияның 

құрал-жабдықтарына бағдарлануға дайын болуы керек. —  Экономикалық география саласында базалық білімі 

болуы, экономикалық институттардың жұмыс істеуі туралы түсінігі болуы, сондай-ақ институционалдық 
экономика теорияларының базалық тұжырымдамаларымен таныс болуы, әлеуметтік-экономикалық дамуды 

сипаттайтын қарапайым эконометриялық модельдерді құру және макроэкономикалық көрсеткіштер жинағын 

есептеу дағдысы мен түсінігі болуы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Аймақтық экономика, Қазақстан экономикасын басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) дамушы елдердің экономикасында және салалық секторларында даму 

механизмдерін көрсететін негізгі экономикалық және қарапайым эконометриялық модельдердің мазмұны мен 

құрылу принциптерін білу; В) отандық және дамушы экономикалардағы даму проблемаларын талдауға Қазіргі 

әдістемелік тәсілдерді (кейнсиандық, классикалық, институционалдық, институционалдық) ажырату және 

сипаттай білу, оларды этихстрандардағы экономика салаларының даму мәселелеріне қатысты қолдану.; С) даму 

процестерін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу әдістемелерін меңгеру (адам 
дамуының индексі, тағамдық тұтыну деңгейі, Д) қоғамда болып жатқан әлеуметтік-маңызды проблемалар мен 

процестерді талдау және болашақта олардың мүмкін болатын дамуын болжау қабілеті, Е) экономикалық 

бөлімдерді құру үшін қажетті есептерді жоспарларда орындау, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған 

стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну қабілеті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер арасында стартаптарды құру және дамыту әдістемесі туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру; стартаптарды қаржыландыру, басқарушы компаниялардың жобаларды іске асыруын 

бақылау жөніндегі несиелік ұйымдардың қызметі туралы білімдер жиынтығы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Стартаптарды құру негіздері. Қазақстандағы инновациялық стартаптар. 
Стартаптың даму кезеңдері. Стартаптарға инвестициялар. Құралдар мен жобаларды басқару әдістемесін 

қолдана отырып стартаптар құру. Стартаптардың сапасын бағалаудың көп өлшемді моделі. Венчурлық 

қаржыландыру түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың ерекше белгілері. Қаржыландырылған жобаның 

тиімділігін бағалау. Қаржыландырылған жобаның даму циклі. Инвестиция аспектілерін талдау. Қаржыландыру 

көздерін анықтау. Инвестициялық жобаны қаржылық бағалау. Қаржыландырылған жобаны бақылау. Жобаны 

жоспарлау 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиттері:  Қазақстан экономикасын басқару 



55 

  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) стартап-жобаларды қаржыландырудың сипатын, оның түрлерін және 

дамуының тарихи негіздерін біледі. C) қаржыландырылған инвестициялық жобаның өмірлік циклы мен кезеңін 

анықтай алуы. C) қаржыландырылатын жобалардың тиімділік көрсеткіштерін есептеу дағдыларына ие. D) 

жобаның негізгі және әлеуетті қатысушылары мен венчурлық қаржыландыру арасындағы тәуекелді бөлу 

әдістеріне ие болу, - қаржыландырылатын жобаны қаржылық құрылымдау. E) экономикалық ақпараттың үлкен 

көлемін талдауы керек, - ерекше жағдайда шешім қабылдауы керек. 

 

7.2  Модуль - Экономиканы басқарудағы есеп негіздері (траектория - ұлттық экономика) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқық 

Бағдарлама авторы: Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл кәсіпкерлік құқықпәнінде Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің 

құқықтық режимінің негізгі салалары қамтылған. Бұл курстың мақсаты –республикадағы кәсіпкерлік 

қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын оқыту және кәсіпкерлік қызмет туралы нормалардан 

тұратын заңды актілермен танысады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста кәсіпкерліктің құқықтық режимін қарастыруға болады. Сабақтар -

өткізу кезінде кәсіпкерлік қызметте қолданылатын құжаттар бойынша практикалық дағдылар мен 

материалдарды студенттерге ұсынылады. 

Пререквизиттері: Құқық негіздері, Экономика және бизнес негізері 
Постреквизиттері: Кәсіпкерлік.  Салық және салық салу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқығының орны мен ролі туралы; 

кәсіпкерлік қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық 

қызметте кәсіпкерлік құқығы нормаларын; В) кәсіпкерлік қатынастар практикасын талдауды; заңнамадағы 

өзгерістерді; заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере білу және қолдана білу қажет. С) 

ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша; кәсіпкерлік қатынастар бойынша құжаттарды құрастыру бойынша, 

дағдылары болуы керек. D) пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдана 

білу. ҚР кәсіпкерлік құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, кәсіпкерлік ұйымдарының 

қызметінде және азаматтардың кәсіпкерлігінде заңдық тәртібін орнатқызуға жәрдемдесу. Е) кәсіпкерлік-

құқықтық қатынастарға қатысты жаңадан қабылданған және өзгерістер енгізілген ҚР заңдарын үнемі қарап 

отыруа үйрену, кәсіпкерлік құқығын оқуда дағдылық және өзіндік жұмысы негізінде кәсіпкерлік құқығын оқу 
барысында кәсіпкерлік құқықбұзушылықтармен жұмыс жасай отыра теориялы білімдерін тәжірибемен 

ұштастыру керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ақша, несие, банктер 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ маман-студенттердің ақша айналымы, инфляция, кредит, валюталық 

қатынастар және банк қызметі саласында терең теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақшаның экономикалық мәнімен, функцияларымен; ақша қатынастары мен ақша 

жүйелерінің даму заңдылықтарымен; инфляциялық процестердің механизмдерін зерттеумен; кредиттің мәнін, 
функциялары мен заңдарын, кредиттік қатынастардың нысандарын; кредиттік жүйенің жұмыс істеу негіздерін 

қамтитын мәселелер шеңберін қамтиды. 

Пререквизиттері: Құқық негіздері, Экономика және бизнес негізері 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Салық және салық салу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Экономикалық теория мен қолданбалы экономикалық пәндердің негізгі 

ұғымдарын, категорияларын және құралдарын білу; В) стандартты теориялық және эконометриялық модельдер 

негізінде экономикалық агенттердің мінез-құлқын, макродеңгейде экономикалық процестер мен 

құбылыстардың дамуын болжай білу; С) қаржы жүйесінің құрылымын және қаржылық қатынастардың даму 

заңдылықтарын білу; Д) қолданбалы қаржы-экономикалық есептерді шешу кезінде ғаламдық ақпараттық 

ресурстар жүйесінде ақпаратты іздеу және өңдеу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана 

білу, Е) қойылған міндетке сәйкес Экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық құралдарды таңдай білу, 

есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Эконометрика 

Бағдарлама авторы: Мынбаева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Эконометрика макроэкономика және микроэкономика мен қатар осы замандағы 

экономикалық білімнің негізгі пәндерінің бірі болып табылады. Студенттерге қазіргі даму теориясына сүйене 

отырып нақты экономиалық құбылыстарды сандық талдау незізін үйрету. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Эконометрика пәнін оқытудың міндеті студенттің экономикалық процесстерді 

зерттеудің қазіргі замандағы мәселелері мен амал-тәсілдері туралы дағдылармен білім алуы. Ал оқытудың 

нәтижесі экономикадағы байланыстар мен тәуелділіктерді эмпирикалық зерттеу жолына түсіну, осы бағытта 

пайда болатын кедергілерді білу, қарапайым эконометрикалық моделді өз бетінше құрып, оны зерттей білу 

болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикадағы математика, Экономикалық теория  

Постреквизиттері: Шаруашылық қызметті талдау, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Эконометрика макро-микроэкономикалық зерттеулер жүргізгенде осы 
замандағы экономикалық білімнің негізгі пәндерінің бірі болып табылады. А) Бұл пәннің ерекшелігі-нақты 

экономикада қолдануға тұрақты бағытталған формалды есептеудің шектеулі көлемдегі концептуалды 

қаталдығы. Ол көбіне ең кіші квадрат әдісі арқылы жұптық және көптік регрессиялардың параметрлерін 

бағалау мен талдауға негізделеді. Мұнда құрылған эконометрикалық тәуелділік модельдерінің сапасын бағалау, 

динамикалық мәліметтердің тенденциясын айқындау, айнымалылардың және тәуелділіктердің түрлерінің 

өзгешеліктерін айқындау мәселелері қарастырылады. В) Экономикалық модельдерді құру, яғни эмпирикалық 

талдауды жүргізу үшін қолайлы экономикалық модельдерді математикалық түрде беру. С) Таңдап алынған 

модельді нақты берілгендерге аса адекватты ететін модельдің параметрлердің бағасын табу, модельдің 

табылған параметрлерінің және модельдің сапалығын тексеру; D) Зерттелінді экономикалық көрсеткіштердің 

іс-әрекетін тексеру үшін, талдау және болжау үшін және де экономикалық саясатты жүргізу үшін құрылған 

модельдерді қолдану. Е) Қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ 

кезенде объект дамуын божамдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Нарықтық инфрақұрылым 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өнеркәсіп инфрақұрылымы пәнін оқыту мақсаты мемлекеттік білім 

стандарттарына сай білімгерлердің білім алуын, дағдысын және әскерлігін қамтамасыз етуі мен білімгерлердің 

білімінің негізін қалай отырып, ақылдарының жүйелі дамуына және әлемдік көзқарастың құрылуына жағдай 

жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мазмұнын, сондай-ақ курс бойынша оқуға және оқытуға қажетті барлық 

сұрақтарды қарастырады. 

Пререквизиттері:  Экономика және бизнес негізері, Өнеркәсіп экономикасы 
Постреквизиттері:  Инновациялық экономика,  Қазақстан экономикасын басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нарық құрылымының негізгі элементтері, олардың ел шаруашылығы 

жүйесіндегі ролі туралы; Нарықтың негізгі түрлерінің мәні мен инфрақұрылымдық даму нысандары туралы; 

Биржалардың бейбіт шаруашылық қатнастар жүйесінде нарықтық экономика дамуындағы теоретикалық 

негіздері мен ролі туралы; В) Нарықтық экономика саласындағы дүниежүзілік тәжірибемен жинақталған 

басқарудың жаңаша әдістері мен нысандары туралы; С) білуіге және қолдануға: Пәннің негізгі түсініктерінің, 

олардың зерттеу пәні мен объектісін, пәндік специфика беретін курстың негізгі түсініктерін; D) Түрлі меншік 

нысанындағы кәсіпорынды басқарудың тәжірибелік сұрақтарын шешуді; Е) Ақпаратты талдауды, түрлі 

басқарушылық жағдайларда бағдарлануды 

 

6В04101 – ЭКОНОМИКА   

(2 жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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4.1 Модуль - Кәсіпорынның инвестицияларын басқару, 48 кредит 

БП ТК OU 2208 Өндірісті ұйымдастыру 3 5 

БП ТК SVK 2209 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 3 5 

КП ЖК UPB 2303 Ұйымдағы персоналды басқару 3 5 

КП ЖК KKZh 2304 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 3 5 

КП ТК KIK 2305 Кәсіпорынның инновациялық қызметі 3 5 

КП ТК KIK 2306 Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 3 5 

БП ТК EAT 2210 Еңбек ақы төлеу 4 7 

БП ТК ZhT 2211 Жобаларды талдау 4 6 

БП  Өндірістік практика 4 5 
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4.2 Модуль - Экономикадағы басқару және жоспарлау, 48 кредит 

БП ТК МВТ 2208 Мемлекеттік басқару теориясы 3 5 

БП  ТК NI 2209 Нарықтық инфрақұрылым 3 5 

КП ЖК UPB 2303 Ұйымдағы персоналды басқару 3 5 

КП ЖК KKZh 2304 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 3 5 

КП ТК KSE 2305 Қоғамдық сектордың экономикасы 3 5 

КП ТК MIS 2306 Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы 3 5 

БП ТК EN 2210 Еңбекті нормалау 4 7 

БП ТК BZh 2211 Бюджеттік жоспарлау 4 6 

БП  Өндірістік практика 4 5 

 
4.1 Модуль - Кәсіпорынның инвестицияларын басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты:  нарықтық экономика жағдайында өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және 

басқару мәселелерін және өндірістік жүйелердің тиімді қызметін қамтамасыз ететін басқару шешімдерін 
қабылдау; терминология және түсінік аппаратын меңгеру; өндірістегі басқару шешімдерін қабылдаудың негізгі 

аумағын түсіну; негізгі өндірісті ұйымдастырудың принциптері мен әдістерін ашу; кәсіпорындағы тиімді 

басқарудың механизмін көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын шаруашылық объект түрінде. Кәсіпорынның негізгі қорлары және 

оларды тиімді пайдалану. Айналым капиталы. Еңбек ресурстары. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік 

құны. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты. Табыс және өндіріс рентабелдігі. 

Кәсіпорынның өндірістік қызметі. Өндірісті ұйымдастырудың міндеттері. Кәсіпорынның жалпы және 

өндірістік құрылымы. Өндірісті ұйымдастыру түрлері мен нысандары. Ғылыми-техникалық пайындауды 

ұйымдастыру және өндірісті жетілдіру. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Табиғатты қорғауды 

ұйымдастыру және табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану. Өндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен 

міндеттері. Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығын 
ұйымдастыру. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру. Тасымалдау шаруашылығын 

ұйымдастыру. Қойма шаруашылығын ұйымдастыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Өндіріс салаларының  экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: ұлттық экономиканың қалыптасуы және дамуындағы 

өндіріс жүйесінің алатын орны мен ролі; құрылымдағы және динамикадағы ұйымдастыру заңдары; 

кәсіпорынның жалпы және өндірістік құрылымы; кәсіпорынды ұйымдастыру және құру принциптері; В) 

кәсіпорынның бас жоспары; өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптері; өндірістік процесті уақыт 

бойынша ұйымдастыру; С) табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғауды 

ұйымдастыру; кәсіпорынның жөндеу щаруашылығын ұйымдастыру мәселелері. білуге және қолдануға: өнім 

сапасын басқаруды ұйымдастыру; өнім сапасының техникалық бақылауын ұйымдастыру; D) ҚР-ның 

«Экономикалық экспертизасы жөнінде» Заңы; дағдылануға: кәсіпорын миссиясын анықтай білуі тиіс; 
кәсіпорынды ұйымдастыру және құрудың ұтымды варианттарын таңдай білу; өндірістік процестердің 

ұзақтығын қысқарту жолдарын, резервтерін анықтай білу; өндіріс түрлерінің технико-экономикалық 

сипаттамасы; еңбекті мөлшерлеу, ұйымдастыру, Е) еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру формалары, жүйелерін 

білу; кәсіпорынның құрал-саймандар айналымының қоры және оны есептей білу; жөндеу жұмыстарын 

жоспарлай білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Стартаптар мен венчурлық бизнес туралы студенттерге түсінік беру. Бизнес-

венчурлық қаржыландыру тетіктерін зерттеу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Стартаптардың венчурлық қаржыландыру шарттары. Стартаптардың дамуы. 

Венчурлық инвестициялардың көлемі. Венчурлік капиталды инвестициялау. Бастапқы жобаларды дамыту үшін 

бизнес-алаң. Зерттеу нәтижелерін пайдаланудан табыс алу. Жалпы алғанда, бизнестің инновациялық 

белсенділігін арттыру. Стартаптарды енгізу. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Кәсіпкерлік 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Кәсіпкерлікті қаржыландырудың негізгі қағидаттарын білу B) 

Стартаптарды қаржыландыру көзі вечурлік  қаржыландыру туралы  білу. C) бизнес-венчурлық қаржыландыру 

механизмдерін қолдана білу D) страпапаның орындалу тиімділігін бағалау дағдыларын иегеру E) тиімділігін 

бағалау дағдыларын меңгеру, венчурлық қаржыландыру тетігін пайдалана білу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұйымдағы персоналды басқару 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді нормативтік бақылау жүргізуге үйрету; еңбек процесін құраушы 

элементтерге бөлу; еңбекақы төлеудің әртүрлі жүйелері бойынша жалақы көлемін анықтау; персоналды 

басқарудың экономикалық тиімділігін анықтау және Қазақстан Республикасының заңнамалық құжаттарына 

сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру және еңбек қатынастарын регламенттеу дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында персоналды басқарудың келесі сұрақтары қарастырылады: 
персоналды басқару ғылымының эволюциясы, теориясы, әдіснамасы; ұйымның кадрлық стратегиясы және 

кадрлық жоспарлау; ұйымдағы адамдармен жұмыс істеу стратегиясы және саясаты; оларды жүзеге асырудың 

қазіргі технологиялары; қызметкердің мінез-құлқын басқару; еңбек қызметінің психофизиологиялық 

аспектілері. Персоналды іріктеу, бағалау, бейімдеу және оқыту жүйесі қарастырылды. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Мемлекеттік меншікті басқару саясаты 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) персонал қызметі туралы; персоналды оқыту әдістері туралы; персоналды 

ынталандыру тетігі туралы түсінікке ие болу. В) білу және қолдана білу: персоналды басқару мәселелерін 

реттейтін заңнамалық актілерді; еңбек нәтижелілігін ынталандыру әдістерін. С) персоналды басқару жүйесі 

бойынша деректерді талдай білу және бағалай білу; D) сандық және сапалық мәліметтерді талдау; негізгі 

проблемаларды анықтау дағдыларын меңгеру; Е) жұмыс орнын талдау және құрастыру; кадрларды іріктеу, 

қабылдау және іріктеу; кадрлардың, кадр қызметтерінің тұрақтамауын бағалау; персоналды оқыту дағдылары 
болуы тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Кәсіпорынның қызметін жоспарлау; кәсіпорында жоспарлы жұмысты 

ұйымдастыру; болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

жоспарлаудың оперативті мәні; бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; өндірістік кәсіпорынның 

мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; өнімді өндіруді жоспарлау, оның 

міндеттері; өндірістік қуатты жоспарлау; персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері 

және мазмұны; қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика шарттарында кез келген шаруашылық субъектісінің 

табысты қызмет етуі мен тұрақтылығы оның экономикалық қызметін тиімді жоспарлау жағдайында ғана 

қамтамасыз етіледі. Жоспарлау жеке шаруашылық бірлік қызметін жоспарлау және шаруашылық қатынастарды 

жоспарлау аясында қызмет етеді. Жоспарлау басқарудың орталық звеносы ретінде кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мақсатымен шектелген ресурстарды пайдалану саласында нарықтық механизмдерді 

реттеу әдістері, нысандары және қағидалар жүйесін қамтиды. Кәсіпорындағы нарықтық жоспарлау қазіргі 

заманғы маркетинг, өндірістік менеджменттің және шаруашылық жүргізудің барлық экономикалық жүйесінің 

негізі ретінде қызмет етеді. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы. Шығындарды талдау және басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: кәсіпорындағы 
жоспарлауды ұйымдастыру; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; өндірістік-шаруашылық 

қызметті жоспарлау; кәсіпорынның қаржылыққызметін жоспарлау жөнінде түсініктері болуы; В) Кәсіпорын 

қызметінің негізгі бағыттарын; кәсіпорындағы жоспарлыжұмысты ұйымдастыруын; бағдарламалау жүйесінің 

элементтерін; стратегиялық жоспарлау түсінігін; оперативті жоспарлаутүсінігін; бизнес-жоспардың мазмұны 

мен құрамын; С) кәсіпорындағы өндірістік-өндіру қызметін жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорында 

персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорындағы өзіндік құнды жоспарлауын; 

кәсіпорындағы баға белгілеудің әдіснамасын; кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауын білуі; D) Кәсіпорындағы 

жоспарлы қызметті ұйымдастыруға; кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлауға; 

кәсіпорынның ортажылдық өндірістік қуатын жоспарлауға; өндірістік бағдарламаны бағалау және жоспарлауға; 

кәсіпорындағы еңбек ресурстарының санын, өндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылығын, жұмыс 

уақытының балансын жоспарлауға; өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын құрастыруға 

икемді болуы; Е)  өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлаудағы; кәсіпорындағы жоспарлауды 
ұйымдастырудағы; өндірістік-шаруашылық қызметті қаржылық жоспарлаудағы практикалық машықтарды 

иемденуі қажет 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру мен басқару, бағалау 

процесіне қатысу үшін талап етілетін компетенция мен біліктілікті дамыту. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Инновация түсінігі. Инновациялық қызмет, түсінік, міндет, функция. 

Инновациялық қызметтегі субъектілері мен олардың арасындағы байланыс. Жаңашылдық нарығы. Ғылыми-

техникалық прогресс, макроэкономикалық ортадағы және қоғам дамуындағы ролі. Технологиялық қалыптасуы. 

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Жаңашылдықтың жіктелуі. Кәсіпорындағы және ұйымдардағы 

инновациялық қызметті басқару мақсаты мен міндеті. Инновациялық цикл. Инновациялық цикл этаптары. 

Инновациялық қызметті жоспарлау және болжау. Кәсіпорын мен ұйымның инновациялық стратегиясы. 

Кәсіпорынның инновациялық потенциалы. Инновациялық белсенділік. Инновациялық қызметті бағалау 

тиімділігі. Инновация түсінігі, инновациялық қызметі, анықтамасы, тапсырмасы, функциясы, инновациялық 
қызмет субъектілерін олардың өзара байланысы, жаңашылдық нарығы, ғылыми-техникалық прогресс, қоғам 

дамуындағы оның ролі және т.б. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін өз бетінше аша білу; B) 

әрқилы мәселелерді шешу жолдары және өз позициясын дәйекті негіздеу тұрғысынан әртүрлі пікірлерді 

бағалау; C) ғылыми, тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау; D) дербес оқу және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. D) кәсіпорынның инновациялық қызметіне қатысты басқару 

әдістерін білу және пайдалану; E) инновациялық саясаттың негізгі қағидаларын меңгеру; инновациялық 

процесті басқару әдістерін; инновациялық кәсіпорындарды жіктей білу; инновациялық жобаларды бағалай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі курсының мақсаты – болашақ 

менеджерлерді инвестициялық қызметтің нарықтық экономикаға сай қазіргі әдісімен қаруландыру; олардың 

жаңа инвестициялық идеология мен басқарудың инвестициялық мәдениетін қабылдауға жағдай жасау; 

инвестициялық осы басқару үрдісінде отандық және шетелдік шаруашылық тәжірибесінде қолданылатын 

қазіргі инвестициялық технологиялар мен құралдарды таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Түпкілікті дайындау және жобаның техника-экономикалық, қаржылық 

жарамдылығын бағалау. Инвестицияның жарамдылығын бағалау тәсілдерін жіктеу. Ақша түсімін дисконттауға 

негізделген инвестицияларды бағалау тәсілдері. Таза келтірілген құн NPV (net presen value). «Түсім-шығын» 

коэффициенті BCR (beuefit-cost-ratio). Жобаның ішкітабыстылық нормасы – IRR (internal rate of return). 
Жобаның өтелу  мерзімі –PP (payback period). Болжанған табыстардың келтірілген құнын PV (present value) 

есептеу тәсілдері. Инвестициялық қаржылардың болашақ (өсірілген) құны FV (future value). Перпетуитет 

(perpetuity). Гордонның моделі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория,  Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлектттік 

реттелуі бойынша заңдылықтарын; кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын құру әдістерін, инвестициялық 

қызметтің тиімділігіне баға беру; В)  Инвестициялық қызмет және инвестицияның экономикалық мәні. 

Инвестициялық менеджменттің міндет және мәні. Нарықтық ортадағы кәсіпорынның инвестициялық қылығы. 

Инвестициялық қызметі мемлекеттік реттеу; С) Инвестициялық нарық: мәні және жұмыс істеу механизмі. 

Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру; D) Инвестициялар тиімділігін бағалау әдістері. 
Инвестициялық жобаларды басқару. Кәсіпорынның қаржылық инвестицияларын басқару; E) Кәсіпорынның 

инвестициялық ресурстары. Халықаралық инвестициялық ынтымақтастық. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеу 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 
туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 
қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаларды талдау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Нарық жағдайындағы кәсіпорында ұтымды қаржылық саясаттың жүргізілуін 

қамтамасыз етіп, инвестициялық тартымдылығын арттыру. Болашақ менеджерлерді инвестициялық жобаны 

талдау негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоба және жобаларды талдау туралы түсінік. Жобаларды талдаудың негізгі 

категориялары. Алғашқы инвестициялық талдау және бизнес-жоспарды дайындау. Жобаларды талдауда 
қолданылатын есептеу тәсілдері. Инвестицияларды бағалау әдістемесі. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы, Корпоративтік басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) қаржылық құжаттарды итерпретациялау; B) қаржылық қызметті бағалау 

әдістемелерін меңгеру; C) инвестициялық шешімдерді қабылдау және инвестициялық  жобаларды басқару мен 

стандарттық әдістерді құрастыру;  D) капитал құрылымын басқару және оның табыстылығын бағалау; E) 

компанияны қайта құру мәселелерін шешумен қаржылық мәселелерін табу. 

 

4.2 Модуль - Экономикадағы басқару және жоспарлау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Мемлекеттік басқару теориясы 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін зерделеу болып табылады. Пән 

аясында негізгі мәселелер зерттеледі: мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуы мен эволюциясы, оның 

орнын, өміршеңдігін қамтамасыз етудегі рөлі мен маңызы, тұтастықты қорғау және мемлекеттің өзі, сондай-ақ 

қоғамдық өмірдің түрлі салаларында тиімді қызмет ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқарудың барлық деңгейлерінде, шаруашылық жүргізудің барлық буындарында 

ағымдағы жұмысты перспективамен үнемі салыстыра алатын, оңтайлы шешімдер қабылдай алатын 

мамандардың рөлі артады. Осыған байланысты бұл пәнді оқу студенттердің болашақ мамандар ретінде қазіргі 

өркениетке сәйкес құндылық бағдарларын қалыптастыру, олардың мемлекеттік басқару теориясы мен 

практикасын меңгеру міндетін алға қояды. Сонымен қатар, бұл пән мемлекеттік басқару саласындағы 
тәжірибеге дайын рецептер бермейді, үкіметтің жұмысын қалай жақсартуға үйретпейді, сондай-ақ белгілі бір 

ұйымдастыру саласындағы практикалық тәжірибені эмпирикалық қорытуды қамтиды. Мемлекеттік басқаруды 

жетілдіру жөніндегі ұсынымдар нақты жағдайларды талдаудың нәтижесі ғана болуы мүмкін және олар қатаң 

белгіленген жағдайларда қолданылуы мүмкін. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент, Экономиканы мемлекеттік реттеу. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарудың әртүрлі деңгейлерінде мемлекеттік экономикалық саясатты 

іске асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың принциптерін, механизмін, ерекшелігін білу; В) аралас 

экономиканың қалыптасуы мен жұмыс істеуі жағдайында басқару субъектісі ретінде мемлекет туралы түсінігі 

болу; С) басқарушылық шешімдерді қабылдауға және орындауға әсер ететін негізгі саяси және әлеуметтік-

экономикалық институттарды білу. E) қоғамдық өмірдің құбылыстарын, нақты процестері мен оқиғаларын 

түсіндіруге және түсінуге, олардың қатысушыларының мақсаттары мен уәждерін ашуға мүмкіндік беретін 
дағдылардың болуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Нарықтық инфрақұрылым 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты:Студенттер түрлі нарықтар инфрақұрылымының негізі; құрамы мен арналуы 

туралы түсінігінің, олардың негізгі элементтерінің мәндік кешенін қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Ел экономикасы инфрақұрылымын құрайтын нарықтардың негізгі 

сипаттамаларын беру, олардың ерекшеліктері мен даму сипатын көрсету, адамдардың өміріндегі, нарықтық 

саладағы әрекеттерін ретке келтіру. Нарық құрылымын ашу, оның қызмет ету принциптері мен негізгі 

жүйеліктердің өзара әсерлесуін зерттеу. Нарықтың негізгі жүйеліктерін, олардың қызмет ету принциптерін 

зерттеу. Нарық инфрақұрылымы элементтерінің өзара әсерлесу сұрақтарын қарастыру. Нарықтық 

инфрақұрылым дамуы мен оны реттеу мүмкіндіктері мәселелерін анықтау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория. Микроэкономика. Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: нарықтық инфрақұрылымның өндіріс процесінің, тауар 

айырбасының интенсификациясына ықпал етуінің даму деңгейі туарлы. В)Білімді және түсіну қабілеттілігін 

практикада қолдануы: нарықтық инфрақұрылым субъектілерінің ерекшеліктері мен артықшылықтарын дұрыс 

қолдану. С) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: ұлттық экономиканың 

тиімділігін бағалау; жиынтық сұраныс пен ұсыныстың қалыптсуын нақтылау. D) Қарым-қатынас іскерлігі: 

стратегиялық жоспарлауда нарықтық инфрақұрылымға негізделген жоспарлаудың заманауи 

тұжырымдамасының жүзеге асырылу барысын талдай білу. Е) Оқытудағы іскерлігі:қалыптасқан нарық 

жағдайында нарықттық инфрақұрылымның қандай субъектілерінің қызметіне жүгіну керектігін анықтай білу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қоғамдық сектордың экономикасы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 
Курсты оқытудың мақсаты:Студенттердің микроэкономиканың инструменталды аппараты негізінде 

мемлекеттің экономикалық қызметінің негізін құрайтын қоғамдық сектор экономикасы, мемлекеттік қаржы 

бойынша білімді меңгеруі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: "Қоғамдық сектор экономикасы" Пәні студенттерге қазіргі аралас экономиканың 

даму принциптерін толық түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы экономикалық өзгерістер пәннің өзектілігін 

анықтайды - қоғамдық сектордың қызмет ету ерекшеліктерін зерттеу студенттерге трансформация процесінде 

пайда болатын реформалар мен проблемаларды жақсы түсінуге мүмкіндік береді. "Қоғамдық сектор 

экономикасы" студенттерді қоғамдық сектордың қызмет ету негіздерімен таныстырады, оның экономикалық 

жүйедегі орны мен рөлін, оның функцияларын, басқару әдістерін, ресурстарды тарту көздері мен бағыттарын, 

сондай-ақ ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория. Микроэкономика. Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Экономикалық теория саласында білімдерін көрсетеді, в) ұлттық және 

аймақтық экономиканың ерекшеліктерін, экономикалық, салық және қаржы саясатының бағыттарын түсінеді, 

с) персоналды басқару тұжырымдамасын түсіндіреді, Д) ұжымда тиімді коммуникацияларды қалыптастыру 

және қолайлы психологиялық климат құру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі экономикалық жағдайларда инвестициялық қызметті реттеу мен 

бағалауды ұйымдастыру теориясы мен практикасын меңгеру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курс инвестициялық қызметтің объектілері мен субъектілерімен, олардың 

құқықтары мен міндеттерімен; инвестициялық қызметтің әртүрлі түрлері бойынша заңдардың мазмұнымен; 

институционалдық орта ретінде инвестициялық климаттың жай-күйімен; бағалау әдістерімен, оның қалыптасу 

факторлары мен үрдістерімен; инвестициялық қызметтің жанама реттеуіші ретінде қаржылық 

инфрақұрылымның жай-күйі мен даму деңгейімен; инвестициялық саясатпен және инвестициялық процесті 

мемлекеттік реттеу тәсілдерімен таныстырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инвестициялардың экономикалық мәнін, түрлерін және олардың 

сыныптамасын, нақты, қаржылық және басқа да инвестицияларды білу; в) инвестициялық қызметті: 

көрсеткіштер; факторлар мен ұйымдастыру, инвестициялық және қаржы нарықтары, институттар мен құралдар 

бөлігінде түсіну; С) инвестициялық жобалардың жай-күйін анықтай білу, оларды бағалауды жүргізу, сыни 
нүктелерді табу және сезімталдыққа талдау жүргізу; Д) инвестициялық жобалар мен инвестициялық 

келісімшарттарды олардың заңнамаға, инвестициялық қызмет субъектілерінің міндеттері мен мүдделеріне 

сәйкестігіне бағалауға Е) тәуекелдерді талдау және бағалау, оларды төмендету жөніндегі іс-шараларды жүзеге 

асыру, қаржылық шығындарды азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау қабілеті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 
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Курсты оқытудың мақстаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік 

тәжірибесі мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 

нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 
Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В.Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С.Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 

еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D. Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 
кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. Е.Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу;  уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бюджеттік жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бюджеттік жоспарлау және болжау саласында теориялық 

білімдерін, сондай-ақ негізгі Бюджеттік көрсеткіштердің есебін жүргізу және бюджеттік жоспарлау мен 
болжаудың тиімділігін арттыру бойынша шараларды әзірлеу бойынша практикалық дағдыларын қалыптастыру 

болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бюджет жүйесінің барлық деңгейлеріндегі бюджеттер қаражатын қалыптастыру, 

бөлу процесі көлемді және көп кезеңді болып табылады, ол мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, қаржылық 

және басқа да қызмет салаларын қамтиды. Бұл процесс үйлестіруші және мақсатты басқаруды қажет етеді. 

Бюджеттік жүйенің өзін – өзі басқаруы бюджеттік тетік және оның маңызды элементі-бюджеттік жоспарлау 

арқылы жүзеге асырылады. Бюджеттік жүйені басқару жүйесінде жоспарлау орталық буын болып табылады. 

Бюджеттік жоспарлау мен болжаудың сапасына шешуші деңгейде бюджеттік қызметтің барлық деңгейлерінің 

табысы тәуелді болады. Бұл пәнді игеруге жоғары талаптар қояды. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджеттік жүйені ұйымдастыру және қызмет ету негіздерінің мәнін 

түсіну; В) бюджеттік жоспарлау мен болжаудың мәнін, негізгі принциптері мен тәртібін білу; С) бюджеттік 

жоспарлау мен болжаудың негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістемесі мен әдістемесін меңгеру; Д) негізгі 

Бюджеттік көрсеткіштерді есептеуді жүргізе білу және бюджеттік жоспарлау мен болжаудың тиімділігін 

арттыру бойынша шараларды әзірлеу; Е) бюджеттік жүйенің түрлі функцияларында басқарушылық шешімдерді 

қабылдау дағдысы. 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

(3 орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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4. Модуль - Арнаулы пәндер, 14 кредит 

БП ЖК НЕ 2205 Халықаралық экономика 3 5 

БП ЖК KE 2206 Кәсіпорын экономикасы 3 6 

БП  Өндірістік практика 4 3 
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5.1 Модуль - Экономикалық талдау, 22 кредит 

БП ТК ShTB 2207 Шығындарды талдау және басқару 3 6 

БП ТК BK 2208 Баға қалыптастыру 3 6 

БП ТК SVK 2209 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 3 5 

БП ТК BZh 2210 Бизнес-жоспарлау 4 5 

5.2  Модуль - Экономиканы  басқару, 22 кредит 

БП ТК RZhB 2207 Ресурс жинақтауды басқару 3 6 

БП ТК OKK 2208 Өзіндік құн калькуляциясы 3 6 

БП ТК NI 2209 Нарықтық инфрақұрылым 3 5 

БП TК KK 2210 Кәсіпкерлік құқық 4 5 

6.1 Модуль - Экономикадағы қаржы саласы, 20 кредит 

БП ТК OE 2211 Өңірлік экономика 4 5 

БП ТК ТЕ 2212 Туризм экономикасы 4 5 

КП ЖК EAT 2301 Еңбек ақы төлеу 4 5 

КП ТК EN 2302 Еңбекті нормалау 4 5 

6.2 Модуль - Әлемдік экономика, 20 кредит 

БП ТК НЕК 2211 Халықаралық экономикалық қатынастар 4 5 

БП ТК ShEE 2212 Шет елдер экономикасы 4 5 

КП ЖК EAT 2301 Еңбек ақы төлеу 4 5 

КП ТК ІE 2302 Институционалды экономика 4 5 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

4. Модуль - Арнаулы пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық экономика 

Бағдарлама авторы:  Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Курстың негізгі мақсаты ұлттық кәсіпорындарды хаылықаралық деңгейде  
басқару және ұйымдастыру процесінмен  студенттерді  оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ашық экономика: халықаралық экономика мазмұны, халықаралық экономикадағы 

функционалды байланысы, халықаралық тауарлар және қызметтер сауда: классикалық теориялары, 

халықаралық саудадағы жалпы бір қалыптылық, халықаралық сауданың балама теориялары, халықаралық 

сауданы реттеудің тарифтік және тарифтік емес әдістері, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы, 

халықаралық валюта-қаржылық жүйесі, валюталық курс, валюталық курс теориясы, төлем балансы, 

халықаралық қаржы нарығы;  ашық экономиканы макроэкономикалық реттеу, халықаралық экономика реттеу 

және маниторинг. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Инстиуционалды экономика 

Постреквизиттері: Эккаутинг менеджмент,  Іскерлік коммуникациялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қазіргі заманғы халықаралық экономиканың қалыптасу тарихы мен 

құрылымын, оның қызмет етуінің негізгі қағидаларын, халықаралық сауда теорияларының мәнін, өндіріс 
факторларының халықаралық қозғалысының мазмұны мен ерекшеліктерін, халықаралық қаржы нарықтарын, 

валюта бағамдарын және төлем балансын білу; B) халықаралық экономиканың заңдылықтары мен даму 

тенденцияларын, халықаралық ортадағы ұлттық мүдделер мен оларға жету стратегияларын, халыаралық 

экономикалық қызметтің салдарларын, халықаралық экономикадағы мемлекеттік және ұлттықтан жоғары 

реттеу әдістерін түсіну; C) халықаралық экономика теориясынан алынған білімдерді ұйымның сыртқы 

экономикалық қызметін қалыптастыру мен жетілдіруде, сыртқы сауда саясатында, халықаралық экономикалық 

байланыстарда, валюталық және қаржылық қатынастарда пайдалану; D) халықаралық және ұлттық ортадағы 

өзгерістерді талдау: халықаралық өзара байланыстардың трансформация салдарларын, олардың экономикалық 

эффектісін бағалау; E) халықаралық сауда, жеке мемлекеттердің сыртқы сауда саясаты, елдер аралығындағы 

өндіріс факторларының қозғалысы, экономикалық интеграция мәселелері сұрақтарында құзретті болуы қажет. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын экономикасы 

Бағдарлама авторы:  Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттердің шаруашылық жүйе ретінде ұйымның жұмыс істеу принциптері 

мен заңдылықтары туралы, кәсіпорынның тиімділігін арттыру мақсатында оның қызметін жоспарлау және 

басқару әдістері туралы кешенді білім алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу курсында нарықтық  қатынастардың қалыптасуы  жағдайындағы 

кәсіпорындардың экономикасының сұрақтары қарастырылады, кәсіпорын қызметін талдаудың,  жоспарлаудың 

және болжамдаудың әдістері қамтылады.  Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары мен айналым 
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құралдарының  айналысын жеделдету мәселелері зерттеледі.  Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның 

шаруашылық қызметінің экономикалық механизмдері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Еңбек ақы төлеу  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) басқарудың теориялық негіздерін, кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 

принциптерін, есепке алуды ұйымдастыру, қаржылық және экономикалық жоспарлау принциптерін білу; B) 

кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есептеу; практикада кәсіпорын қызметін перспективада ғылыми 

болжамдау мен жоспарлаудың теңдестірілген әдісін қолдану; С) кәсіпорындар мен фирмалардың 
перспективалық және ағымдағы міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; кәсіпорынның алдына 

қойылған экономикалық және әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізу жолдарын әзірлеу; D) нарықтық жағдайда 

кәсіпорынның нақты жағдайын бағалау және оның жұмыс істеу перспективасын білу; E) алынған білімді 

экономиканың түрлі салаларында іс жүзінде қолдана білу. 

 
5.1 Модуль - Экономикалық талдау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығындарды талдау және басқару 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығындарды талдау және басқару рөлін кәсіпорынның экономикалық 
нәтижесін көтеру факторы ретінде анықтау; шығындарды басқарудың негізгі тәсілдерін анықтау; кәсіпорында 

шығындарды бақылаудың еспке алу құралдарын және экономикалық пен техникалық негізгі тәсілдерді 

анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнім шығымдары, шығындары, өзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 

шығымдарды саралау. Шикізатқа, материалдарға, еңбекке ақы төлеуге жұмсалған шығындарды басқару. 

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 

төмендету саясаты. пәнінің мақсаты - кәсіпорындардың пайдасын өсіру үшін шығындарды басқарудың 

құралдары мен тәсілдерін анықтау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Еңбек ақы төлеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және 
жіктелімін түсіну, В) материалдық ресурстар мен өндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару 

жүйесін, шығындарды басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды меңгеру; С) шығындар есебін 

ұйымдастыру және өнімнің өзіндік құнының қалыптасуын, өзіндік құнды және оны калькуляциялауды, 

шығындарды талдау мен бақылауды, нарық жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, 

шығындарды төмендету жолдарын қарастыру. D) түсініктері болуы тиіс: Шығындардың пайда болу 

факторларын, Шығындар құрымы, Материалдық ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды 

басқару әдістеріне талдау жасай білу; Е) Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар 

есебін ұйымдастыру, Шығындарды басқаруды тәжірибеде қолдана білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Баға қалыптастыру 
Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнде мемлекеттің әр түрлі саласындағы баға саясаты мен баға қалыптасуының 

нарықтық механизмінің теориялық негіздері мен практикалық (сарамандық) әдістері зерделенеді. Бағаны 

белгілеумен байланысты сұрақтарды жан-жақты зерделеу студенттерге өте тиімді және бәсекеге жарамды, 

экономикалық мемлекет жүйесін құру бойынша міндеттерді оңтайлы шешу жолдарын түсінуге және меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикадағы баға түсінігі және оның мәні, бағақалыптасу 

әдістемесінің ғылыми негізі, нарыққа көшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, өнімнің өзіндік құны 

бағаның басты құрылымы, Қазақстандағы мемлекеттің баға саясаты, отын-энергетика кешеніндегі 

бағақалыптасу, металлургия кешеніндегі бағақалыптасу, машина-құрылыс кешеніндегі бағаның қалыптасуы, 

агроөнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс өнімдеріне бағақалыптасу, көлік саласындағы 

тарифтердің қалыптасуы мен сала ерекшелігі, тұтынушы тауарларға қойылатын бөлшек бағалар, қоғамдық 
тамақтанудағы бағақалыптасу, қызмет көрсетудегі бағақалыптасу, әлемдік баға нарығы, ішкі сауда бағасы. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Эконометрика 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Жобаларды 

талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің экономиканың маңызды салаларында тауарлар мен 

қызметтерге тарифтер мен бағаныесептеудегі есепке алынатын теориялық және практикалық дағдыларды алуы. 

В) Студенттерде нарықтық экономиканың негізгі мәселелеріншешудегі бағалық механизмін пайдаланудың 

негізгі бағыттарының құрылымы, днамикасы, деңгйі жөнінде жүйеленген мәнділігініңқалыптасуы. С) 

Студенттерге нарықтық экономикада бағаның рлімен мәнділігі жөнінде білім беру, оларды белгілеу 
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әдіснамасын қамту, шарушылық субъектілерінің жұмыс істеудің нақты шартында баға стратегиясының 

талдамасын қалыптастыру мүмкіндігі экономиканың, әртүрлі саласындағы баға динамикасын және құралымын 

талдау және болжау. D) Студент бағаның экономикалық категориясын; баға функциясымен түрлерін; баға 

қалыптастырудың ғылыми негізін; баға жүйесінің мінездемесін және тауардың өзіндік құнының құрылымын; 

мемлекеттікбаға саясатын, бағаның жіктелуін және олардың критерилерін, түрлерін; баға қалыптастыруға әсер 

ететін факторларды; Е)  бағақалыптастырудың әдістерін және баға жүйесін; тауардың өзіндік құнын және баға 

құрамының қосындыларын, баға қалыптастырупринциптерін; баға қалыптастыруға әсер ететін факторларды; 

сату бағасын анықтау есебінің формаларын; баға құрамындағы қосымдылармен ҚҚС; кейс талдау, нақты 
ситуацияларды талдау; презентация жасай білуі тиіс. 

 
5.2  Модуль - Экономиканы  басқару 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ресурс жинақтауды басқару 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: пәнді игеру мақсаты білім алушыларда ресурс жинақтауды ұйымдастыру және 

басқару облысында қажетті білімдерді, дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнестің бәсекеқабілеттілігін жоғарылату және экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мақсатында ресурстық әлеуеттің барлық түрлерін ұтымды пайдалану қажеттілігін түсінуді 

қалыптастырады. Берілген курс ресурсжинақтауды тұрақты табиғатты пайдалану талаптарын ескере отырып 

экономикалық процестерді тиімді логистикалық бағдарланған басқару теориясы мен тәжірибесі ретінде 

қарастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Еңбек ақы төлеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы ресурс жинақтауды басқару негіздерін білу; В) 

кәсіпорындағы ресурс жинақтау жобасының жұмыстарын, ресурстарын, тәуекелдерін және 

коммуникацияларын басқаруды іске асыру; С) көп критериалды бағалау негізінде ресурс жинақтау жобасының 

оңтайлы нұсқасын таңдай жөнінде шешім қабылдау; D) ресурс жинақтаушы шаралардың тиімділігін бағлауды 

жүргізу; Е) кәсіпорындағы ресурс жинақтаушы процестерді талдау әдістерінің; ресурс жинақтауды басқару 

инструментарийлерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Өзіндік құн калькуляциясы 

Бағдарлама авторы:  Шакеева  Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:   Өзіндік құнды калькуляциялау кезінде қажетті теориялық білімдер мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шығындардың жіктелуі. Негізгі және үстеме шығындардың есебі. Өнімнің өзіндік 

құнын калькуляциялау жүйелері. Өзіндік құнды анықтау әдістері. Шығындарды есепке алудың толықтығы. 

Бюджеттік жоспарлау. Шығындардың, өндіріс көлемінің және пайданың арақатынасын талдау (CVP-талдау). 

Релевантты шығындар негізінде арнайы шешімдер қабылдау. Инвестициялық шешімдер қабылдау. Өнімнің 

өзіндік құны мен бағасы. Трансферттік баға белгілеу 
Пререквизиттері: Микроэкономика, Эконометрика 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Жобаларды 

талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. A) экономикадағы деректерді талдау принциптерін меңгеру. B) Өзіндік құн 

калькуляциясының негізгі тәсілдерін меңгеру. Деректерді талдаудың негізгі әдістерін зерттеу. C) статистикалық 

ақпарат негізінде модельдерді құру. Әртүрлі процестер кластары үшін болжамдар мен олардың сенімді 

интервалдарын құру дағдыларын меңгеру. D) сандық және сан емес экономикалық ақпаратты сандық 

талдаудың негізгі әдістерін меңгеру, сипаттамалық статистика және робасты бағалау, көп өлшемді шкалалау, 

корреляциялық, дисперсиялық, факторлық, кластерлік, кемсітушілік талдау әдістері. E) қолданбалы 

бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып, әдістерді қолдана білуді қалыптастыру. 

 
6.1 Модуль - Экономикадағы қаржы саласы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өңірлік экономика 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің 

экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аймақтык экономика және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және басқару пәні. 

Аймақтар ұғымы және типологиясы. Аймақтық экономика және басқарудың теориялық негіздері. Аймақ 

шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде. Аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау. 
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Аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде. ҚР аймақтары экономикасының тарихи - географиялық 

сипаттамасы. Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі және мәні. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық экономика 

Постреквизиттері: Экономикалық саясат, Кәсіпорынды реттеу мен орналастыру негіздер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік экономикалық саясатында аймақтар дамуының обьективті   

ерекше   шарттарын   ескеру   маңыздылығын   терең  түсіндіруді қалыптастыру; B) ұлттық экономика дамуын 

мақсат ретінде және оның аймақтарға құрамдас бөліктері  ретінде  объективті өзара тәуелділік туралы  көзқарас 

қалыптастыру; C) ұлттық экономика дамуын мақсат ретінде және оның аймақтарын кұрамдас бөліктері ретінде 
объективті өзара байланыс пен өзара тәуелділік туралы көзқарас қалыптастыру; D) әкімшілік-территориялық 

құрылымдардың әлеуметтік сферасын және экономикасын  реттеу  мен  басқарудың  жалпы  жүйесін   

қалыптастырудың методикалық тәсілдері мен методологиялық негіздері туралы түсінік беру; E) аймақтық  

деңгейдегі  экономика мен әлеуметтік сфераның даму перспективалары, проблемалары және жағдайы туралы 

жалпы түсінік алу; 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризм экономикасы 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: туризм саласының қызмет етуі жөніндегі базалық білімдерді бекіту және 

спецификалық білімдерді беру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Макро, мезо және микродеңгейдегі туризм экономикасының негізгі аспектілері 

қарастырылады. Туризмдегі экономикалық қызметтің негізгі түсініктері мен тұжырымдамалары, оларға ықпал 

ететін факторлар мазмұндалады. Туриндустрия кәсіпорындарының экономикасына ерекше назар аударылған, 

туризмдегі еңбек экономикасын басқарудың заманауи әдістері ұсынылады. Туризм экономикасының шетелдік 

тәжірибесі және даму перспективалары келтірілген. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық экономика 

Постреквизиттері:Іскерлік коммуникация, Келіссөз жүргізу тактикасы, Халықаралық экономикалық 

қатынастар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курс нысандарын, пәнін, мақсаты мен міндеттерін; туризм сферасының 

белгілерін, параметрлерін, сипаттамалары мен құбылыстарын; туристік нарықтың жүйелерін, олардың 

элементтерін, сыртқы ортасын, функциялары мен жағдайын білу; В) туризм кәсіпорындарының 
рентабельділігін арттыру құралдарын және әдістерін әзірлеу; С) туристік бизнесте өтіп жатқан процестерді 

болжамдау мен моделдеу; D) туризм экономикасын сипаттайтын тәсілдерді, әдістерді, құралдарды, заңдарды, 

критерийлерді таңдай білу; Е) стандартты емес ситуацияларда экономикалық шешімдер дағдыларын; 

экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету дағдыларын меңгеру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеу 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 
формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бухгалтерілік есеп және аудит  

Постреквизиттері: Бюжеттік жоспарлау, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 
және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі 

мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 
нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Экономикалық теория, Саясаттану, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Бәсеке және бәсекеқабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В.Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С.Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 
еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D. Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. Е.Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу;  уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

6.2 Модуль - Әлемдік экономика 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық экономикалық қатынастар 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық бизнес тәжірибесі мен теориясын, қазіргі халықаралық істі 

жүргізудің және ұйымдастырудың негізін, оның ішкі және сыртқы орта компоненттерін, халықарарлық бизнесті 

ұйымдастырудың формаларын, халықаралық бизнесті басқарудың құрылымын, халықарарлық бизнесті және 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ақпараттық аспектілерін, сонымен қатар халықарарлық бизнесті 

сақтандыруды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықраралық бизнес концепция. Халықраралықбизнестің субъектілері.Ұстаным 

және бизнестің белгілері. Халықраралықбизнесжүйесі және оның экономикалық ортасы. Инфрақұрылым және 

халақаралық бизнестің экономикалық емес ортасы. Кәсіпкерлік фирма түсінігі. Физикалық және заңды тұлғалар 

сияқты субъекттер. Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет.Фирманы құру технологиясы. Өндірістік 
және коммерциялық бизнес. Ақпараттық және консультациялық бизнес. Халықраралықбизнесті басқарудың 

стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпкерлік фирманы тарату және қайта құру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық экономика 

Постреквизиттері: Экономикалық саясат, Кәсіпорынды реттеу мен орналастыру негіздер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Халықаралық қатынастар теориясы пәнін, зерттеу обьектілерін, зерттеу 

тәсілдері мен саяси ғылымдар жүйесіндегі орнын пайымдау. Мемлекеттердің сыртқы саясатының мәнін, 

мазмүны мен мақсатын оқып-білу. B) Халықаралық қатынастар жүйесінің құрылысы мен кұрылымыг қызметі 

мен бөлшектерінің өзара қарым- қатынасын, өзін-өзі реттеу, өзгеру заңдылықтарын түсіну. C) Сыртқы 

саясаттың жасалу, іске асырылу құралдарын, үрдісін, оған әсер етуші факторларды саралау.  D) Халықаралық 

саясаттың барысын, даму зандылықтарын пайымдау. E) Халықаралық қатынастарды мәселелерді жүйелеу, 

зерттеу тәсілдерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шет елдер экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты шет елдердегі экономикасының салалары мен сфераларынының дамуы 

туралы ақпарат алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі заманғы өзара тәуелді әлемді зерттеуде қолданылатын теорияны білдіреді. 

Шетелдердіңэкономикасы теориясына негізделеді және макроэкономика мен микроэкономика курстарының 

жалғасы болып табылады. Халықаралық экономика пәні – халықаралық тауар айырбасы, өндіріс 
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факторларының қозғалысы және мемлекеттердің халықаралық экономикалық саясатын қалыптастыру 

салаларындағы әртүрлі мемлекеттердің шаруашылық субъектілерінің өзара қызмет ету заңдылықтарын 

зерттеуші рыноктық экономика теориясының бір бөлігі 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық экономика 

Постреквизиттері:Іскерлік коммуникация, Келіссөз жүргізу тактикасы, Халықаралық экономикалық 

қатынастар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) шет елдер экономикасында болып жатқан өзгерістерді талдау және 

бағалау; B)  ҚР үкіметімен жүргізілетін сыртқы экономикалық саясаттың перспективалары мен салдарлары;  C) 
алынған білімдерді ҚР сыртқы экономикалық байланыстарын ұйымдастыру мен басқаруға, кәсіпорындардың 

сыртқы экономикалық қызметіне  қатысты пайдалану; D)  халықаралық экономикалық қатынастардың әрекет 

етуінің негізгі қағидалары мен даму заңдылықтарын білу; E) елдің халықаралық экономикалық қызметке 

қатысуының  оның дамуы үшін жағымды және жағымсыз салдарларын  сауатты бағалау.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Институционалды экономика 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа классикалық экономика теориясы, ежелгі институционализмнің пайда 

болуы, меншік құқықтары теориясының негізгі ұғымдары, трансакция ұғымы және оның маңызы, 

мөлшерлемелер мен ережелер туралы студенттерге қысқа да, нақты, әрі жеңіл түрде түсінік беру.  
Институционалдық экономиканың мәнін; мазмұнын, құрылымын; Қазақстан экономикасында қайта құру 

ерекшеліктерін; неоклассикалық теорияның шектеулі сипаттамаларын жеңілдету; жан-жақты талдау; фирма 

теориясының эволюциясын тікелей шешім қабылдау үрдісіне, шарттарына және алғышарттарына назар 

аударады; қоғамда қалыптасқан мінез-құлық нормаларын және ережелерінің теориясын үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Институционалды экономикаға талдау. Институционализмнің пайда болуы және 

тұжырымдамалық ерекшелігі. Институт институционалдық талдаудың негізгі элементі ретінде. Экономиканың 

қызмет атқару ережелері. Трансакциялар. Трансакциялық шығындар және олардың түрлері. Меншік 

құқықтарының экономикалық теориясы. Келісім-шарт теориясы. Фирма теориясы. Мемлекеттің 

инстуционалдық теориясы. Институционалдық өзгерістер. Қазақстан экономикасын институционалдық 

жағынан қайта құру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Саясаттану, Микроэкономика 
Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Бәсеке және бәсекеқабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) институционалды экономика; жаңа институционалдық экономика, көне 

институционалдық экономика; В) неоинституционализмнің іргелі алғышарттарын білу және 

түсіну.институционалды экономиканың әдістемелерін; ережелер мен институционалды талдау деңгейлерін; С) 

рационалды мінез-құлық нормасын; меншік құқық теориясын; институционалды өзгерістерді; трансакциялық 

шығындар жіктемесін. экономикалық теорияның жаңа бағыты ретіндегі институционалды экономика түсінігін, 

институционалдық ортаны және институционалдық келісімдерді, D) сыртқы эффектілердің тууы мен 

интернационалдану мәселелерін, мемлекет пен қоғамдық игіліктер өндірісін, олардың типологиясын білуі тиіс; 

E) алынған білімдерді кәсіби қызметтің әртүрлі сфераларында және ғылыми зерттеулерде тәжірибелік 

пайдалана алуы мен дағдылары; Экономикалық адамның мінез-құлық нормаларын; Институционалды 

теорияның негіздерін. 
5В050600 – ЭКОНОМИКА 
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9.1  Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика (траектория - ұйым экономикасы), 15 кредит 

БП ТК ОЕ 3217 Өңірлік экономика 5 5 

БП ТК KSE 3218 Қоғамдық сектордың экономикасы 5 5 

БП ТК AEN 3219 Агробизнестің экономикалық негіздері 5 5 

9.2 Модуль - Мемлекеттік басқару негіздері (траектория - мемлекеттік сектордағы 

экономика), 15 кредит 

БП ТК МК 3217 Мемлекеттік қызмет 5 5 

БП ТК МВТ 3218 Мемлекеттік басқару теориясы 5 5 

БП ТК MMBS 3219 Мемлекеттік меншікті басқару саясаты 5 5 

10.1 Модуль - Еңбекті ұйымдастыру (траектория - ұйым экономикасы), 15 кредит 
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БП ТК NB 3220 Negotiation in business 5 5 

БП ТК EN 3221 Еңбекті нормалау 5 5 

БП ТК EAT 3222 Еңбек ақы төлеу 6 5 

10.2 Модуль - Аймақтық экономика және саясат (траектория - мемлекеттік сектордағы 

экономика), 15 кредит 

БП ТК КЕВ 3220 Қазақстан экономикасын басқару 5 5 

БП ТК MZhB 3221 Мемлекеттік және жергілікті басқару 5 5 

БП ТК MKEAT 3222 Мемлекеттік қызметтегі еңбек ақы төлеу 6 5 

11. Модуль - Кәсіпорынның шаруашылық қызметі, 16 кредит 

КП МK КЕ 3301 Кәсіпорын экономикасы 5 5 

КП МK Kas 3302 Кәсіпкерлік 6 3 

КП ЖK ShKT 3303 Шаруашылық қызметті талдау 6 5 

БП  Өндірістік практика 6 3 

12.1 Модуль - Экономикалық талдау (траектория - ұйым экономикасы), 14 кредит 

КП TK ZhT 3304 Жобаларды талдау 6 5 

КП TK ВК 3305 Баға қалыптастыру 6 5 

КП ТK ShB 3306 Шығындарды басқару 6 4 

12.2 Модуль - Мемлекеттің экономикалық басқарылуы (траектория - мемлекеттік сектордағы 

экономика), 14 кредит 

КП TK BZh 3304 Бюджеттік жоспарлау 6 5 

КП TK MMKBK 3305 
Мемлекеттік мекеме және Қазақстандағы басқару 

құрылымы 
6 5 

КП ТK ASMB 3306 Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару 6 4 

 

9.1  Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика (траектория - ұйым экономикасы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өңірлік экономика 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің 

экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аймақтык экономика және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және басқару пәні. 

Аймақтар ұғымы және типологиясы. Аймақтық экономика және басқарудың теориялық негіздері. Аймақ 

шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде. Аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау. 

Аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде. ҚР аймақтары экономикасының тарихи - географиялық 

сипаттамасы. Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі және мәні. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Өндіріс салалар экономикасы 

Постреквизиттері: Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік экономикалық саясатында аймақтар дамуының обьективті   

ерекше   шарттарын   ескеру   маңыздылығын   терең  түсіндіруді қалыптастыру; B) ұлттық экономика дамуын 
мақсат ретінде және оның аймақтарға құрамдас бөліктері  ретінде  объективті өзара тәуелділік туралы  көзқарас 

қалыптастыру; C) ұлттық экономика дамуын мақсат ретінде және оның аймақтарын кұрамдас бөліктері ретінде 

объективті өзара байланыс пен өзара тәуелділік туралы көзқарас қалыптастыру; D) әкімшілік-территориялық 

құрылымдардың әлеуметтік сферасын және экономикасын  реттеу  мен  басқарудың  жалпы  жүйесін   

қалыптастырудың методикалық тәсілдері мен методологиялық негіздері туралы түсінік беру; E) аймақтық  

деңгейдегі  экономика мен әлеуметтік сфераның дамуперспективалары, проблемалары және жағдайы туралы 

жалпы түсінік алу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қоғамдық сектордың экономикасы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің микроэкономиканың инструменталды аппараты негізінде 

мемлекеттің экономикалық қызметінің негізін құрайтын қоғамдық сектор экономикасы, мемлекеттік қаржы 

бойынша білімді меңгеруі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: "Қоғамдық сектор экономикасы" Пәні студенттерге қазіргі аралас экономиканың 

даму принциптерін толық түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы экономикалық өзгерістер пәннің өзектілігін 

анықтайды - қоғамдық сектордың қызмет ету ерекшеліктерін зерттеу студенттерге трансформация процесінде 

пайда болатын реформалар мен проблемаларды жақсы түсінуге мүмкіндік береді. "Қоғамдық сектор 

экономикасы" студенттерді қоғамдық сектордың қызмет ету негіздерімен таныстырады, оның экономикалық 

жүйедегі орны мен рөлін, оның функцияларын, басқару әдістерін, ресурстарды тарту көздері мен бағыттарын, 

сондай-ақ ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді. 

Пререквизиттері:Экономика және бизнес негіздері, Нарықтық инфрақұрылым 
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Постреквизиттері: Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Экономикалық теория саласында білімдерін көрсетеді, В) ұлттық және 

аймақтық экономиканың ерекшеліктерін, экономикалық, салық және қаржы саясатының бағыттарын түсінеді, 

С) персоналды басқару тұжырымдамасын түсіндіреді, Д) ұжымда тиімді коммуникацияларды қалыптастыру 

және қолайлы психологиялық климат құру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Агробизнестің экономикалық негіздері 
Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің негізгі даму бағыттары мен аграрлық 

өндіріс жағдайы факторларын, мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын қайта құру және нарық қа сай 

шаруашылық түрлерін құру, аграрлық нарық және агробизнесте нарықтық қатынасты қалыптастыру 

механизмін, агроазық-түлік маркетингі мен агробизнес жүйесіндегі мемлекеттік реттеуді үйретеді. Ауыл 

шаруашылығында агробизнесті ұйымдастырудың теориялықбілімі мен тәжірибелік жұмыстарын игеру; негізгі 

ауыл шаруашылығы сферасының даму ерекшелігін оқып, үйрену; ауыл шаруашылығында бизнесті тиімді 

жүзеге асыру аспектілерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: курстың пәні, әдісі мен міндеттемелері. Ауыл шаруашылығының копукладты 

экономиканың қалыптасуы. Жер ресурстары және нарық жағдайында оларды пайдалану тиімділігі. Еңбек 

нарығы және ауыл шаруашылық тұрғындардың жұмыспен қамту мәселелері. Материалдық ресурстар және 

агробизнесті өндіріс техникалық құралдарымен қамтамасыз ету. Агроөнеркәсіптік интеграцияның механизмі 
және нарықтық инфрақұрылымның дамуы. Өндірістің орналасуы мен мамандандырылуы – агробизнестің даму 

негізі. Агробизнес тиімділігін бағалау. Сауда- саттық, шикізатты өткізу нарығы және маркетинг. 

Агробизнестегі механизм. Агробизнестегі бағаның қалыптасуы және баға саясаты. Агробизнес саласындағы 

салық салудың ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Қызмет көрсету сферасының экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) агробизнестің ауыл шаруашылығында алатын орны; ауыл шаруашылығы 

құрылымы; ауыл шаруашылығында өндірілетін өнім сапасын арттыру; сала бойынша экология-экономикалық 

жүйе түсінігі; В) агробизнесте басқарудың ұйымдық құрылымы; өнім сапасы мен оны өткізу жолдары; ауыл 

шаруашлығы кәсіпорындарының жалпы және өндірістік құрылымын; өндірістік процесті ұйымдастыру 

мәселелерін; С) өндірілген өнімді есепке алу, сақтау және сату; энергия түрлерін пайдалану; өндіріс 
шығындарын, пайда мен рентабельділікті жоспарлау. D)  агробизнестің мәні, экономикалық мазмұны мен 

құрылымын; ауыл шаруашылығындағы оның даму ерекшелігі; аграрлық нарықты қалыптастыру; агробизнесте 

мемлекеттік реттеудің қажеттілігі, салық салу мәселелері; агробизнестің маркетингтік ортасы, фьючерлік, 

форвардтық келісімдерді қолдану, опциондық сауда; еңбек өнімділігін арттырудың басты факторларын білу; Е) 

өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдарын есептей алу;пайда мен рентабельділік көрсеткіштерін есептей білу. 

 

9.2 Модуль - Мемлекеттік басқару негіздері (траектория - мемлекеттік сектордағы экономика) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет 

Бағдарлама авторы: Э.Ж.Есжанова 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерге, болашақ маман иелеріне  басқару саласында және мемлекеттік 

және муниципалдық органдарды мамандақ қызметтеріне қажеттіліктерді  қамтамасыз етуде қазіргі заман 

талаптарына сай білім, қабілеттілік пен дағдылық беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курстың  болашақ маман қызметтеріндегі орны мен рөлі философия, 

психология, социология ғылымдарымен сонымен қатар басқарудың жалпы теориясына, мемлекеттік және 

әлеуметтік басқару, экономика ғылымдарына негізделуінде болып отыр. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика,  Менеджмент 

Постреквизиттері: Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттердеэкономикалық процестер мен жағдайларды көрсеткіштерге 

сүйене отырып талдауды,  үкімет аппаратын түрлендіруде негізгі заңдар мен категорияларды, экономиканы 

мемлекеттік басқару концепциясын меңгеруді үйретеді. Дағды: студенттерге басқару саласындағы болашақ 

мамандарға мемлекеттік және муниципалдық қызметтегі терең және жүйеленген білімнің тиімділігін, 
мемлекеттің кадр саясаты, принціптерін, олардың ұйымдастырылуы мен өзекті мәселелерін  және есептері мен 

мемлекеттік және муниципалдық қызметшілердің құқықтары мен міндеттерін, құқықтық шектеулерін 

студенттерге таныстыру. Құзіреттілік: мемлекеттік және аймақтық қызметкерлердің тиімділігін арттыру 

концепциясын қарастыру, жеке тұлғаның мамандық қабілеттілігін үкімет аппараты технологиясын, дайындау, 

қайта дайындау, біліктілікті арттыру, қызметкерлердің аттестациядан өтуі және оларды әлеуметтік қорғау 

туралы сұрақтарды қарастыру, студенттерге мемлекеттік қызметкерлерді ұйымдастырудағы шет ел тәжірибесі 

жайлы ақпарат беру. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік басқару теориясы 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін зерделеу болып табылады. Пән 

аясында негізгі мәселелер зерттеледі: мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуы мен эволюциясы, оның 

орнын, өміршеңдігін қамтамасыз етудегі рөлі мен маңызы, тұтастықты қорғау және мемлекеттің өзі, сондай-ақ 

қоғамдық өмірдің түрлі салаларында тиімді қызмет ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқарудың барлық деңгейлерінде, шаруашылық жүргізудің барлық буындарында 
ағымдағы жұмысты перспективамен үнемі салыстыра алатын, оңтайлы шешімдер қабылдай алатын 

мамандардың рөлі артады. Осыған байланысты бұл пәнді оқу студенттердің болашақ мамандар ретінде қазіргі 

өркениетке сәйкес құндылық бағдарларын қалыптастыру, олардың мемлекеттік басқару теориясы мен 

практикасын меңгеру міндетін алға қояды. Сонымен қатар, бұл пән мемлекеттік басқару саласындағы 

тәжірибеге дайын рецептер бермейді, үкіметтің жұмысын қалай жақсартуға үйретпейді, сондай-ақ белгілі бір 

ұйымдастыру саласындағы практикалық тәжірибені эмпирикалық қорытуды қамтиды. Мемлекеттік басқаруды 

жетілдіру жөніндегі ұсынымдар нақты жағдайларды талдаудың нәтижесі ғана болуы мүмкін және олар қатаң 

белгіленген жағдайларда қолданылуы мүмкін. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу. 

Постреквизиттері: Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарудың әртүрлі деңгейлерінде мемлекеттік экономикалық саясатты 

іске асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың принциптерін, механизмін, ерекшелігін білу; В) аралас 
экономиканың қалыптасуы мен жұмыс істеуі жағдайында басқару субъектісі ретінде мемлекет туралы түсінігі 

болу; С) басқарушылық шешімдерді қабылдауға және орындауға әсер ететін негізгі саяси және әлеуметтік-

экономикалық институттарды білу. E) қоғамдық өмірдің құбылыстарын, нақты процестері мен оқиғаларын 

түсіндіруге және түсінуге, олардың қатысушыларының мақсаттары мен уәждерін ашуға мүмкіндік беретін 

дағдылардың болуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік меншікті басқару саясаты 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты студенттерде мемлекеттік меншік объектілерін басқару 

теориясы мен практикасы саласында жүйелі білімді қалыптастыру, тұрақты өзгеретін сыртқы орта жағдайында 
өзінің кәсіби қызметін жетілдіру үшін қажетті теориялық білімді алу, сондай-ақ оларды болашақ практикалық 

қызметте жүзеге асыру үшін құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде мемлекеттік меншікті басқарудың бірыңғай әдіснамалық тәсілі 

негізделген. Мемлекеттік меншікті басқару мәселелерін реттейтін Негізгі заңнамалық актілер, меншікті 

бағалаудың негізгі тәсілдері мен әдістері, меншік объектілерінің жай-күйін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер 

баяндалған. Басқарудың неғұрлым тиімді тәсілдерін анықтау мақсатында мемлекеттік меншікті басқарудың 

отандық және шетелдік тәжірибесі келтірілген.  

Пререквизиттері: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Нарықтық инфрақұрылымы 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Қызмет көрсету сферасының экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырудың теориялық 

тұжырымдамалары мен қазіргі заманғы тәсілдері; ұлттық және өңірлік экономиканың мемлекеттік секторының 
объектілерін басқаруды ұйымдастырудың ерекшеліктері; В) Қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік сектордың даму 

перспективалары туралы дәлелдеме; С) алынған білімді мемлекеттік және муниципалдық меншік объектілерін 

басқаруды ұйымдастыру практикасында пайдалану; D) мемлекеттік меншік объектілерін басқару жөніндегі 

қызметті регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілермен, өзге де құжаттармен дербес жұмыс істеу; Е) 

экономиканың мемлекеттік секторының жұмыс. 

 

10.1 Модуль - Еңбекті ұйымдастыру (траектория - ұйым экономикасы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Negotiation in business  

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:  acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to 
negotiation; training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the 

theoretical knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication 

culture and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic 

techniques of discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 

partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 
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compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиттері: Professionally-oriented foreign language, international economy, international business. 

Постреквизиттері: Entrepreneurship, business Organization 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, types 

and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms and 

principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal and 

non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct negotiations, 
meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to participate effectively 

in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі 

мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 

нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 
нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Экономиканың бәсекеқабілеттілігі. Еңбек нарығы экономикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В) Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С)  Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 
еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D) Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. E) Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу; уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеу 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 
Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бухгалтерілік есеп, Салық және салық салу 

Постреквизиттері: Экономиканың бәсекеқабілеттілігі. Еңбек нарығы экономикасы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 
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қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

10.2 Модуль - Аймақтық экономика және саясат (траектория - мемлекеттік сектордағы экономика) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:Қазақстан экономикасын басқару 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақтағы экономист-менеджерлер заңының, Президенттің қаулысы мен 

жарлығының, ҚР өкіметі мен парламенттің теориялық білімінің негізін білуге және осы теориялык білімді 

практикалык қызметте қолдануы болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан экономикасын басқарудың әдістемелік негізі. Қазақстандағы аймақтық 

басқару. Өтпелі кезеңдегі Қазақстан экономикасын басқару бойынша жүйе өлшемі. Мемлекет иелігінен алу 

және жекешелендірудің ұлттық бағдарламасы. Экономиканы мемлекет тарапынан басқаруды тиімді 

ұйымдастыру құрылымы. Нарықтық инфрақұрылымының дамуын басқару. Экономиканы басқарудың әдістері. 

Қазақстанда инвестициялық процестерді басқару. Қазақстандағы кәсіпкерлікті басқару. Шағын 

кәсіпорындардың дамуын басқару. Адам ресурстарын басқару. Сыртқы экономикалық байланыстардың 
қалыптасуын басқару 

Пререквизиттері: Экономикалық теория. Саясаттану. Макроэкономика. 

Постреквизиттері: Экономиканың бәсекеқабілеттілігі. Еңбек нарығы экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік және аймақтық басқару қағидаларын үйрену; В) Қазақстан 

экономикасын басқару негізі бойынша теоретикалық материалдарды игеру; С) Қазақстан экономикасын 

басқару және мемлекеттік реттеудің экономикалық механизмін игеру; басқару әдістерін игеру. D) Қазақстан 

экономикасын әртүрлі деңгейдегі нарықтық механизмін қолдану.мемлекет экономикасының басқару 

мәселелерін шешу. Е) Қазақстан Республикасының нарық және менеджментінің қағидалары мен әдістерін 

талдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік және жергілікті бақарудың негіздерін білу негізгі және кең салалы 

білімнің негізі болып саналады. Сондықтан да берілген пәнді оқыту арқылы экономика саласындағы 

мамандарды дайындау алдыңғы қатарлы орынды иемденеді. «Мемлекеттік және жергілікті бақару» пәні 

болашақта басқару жүйесінің әр түрлі буындарында еңбек ететін мамандардың, ел аймағымен және сол 

мемелекеттік мекемелердегі басқару ерешелігінің механизімі мен оның инструменттерін меңгеруге, басқару 

әдістерін тануға көмектеседі 

Пәннің қысқаша мазмұны: мемлекетті ұйымдастыру және оның негізгі формалары; мемлекттік басқару 

субъектілері және оъектілері және оның жүйесі; Қазақстан мемлекетінің қалыптасуының тарихи аспектісі; 

жергілікті басқарудың міндеттері, негізгі қағидалары; муниципалды білім берудің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына орталық және жергілікті басқару органдарының әсері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория. Саясаттану. Макроэкономика. 

Постреквизиттері: Экономиканың бәсекеқабілеттілігі. Еңбек нарығы экономикасы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: Реттеу объектілері бойынша экономикалық құралдарды 

пайдаланудың ерекшеліктерін анықтау.  Әртүрлі экономикалық жүйелердегі мемлекеттің әрекет ету аясы 

туралы студенттердің теориялық білімдерін қалыптастыру. В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада 

қолдануы: экономиканы реттеудің негізгі әдістерін, негізгі мәселелерді талдауда статистикалық берілгендерді, 

экономиканың негізгі заңдарын экономиканы реттеуде пайдалануды қалыптастыру. С) Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: экономика құрылымын талдау, оларды жетілдіру 

жолдарын табу, елдің экономикалық және әлеуметтік жағдайына баға беру. D) Қарым-қатынас іскерлігі: микро 

және макроэкономикалық процесстер мен құбылыстарды, көрсеткіштерді және оларды реттеу әдістерін 

ажырата білуі. Е) Оқытудағы іскерлігі: үкіметтің салық саласындағы шешімдерінің, инвестициялық және 
монополияға қарсы саясатының тиімділігінің мәнін түсіну. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызметтегі еңбек ақы төлеу 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курстың мақсаты-жалақының негізгі ерекшеліктері мен заңдылықтары 

туралы түсінік алу, тұтас, әлеуметтік-экономикалық ойлауды дамыту, халықтың өмір сүру сапасының негізі 
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ретінде еңбек төлемін басқару үшін құралдар жиынтығымен танысу, әлеуметтік – экономикалық құбылыстарды 

өз бетінше талдау дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Мемлекеттік қызметтегі еңбекақы төлеу" пәні теориялық және практикалық 

бағыттағы пәндердің кең спектрімен тығыз байланысты: Экономикалық теория, Экономикалық социология, 

экономикалық психология, менеджмент, персоналды басқару, мемлекеттің әлеуметтік саясаты. Бір жағынан, 

экономиканы мемлекеттік реттеу және әлеуметтік саясат сияқты пәндерді оқу барысында студенттер алған 

білімдерін тереңдетеді, екінші жағынан, персоналды басқару, еңбек нарығы және т. б. сияқты пәндер 

шеңберінде зерделенген әлеуметтік-еңбек саласын басқарудың жаңа тәсілдерін әзірлеуге мүмкіндік береді. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория. Саясаттану. Макроэкономика. 

Постреквизиттері: Экономиканың бәсекеқабілеттілігі. Еңбек нарығы экономикасы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) "мемлекеттік қызметтегі еңбек ақы төлеу" пәні шеңберінде негізгі заңды 

ұғымдарды білу, В) заңнамаға түсініктеме бере білу және оны практикалық қызметте қолдана білу; С) заң 

терминологиясын меңгеру; д) құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; Е) мемлекеттік қызметте 

еңбек ақыны жүргізе білу және т. б. 

 

11. Модуль - Кәсіпорынның шаруашылық қызметі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметті талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытып үйретудің мақсаты пәннің маңыздылығын түсіну үшін студенттің 

білім алып, оны тәжірибеде қолдана білуіне мүмкіндік жасау.  Шаруашылық қызметті талдауды ұйымдастыру 

ұстанымдарын. әдістерін, шарттарын, қалыптарын білу; қалыпты қызметті қамтамасыз ететін барлық 

ресурстарды жоспарлаудың неғұрлым тиімді нұсқаларын анықтау; кәсіпкердің шаруашылық қызметін 

талдауды жүргізу; шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік тәуекелін бағалауды анықтау; коммерциялық, т.б. 

мәмілелерді ұйымдастыру әдістемесін қолдану т.б. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шаруашылық қызметті талдау теориясы. Кәсіпорындардың шаруашылық 

қызметін экономикалық талдау кешенінің әдіснамасы және әдіс-тәсілдері. Факторлық талдау әдісі. Капиталдың 

қалыптасуын және орналасуын талдау. Кәсіпорынның негізгі каптиалының, материалдық және еңбек 

ресурстарының пайдаланылу тиімділігін, маркетингтік қызметін, өнім өндірісі мен оның өткізілуін, өнімнің 

өзіндік құнын талдау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын, инвестициялық қызметінің тиімділігін талдау. 
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің банкроттыққа ұшырау қаупін есептеу арқылы болжамдау.  

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: шаруашылық қызметті 

талдау туралы, оның нарықтық экономикадағы маңызы мен ролі туралы; шаруашылық қызметті талдау 

түрлерін; шаруашылық қызметті талдау жұмысын жүргізу тәсілі туралы; В) шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру негідері туралы; С) Білуі және пайдалана алуы тиіс: шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру және оның қызмет ету үрдісін; шаруашылық қызметті талдаудың қалыптасуының және 

дамуының мотивтерін, шарттарын; Дағдыларды меңгере білуі тиіс: шаруашылық қызметті талдаудың 

маңыздылығын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіну; D) Сындарлы ойлау дағдыларын 

шаруашылық қызметті талдау тұжырымдамалары бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; Е) Технико-
экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және маркетинг жоспарын жасақтау. 

 

12.1 Модуль - Экономикалық талдау (траектория - ұйым экономикасы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаларды талдау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: нарық жағдайындағы кәсіпорында ұтымды қаржылық саясаттың жүргізілуін 

қамтамасыз етіп, инвестициялық тартымдылығын арттыру. Болашақ менеджерлерді инвестициялық жобаны 

талдау негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоба және жобаларды талдау туралы түсінік. Жобаларды талдаудың негізгі 

категориялары. Алғашқы инвестициялық талдау және бизнес-жоспарды дайындау. Жобаларды талдауда 
қолданылатын есептеу тәсілдері. Инвестицияларды бағалау әдістемесі. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржылық құжаттарды итерпретациялау; B) қаржылық қызметті бағалау 

әдістемелерін меңгеру; C) инвестициялық шешімдерді қабылдау және инвестициялық  жобаларды басқару мен 

стандарттық әдістерді құрастыру; D) капитал құрылымын басқару және оның табыстылығын бағалау; E) 

компанияны қайта құру мәселелерін шешумен қаржылық мәселелерін табу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Баға қалыптастыру 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнде мемлекеттің әр түрлі саласындағы баға саясаты мен баға қалыптасуының 

нарықтық механизмінің теориялық негіздері мен практикалық (сарамандық) әдістері зерделенеді. Бағаны 

белгілеумен байланысты сұрақтарды жан-жақты зерделеу студенттерге өте тиімді және бәсекеге жарамды, 

экономикалық мемлекет жүйесін құру бойынша міндеттерді оңтайлы шешу жолдарын түсінуге және меңгеруге 

мүмкіндік береді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикадағы баға түсінігі және оның мәні, бағақалыптасу 

әдістемесінің ғылыми негізі, нарыққа көшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, өнімнің өзіндік құны 

бағаның басты құрылымы, Қазақстандағы мемлекеттің баға саясаты, отын-энергетика кешеніндегі 

бағақалыптасу, металлургия кешеніндегі бағақалыптасу, машина-құрылыс кешеніндегі бағаның қалыптасуы, 

агроөнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс өнімдеріне бағақалыптасу, көлік саласындағы 

тарифтердің қалыптасуы мен сала ерекшелігі, тұтынушы тауарларға қойылатын бөлшек бағалар, қоғамдық 

тамақтанудағы бағақалыптасу, қызмет көрсетудегі бағақалыптасу, әлемдік баға нарығы, ішкі сауда бағасы. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің экономиканың маңызды салаларында тауарлар мен 

қызметтерге тарифтер мен бағаныесептеудегі есепке алынатын теориялық және практикалық дағдыларды алуы. 

В) Студенттерде нарықтық экономиканың негізгі мәселелеріншешудегі бағалық механизмін пайдаланудың 
негізгі бағыттарының құрылымы, днамикасы, деңгйі жөнінде жүйеленген мәнділігініңқалыптасуы. С) 

Студенттерге нарықтық экономикада бағаның рлімен мәнділігі жөнінде білім беру, оларды белгілеу 

әдіснамасын қамту, шарушылық субъектілерінің жұмыс істеудің нақты шартында баға стратегиясының 

талдамасын қалыптастыру мүмкіндігі экономиканың, әртүрлі саласындағы баға динамикасын және құралымын 

талдау және болжау. D) Студент бағаның экономикалық категориясын; баға функциясымен түрлерін; баға 

қалыптастырудың ғылыми негізін; баға жүйесінің мінездемесін және тауардың өзіндік құнының құрылымын; 

мемлекеттікбаға саясатын, бағаның жіктелуін және олардың критерилерін, түрлерін; баға қалыптастыруға әсер 

ететін факторларды; Е)  бағақалыптастырудың әдістерін және баға жүйесін; тауардың өзіндік құнын және баға 

құрамының қосындыларын, баға қалыптастырупринциптерін; баға қалыптастыруға әсер ететін факторларды; 

сату бағасын анықтау есебінің формаларын; баға құрамындағы қосымдылармен ҚҚС; кейс талдау, нақты 

ситуацияларды талдау; презентация жасай білуі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығындарды басқару 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығындарды басқару рөлін кәсіпорынның экономикалық нәтижесін көтеру 

факторы ретінде анықтау; шығындарды басқарудың негізгі тәсілдерін анықтау; кәсіпорында шығындарды 

бақылаудың еспке алу құралдарын және экономикалық пен техникалық негізгі тәсілдерді анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнім шығымдары, шығындары, өзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 

шығымдарды саралау. Шикізатқа, материалдарға, еңбекке ақы төлеуге жұмсалған шығындарды басқару. 

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 

төмендету саясаты. пәнінің мақсаты - кәсіпорындардың пайдасын өсіру үшін шығындарды басқарудың 
құралдары мен тәсілдерін анықтау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Микроэкономика, Эконометрика 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттің меңгеруге тиісті негізгі түсініктері, білімдері, біліктіліктері 

және дағдылары: шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және жіктелімін, В) 

материалдық ресурстар мен өндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару жүйесін, шығындарды 

басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды, С) шығындар есебін ұйымдастыру және өнімнің өзіндік 

құнының қалыптасуын, өзіндік құнды және оны калькуляциялауды, шығындарды талдау мен бақылауды, нарық 

жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, шығындарды төмендету жолдарын қарастыру. 

D) түсініктері болуы тиіс: Шығындардың пайда болу факторларын, Шығындар құрымы, Материалдық 

ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды басқару әдістерін. Е) Білуі және пайдалана алуы тиіс: 

Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар есебін ұйымдастыру, Шығындарды 
басқару. 

 

12.2 Модуль - Мемлекеттің экономикалық басқарылуы (траектория - мемлекеттік сектордағы 

экономика) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бюджеттік жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бюджеттік жоспарлау және болжау саласында теориялық 

білімдерін, сондай-ақ негізгі Бюджеттік көрсеткіштердің есебін жүргізу және бюджеттік жоспарлау мен 

болжаудың тиімділігін арттыру бойынша шараларды әзірлеу бойынша практикалық дағдыларын қалыптастыру 

болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бюджет жүйесінің барлық деңгейлеріндегі бюджеттер қаражатын қалыптастыру, 

бөлу процесі көлемді және көп кезеңді болып табылады, ол мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, қаржылық 

және басқа да қызмет салаларын қамтиды. Бұл процесс үйлестіруші және мақсатты басқаруды қажет етеді. 

Бюджеттік жүйенің өзін – өзі басқаруы бюджеттік тетік және оның маңызды элементі-бюджеттік жоспарлау 
арқылы жүзеге асырылады. Бюджеттік жүйені басқару жүйесінде жоспарлау орталық буын болып табылады. 

Бюджеттік жоспарлау мен болжаудың сапасына шешуші деңгейде бюджеттік қызметтің барлық деңгейлерінің 

табысы тәуелді болады. Бұл пәнді игеруге жоғары талаптар қояды. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Тәуекел менеджменті, Бәсеке және бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджеттік жүйені ұйымдастыру және қызмет ету негіздерінің мәнін 

түсіну; В) бюджеттік жоспарлау мен болжаудың мәнін, негізгі принциптері мен тәртібін білу; С) бюджеттік 

жоспарлау мен болжаудың негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістемесі мен әдістемесін меңгеру; Д) негізгі 

Бюджеттік көрсеткіштерді есептеуді жүргізе білу және бюджеттік жоспарлау мен болжаудың тиімділігін 

арттыру бойынша шараларды әзірлеу; Е) бюджеттік жүйенің түрлі функцияларында басқарушылық шешімдерді 

қабылдау дағдысы. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік мекеме және Қазақстандағы басқару құрылымы 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді оқытудың мақсаты студенттердің мемлекеттік мекемелер жүйесінің 

құрылымы мен жұмыс істеу негіздері туралы білім жүйесін қалыптастыру және Қазақстандағы құрылымдық 

басқару болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттілік Қазақстан азаматының іргелі құндылығы болды және болып қала 

береді. Ол берік мемлекеттік билікпен қоғамның өмірін, қадір-қасиетін, тұрақтылығын, кепілді болашақты 

қорғауға өз үмітін байланыстырады. Әрине, қоғамның осы үміттерін орындау үшін мемлекеттік басқару өнерін 

жетік меңгерген кәсіби даярланған кадрлар қажет. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Тәуекел менеджменті, Бәсеке және бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білуі керек: Басқару негіз болатын конституциялық-құқықтық 

нормаларды; В) жүйенің өзгерістеріне бейімделе білу; С) кәсіпкерлік қызмет үшін жаңа мүмкіндіктерді 

пайдалана білу; Д) ұйымдастырушының дағдыларын меңгеру және оларды нарық жағдайында практикада 

қолдана білу; Е) Қазақстан жағдайында мемлекеттік басқару жүйесінің даму үрдістерін талдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару 

Бағдарлама авторы: Б.С.Бимбетова 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару әдістері мен құралдары, ерекшеліктері 

туралы теориялық білім беру 
Пәннің қысқаша мазмұны: әлеуметтік саладағы мемлекеттік саясатты қалыптастырудың негіздері мен 

механизмдері; оның ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі ролі; нарықтық қатынастар жағдайындағы 

мемлекеттің әлеуметтік саясаты; қоғамның әлеуметтік дамуын мемлекеттік реттеудің ғылыми-методологиялық 

негіздері; әлеуметтік дамуды нормативтік басқару; жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу; әлеуметтік сала 

дамуының экономикалық негіздері мен қаржыландыру көздері; әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мен 

қаржыландырудың аймақтық мәселелері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Статистика, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. әлеуметтік сала және оны мемлекеттік басқару қажеттілігі, құралдары, 

әдістері туралы. В. әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару жағдайын талдау, оның салдарын бағалау. С. 

әлеуметтік саланы мемлекеттік басқарудың әдістерін қолдана білу, басқару тиімділігін арттыру жолдарын 

ұсыну. 
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5В050600 – ЭКОНОМИКА  

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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9. Модуль - Кәсіпорынның шаруашылық қызметі, 12 кредит  

КП МК КЕ 3301 Кәсіпорын экономикасы 5 5 

КП МК Kas 3302 Кәсіпкерлік 5 3 

КП ЖК ShKT 3303 Шаруашылық қызметті талдау 5 4 

10.1 Модуль - Кәсіпорында өндірісті және еңбекті ұйымдастыру, 16 кредит 

КП ТК ZhT 3304 Жобаларды талдау 5 4 

КП ТК ВК 3305 Баға қалыптастыру 5 4 

КП ТК UPB 3306 Ұйымдағы персоналды басқару 6 3 

КП ТК EN 3307 Еңбекті нормалау 6 3 

БП  Өндірістік практика 6 2 

10.2 Модуль - Мемлекеттің экономикалық басқарылуы, 16 кредит 

КП ТК BZh 3304 Бюджеттік жоспарлау 5 4 

КП ТК ASMB 3305 Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару 5 4 

КП ТК ShB 3306 Шығындарды басқару 6 3 

КП ТК KSE 3307 Қоғамдық сектор экономикасы 6 3 

БП  Өндірістік практика 6 2 

 

9. Модуль - Кәсіпорынның шаруашылық қызметі 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметті талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытып үйретудің мақсаты пәннің маңыздылығын түсіну үшін студенттің 

білім алып, оны тәжірибеде қолдана білуіне мүмкіндік жасау.  Шаруашылық қызметті талдауды ұйымдастыру 

ұстанымдарын. әдістерін, шарттарын, қалыптарын білу; қалыпты қызметті қамтамасыз ететін барлық 

ресурстарды жоспарлаудың неғұрлым тиімді нұсқаларын анықтау; кәсіпкердің шаруашылық қызметін 

талдауды жүргізу; шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік тәуекелін бағалауды анықтау; коммерциялық, т.б. 

мәмілелерді ұйымдастыру әдістемесін қолдану т.б. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шаруашылық қызметті талдау теориясы. Кәсіпорындардың шаруашылық 

қызметін экономикалық талдау кешенінің әдіснамасы және әдіс-тәсілдері. Факторлық талдау әдісі. Капиталдың 

қалыптасуын және орналасуын талдау. Кәсіпорынның негізгі каптиалының, материалдық және еңбек 

ресурстарының пайдаланылу тиімділігін, маркетингтік қызметін, өнім өндірісі мен оның өткізілуін, өнімнің 

өзіндік құнын талдау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын, инвестициялық қызметінің тиімділігін талдау. 
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің банкроттыққа ұшырау қаупін есептеу арқылы болжамдау 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Эконометрика, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Кәсіпорынның 

инновациялық қызметі 

Постреквизиттері: Қоғамдық сектор экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: шаруашылық қызметті 

талдау туралы, оның нарықтық экономикадағы маңызы мен ролі туралы; шаруашылық қызметті талдау 

түрлерін; шаруашылық қызметті талдау жұмысын жүргізу тәсілі туралы; В) шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру негідері туралы; С) Білуі және пайдалана алуы тиіс: шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру және оның қызмет ету үрдісін; шаруашылық қызметті талдаудың қалыптасуының және 

дамуының мотивтерін, шарттарын; Дағдыларды меңгере білуі тиіс: шаруашылық қызметті талдаудың 

маңыздылығын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіну; D) Сындарлы ойлау дағдыларын 

шаруашылық қызметті талдау тұжырымдамалары бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; Е) Технико-
экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және маркетинг жоспарын жасақтау. 

 

10.1 Модуль - Кәсіпорында өндірісті және еңбекті ұйымдастыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаларды талдау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Нарық жағдайындағы кәсіпорында ұтымды қаржылық саясаттың жүргізілуін 

қамтамасыз етіп, инвестициялық тартымдылығын арттыру. Болашақ менеджерлерді инвестициялық жобаны 

талдау негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоба және жобаларды талдау туралы түсінік. Жобаларды талдаудың негізгі 

категориялары. Алғашқы инвестициялық талдау және бизнес-жоспарды дайындау. Жобаларды талдауда 

қолданылатын есептеу тәсілдері. Инвестицияларды бағалау әдістемесі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Шығындарды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржылық құжаттарды итерпретациялау; B) қаржылық қызметті бағалау 

әдістемелерін меңгеру; C) инвестициялық шешімдерді қабылдау және инвестициялық  жобаларды басқару мен 

стандарттық әдістерді құрастыру; D) капитал құрылымын басқару және оның табыстылығын бағалау; E) 

компанияны қайта құру мәселелерін шешумен қаржылық мәселелерін табу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Баға қалыптастыру 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнде мемлекеттің әр түрлі саласындағы баға саясаты мен баға қалыптасуының 

нарықтық механизмінің теориялық негіздері мен практикалық (сарамандық) әдістері зерделенеді. Бағаны 

белгілеумен байланысты сұрақтарды жан-жақты зерделеу студенттерге өте тиімді және бәсекеге жарамды, 

экономикалық мемлекет жүйесін құру бойынша міндеттерді оңтайлы шешу жолдарын түсінуге және меңгеруге 
мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикадағы баға түсінігі және оның мәні, бағақалыптасу 

әдістемесінің ғылыми негізі, нарыққа көшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, өнімнің өзіндік құны 

бағаның басты құрылымы, Қазақстандағы мемлекеттің баға саясаты, отын-энергетика кешеніндегі 

бағақалыптасу, металлургия кешеніндегі бағақалыптасу, машина-құрылыс кешеніндегі бағаның қалыптасуы, 

агроөнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс өнімдеріне бағақалыптасу, көлік саласындағы 

тарифтердің қалыптасуы мен сала ерекшелігі, тұтынушы тауарларға қойылатын бөлшек бағалар, қоғамдық 

тамақтанудағы бағақалыптасу, қызмет көрсетудегі бағақалыптасу, әлемдік баға нарығы, ішкі сауда бағасы. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Эконометрика, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Кәсіпорынның 

инновациялық қызметі 

Постреквизиттері: Шығындарды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің экономиканың маңызды салаларында тауарлар мен 

қызметтерге тарифтер мен бағаныесептеудегі есепке алынатын теориялық және практикалық дағдыларды алуы. 

В) Студенттерде нарықтық экономиканың негізгі мәселелеріншешудегі бағалық механизмін пайдаланудың 

негізгі бағыттарының құрылымы, днамикасы, деңгйі жөнінде жүйеленген мәнділігініңқалыптасуы. С) 

Студенттерге нарықтық экономикада бағаның рлімен мәнділігі жөнінде білім беру, оларды белгілеу 

әдіснамасын қамту, шарушылық субъектілерінің жұмыс істеудің нақты шартында баға стратегиясының 

талдамасын қалыптастыру мүмкіндігі экономиканың, әртүрлі саласындағы баға динамикасын және құралымын 

талдау және болжау. D) Студент бағаның экономикалық категориясын; баға функциясымен түрлерін; баға 

қалыптастырудың ғылыми негізін. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ұйымдағы персоналды басқару 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді нормативтік бақылау жүргізуге үйрету; еңбек процесін құраушы 

элементтерге бөлу; еңбекақы төлеудің әртүрлі жүйелері бойынша жалақы көлемін анықтау; персоналды 

басқарудың экономикалық тиімділігін анықтау және Қазақстан Республикасының заңнамалық құжаттарына 

сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру және еңбек қатынастарын регламенттеу дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында персоналды басқарудың келесі сұрақтары қарастырылады: 

персоналды басқару ғылымының эволюциясы, теориясы, әдіснамасы; ұйымның кадрлық стратегиясы және 

кадрлық жоспарлау; ұйымдағы адамдармен жұмыс істеу стратегиясы және саясаты; оларды жүзеге асырудың 

қазіргі технологиялары; қызметкердің мінез-құлқын басқару; еңбек қызметінің психофизиологиялық 

аспектілері. Персоналды іріктеу, бағалау, бейімдеу және оқыту жүйесі қарастырылды. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Мемлекеттік меншікті басқару саясаты 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) персонал қызметі туралы; персоналды оқыту әдістері туралы; персоналды 

ынталандыру тетігі туралы түсінікке ие болу. В) білу және қолдана білу: персоналды басқару мәселелерін 

реттейтін заңнамалық актілерді; еңбек нәтижелілігін ынталандыру әдістерін. С) персоналды басқару жүйесі 

бойынша деректерді талдай білу және бағалай білу; D) сандық және сапалық мәліметтерді талдау; негізгі 

проблемаларды анықтау дағдыларын меңгеру; Е) жұмыс орнын талдау және құрастыру; кадрларды іріктеу, 

қабылдау және іріктеу; кадрлардың, кадр қызметтерінің тұрақтамауын бағалау; персоналды оқыту дағдылары 

болуы тиіс. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі 

мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 
нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В.Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С.Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 
еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D. Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. Е.Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу;  уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

 

10.2 Модуль - Мемлекеттің экономикалық басқарылуы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бюджеттік жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің бюджеттік жоспарлау және болжау саласында теориялық 

білімдерін, сонай-ақ негізгі Бюджеттік көрсеткіштердің есебін жүргізу және бюджеттік жоспарлау мен 

болжаудың тиімділігін арттыру бойынша шараларды әзірлеу бойынша практикалық дағдыларын қалыптастыру 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бюджет жүйесінің барлық деңгейлеріндегі бюджеттер қаражатын қалыптастыру, 

бөлу процесі көлемді және көп кезеңді болып табылады, ол мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, қаржылық 

және басқа да қызмет салаларын қамтиды. Бұл процесс үйлестіруші және мақсатты басқаруды қажет етеді. 

Бюджеттік жүйенің өзін – өзі басқаруы бюджеттік тетік және оның маңызды элементі-бюджеттік жоспарлау 
арқылы жүзеге асырылады. Бюджеттік жүйені басқару жүйесінде жоспарлау орталық буын болып табылады. 

Бюджеттік жоспарлау мен болжаудың сапасына шешуші деңгейде бюджеттік қызметтің барлық деңгейлерінің 

табысы тәуелді болады. Бұл пәнді игеруге жоғары талаптар қояды. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Шығындарды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: С) бюджеттік жоспарлау мен болжаудың негізгі көрсеткіштерін есептеу 

әдістемесі мен әдістемесін; меңгеруі керек: негізгі Бюджеттік көрсеткіштердің есебін жүргізуді және бюджеттік 

жоспарлау мен болжаудың тиімділігін арттыру бойынша шараларды әзірлеуді; Е) бюджеттік жүйенің әртүрлі 

функцияларында басқарушылық шешімдерді қабылдау дағдысын. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару әдістері мен құралдары, ерекшеліктері 

туралы теориялық білім беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлеуметтік саладағы мемлекеттік саясатты қалыптастырудың негіздері мен 

механизмдері; оның ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі ролі; нарықтық қатынастар жағдайындағы 

мемлекеттің әлеуметтік саясаты; қоғамның әлеуметтік дамуын мемлекеттік реттеудің ғылыми-методологиялық 

негіздері; әлеуметтік дамуды нормативтік басқару; жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу; әлеуметтік сала 
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дамуының экономикалық негіздері мен қаржыландыру көздері; әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мен 

қаржыландырудың аймақтық мәселелері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Статистика, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Ұйымдағы персоналды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әлеуметтік сала және оны мемлекеттік басқару қажеттілігі, құралдары, 

әдістері туралы. Дағды: әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару жағдайын талдау, оның салдарын бағалау. 

Құзыреттілік: әлеуметтік саланы мемлекеттік басқарудың әдістерін қолдана білу, басқару тиімділігін арттыру 

жолдарын ұсыну. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығындарды басқару 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығындарды басқару рөлін кәсіпорынның экономикалық нәтижесін көтеру 

факторы ретінде анықтау; шығындарды басқарудың негізгі тәсілдерін анықтау; кәсіпорында шығындарды 

бақылаудың еспке алу құралдарын және экономикалық пен техникалық негізгі тәсілдерді анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнім шығымдары, шығындары, өзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 

шығымдарды саралау. Шикізатқа, материалдарға, еңбекке ақы төлеуге жұмсалған шығындарды басқару. 

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 

төмендету саясаты. пәнінің мақсаты - кәсіпорындардың пайдасын өсіру үшін шығындарды басқарудың 

құралдары мен тәсілдерін анықтау. 
Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Микроэкономика, Эконометрика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттің меңгеруге тиісті негізгі түсініктері, білімдері, біліктіліктері 

және дағдылары: шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және жіктелімін, В) 

материалдық ресурстар мен өндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару жүйесін, шығындарды 

басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды, С) шығындар есебін ұйымдастыру және өнімнің өзіндік 

құнының қалыптасуын, өзіндік құнды және оны калькуляциялауды, шығындарды талдау мен бақылауды, нарық 

жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, шығындарды төмендету жолдарын қарастыру. 

D) түсініктері болуы тиіс: Шығындардың пайда болу факторларын, Шығындар құрымы, Материалдық 

ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды басқару әдістерін. Е) Білуі және пайдалана алуы тиіс: 

Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар есебін ұйымдастыру, Шығындарды 
басқару. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қоғамдық сектор экономикасы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің микроэкономиканың инструменталды аппараты негізінде 

мемлекеттің экономикалық қызметінің негізін құрайтын қоғамдық сектор экономикасы, мемлекеттік қаржы 

бойынша білімді меңгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Қоғамдық сектор экономикасы" Пәні студенттерге қазіргі аралас экономиканың 

даму принциптерін толық түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы экономикалық өзгерістер пәннің өзектілігін 

анықтайды - қоғамдық сектордың қызмет ету ерекшеліктерін зерттеу студенттерге трансформация процесінде 
пайда болатын реформалар мен проблемаларды жақсы түсінуге мүмкіндік береді. "Қоғамдық сектор 

экономикасы" студенттерді қоғамдық сектордың қызмет ету негіздерімен таныстырады, оның экономикалық 

жүйедегі орны мен рөлін, оның функцияларын, басқару әдістерін, ресурстарды тарту көздері мен бағыттарын, 

сондай-ақ ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Нарықтық инфрақұрылым 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Экономикалық теория саласында білімін, ұлттық және аймақтық 

экономиканың ерекшеліктерін, экономикалық, салық және қаржы саясатының бағыттарын түсінуін көрсетеді, 

қызметкерлерді басқару тұжырымдамасын, ұжымда тиімді коммуникацияларды қалыптастыру және қолайлы 

психологиялық климат құру. 
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15.1 Модуль – Еңбек экономикасы (траектория: кәсіпорын экономикасы), 15 кредит 

КП ТК ЕАТ 4306 Еңбек ақы төлеу 7 5 

КП ТК EN 4307 Еңбекті нормалау  7 5 

КП ТК UРB 4308 Ұйымдағы персоналды басқару  7 5 

15.2 Модуль – Сервистік экономика (траектория: мемлекеттік сектордағы экономика), 15 

кредит 

КП ТК IE 4306 Инновациялық экономика  7 5 

КП ТК KE 4307 Көлік экономикасы 7 5 

КП ТК KKSE 4308 Қызмет көрсету сферасының экономикасы 7 5 

15.3 Модуль – Экономикадағы келіссөздер (траектория: әлемдік экономика), 15 кредит 

КП ТК ІK 4306 Іскерлік коммуникация 7 5 

КП ТК КZhТ 4307 Келіссөз жүргізу тактикасы 7 5 

КП ТК DEH 4308 Дипломатиялық этикет және хаттама 7 5 

16.1 Модуль - Фирманың инвестицияларын басқару (траектория: кәсіпорын экономикасы), 30 

кредит 

КП ТК KInnK 4309 Кәсіпорынның инновациялық қызметі  7 5 

КП ТК KInvK 4310 Кәсіпорынның инвестициялық қызметі  7 5 

КП ТК ShВ 4311 Шығындарды басқару 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

16.2 Модуль - Бәсекеге қабілеттілік негіздері (траектория: мемлекеттік сектордағы экономика), 

30 кредит 

КП ТК TM 4309 Тәуекел менеджменті 7 5 

КП ТК ВВK 4310 Бәсеке және бәсекеге қабілеттілік 7 5 

КП ТК EAR  4311 Экономикадағы адам ресурстары 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

16.3 Модуль – Әлемдік экономика (траектория: әлемдік экономика), 30 кредит 

КП ТК AE 4309 Әлемдік экономика 7 5 

КП ТК ShEE 4310 Шет елдер экономикасы 7 5 

КП ТК HEK 4311 Халықаралық экономикалық қатынастар  7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

15.1 Модуль – Еңбек экономикасы (траектория: кәсіпорын экономикасы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеу 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 
түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 
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Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бухгалтерілік есеп, Салық және салық салу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 
қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі 

мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 
Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 

нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В) Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 
субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С)  Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 

еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D) Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. E) Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу; уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұйымдағы персоналды басқару 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге кәсіпорын менеджерлерге және кез келген деңгейдегі басшылық 

қызметпен айналысатын мамандарға қажетті кадр саясаты облысында дұрыс шешім қабылдау, персоналды 

басқару мәселелеріне байланысты тереңірек білім беру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұнын құрайтын негізгі бағыттар: Кіріспе. Персоналды басқару. 

Персоналды басқарудың диагностикалық тәсілі. Персоналдың қызметі және оның қызмет етуіне қажетті негізгі 

талаптар. Жұмыс орнын қалыптастыру және талдау. Персоналды жоспарлау. Кадрды қабылдау және жинақтау. 

Кадрларды іріктеу процесі және оның сипаттамасы. Жұмысшылардың еңбек нәтижелігін бағалау. Персоналды 

басқару қызметінің жұмысын бағалау. Жұмысшыларға бағдар. Адам ресурстарды дамыту және персоналды 
оқыту процесі. Кәсіпорындағы іскерлік мансапты басқару. Қорларды ұсынуды басқару. Персоналды 

ынталандыру механизмі. Жұмысшылардың еңбек өтелу ақысының жүйесі. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Меңгере білуі тиіс: Кадрлық қызметті басқарудың ұйымдастырушылық 

құрылымы және оның сипаттамасы. Республика кәсіпорындарының кадрлық саясатын қалыптастырудағы 

персонал қызметінің әрекеті. Кадрлық қызметтер әрекеттерін қалыптастыру мен дамытудағы ұйымның салалық 

және басқа өзіне тән ерекшеліктерін ескеру. Персонал қызметінің міндеттері және оларды саралау. Жұмыс 
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орнын жобалау. Жұмыскерлерді бағыттауды басқару. Карьераны таңдау. Менеджерлерді ынталандыру 

ерекшеліктері. 

 

15.2 Модуль – Сервистік экономика  (траектория: мемлекеттік сектордағы экономика) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инновациялық экономика 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Отандық және әлемдік экономиканың даму тенденцияларын болжамдау және 

зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу мен аналитикалық қабілетін дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инновация теориясының негізгі жағдайлары. Экономиканың циклдық дамуы және 

инновациясы. Технологиялық жағдай. Инновациялық кәсіпкерлік экономикалық белсенділіктің ерекше 

формасы ретінде. Инновациялық қызметтің ұйымдастырушылық құрылымы мен мазмұны. Инновациялық 

кәсіпкерліктің негізгі процесс элементтері. Инновациялық қызметтің инфрақұрылымы. Ұлттық инновациялық 

жүйе. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қазақстан экономикасын басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әлеуметтік-экономикалық даму проблемаларын өз бетінше аша алу; B)  

әрқилы мәселелерді шешу жолдары және өз позициясын дәйекті негіздеу тұрғысынан әртүрлі пікірлерді 

бағалау;  C)  ғылыми, тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау;  D)  дербес оқу және 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру; E)ақпараттар мен коммуникацияларды пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік экономикасы 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Автомобиль транспортында экономикалық заңдардың, жалпы пайдалану 

транспортында даму заңдылықтарының көріну және пайдалану ерекшеліктері мен формаларын білуі тиіс.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Кәсіпорын – шаруашылық жүргізу объектісі. Автомобиль көлігіндегі негізгі 

қорлар. Кәсіпорынның айналым құралдары. Автомобиль көлігі кәсіпорындағы еңбек ресурстары және еңбек 

өнімділігі. Еңбекке ақы төлеу. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру. 

Автомобиль және жол шаруашылығы кәсіпорнындағы жоспарлау 
Пререквизиттері: Нарықтық инфрақұрылым, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Көлік экономикасының  негізгі көрсеткіштерін оқып-үйрену;  B) еңбек 

ақысының тиімділік формасын таңдау; C) өндірістің шығындарын есептеу; D) жаңа техникаларды және 

технологияларды қолданудан экономикалық тиімділігін есептеу; E) ұйым қызметі жағдайының анализін өткізу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қызмет көрсету сферасының экономикасы 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қызмет көрсету сферасы экономикасы мен басқару бағытындағы 

теориялық және практикалық біліммен қаруландыру, сонымен қатар әлемдік және ұлттық экономикадағы 
туристік қызметтің негіздерін тереңірек оқып үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қызмет көрсету сферасының экономикасы мен менеджменті. Туризм 

экономикасына кіріспе. Туризм қызмет сферасы ретінде. ҚР туризм индустриясының негізгі сегменттері. ҚР 

туристік қызметті мемлекеттік реттеу. Жол бағытын жасау мен турларды қалыптастыру. Туризм 

индустриясының технологиясы. Туристік ресми әрекет. Туризм менеджмент объектісі ретінде. Қонақжайлық 

индустриясын ұйымдастыру. ҚР қызмет көрсету сферасының қазіргі заманғы жағдайы. Қонақ үй бизнесінің 

құрылымы мен функциясы, экономикалық мәні. Қонақ үй қызметкерлерін басқару. Қонақ үй бизнесін 

басқаруды ұйымдастыру. Қонақ үй бизнесіндегі сапаны басқару. Қонақ үйдегі қызмет көрсету технологиясы. 

Қонақ үй кәсіпкерлік қызметіндегі тәуекелдікті басқару. Шетелдегі қонақ үй бизнесін басқару тәжірибесі. 

Басқаруға келісім шарт. Қонақ үй бизнестіндегі маркетинг. 

Пререквизиттері: Әлеуметтану,  Әлеуметтік инфрақұрылым, Экономиканы мемлекеттік реттеу. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттерде қызмет көрсету сферасының экономикасы мен менеджменті 

жайлы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру; В) қонақ үй және туристік қызмет көрсету сферасы рыногы 

көзқарасын ұлғайту, оған деген сұранысты зерттеу әдістемесін сипаттауды және ол сұраныспен қалай басқару 

керек екендігін үйрету; С) қызмет көрсету сферасы экономикасын сипаттайтын терминологиялық аппаратқа 

түсінік беру, туристік түсініктемелердің өзара байланысын, олардың ішкі логикасы мен туристік және қонақ үй 

қызметінің ұйымдастырушылық-экономикалық моделін ашып көрсету; D) болашақ серіктестіктер, 

потенциалды тұтынушылармен іс жүзінде психологиялық қарым-қатынасқа үйрету, яғни көрмелер мен 

презентациялау арқылы қызмет көрсетуді өркендету; E) студенттерді салалық деңгейдегі қызмет көрсету 
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сферасындағы шаруашылық басқарудың ерекшеліктері мен болашақ дамуын экономикалық дұрыс бағалауға 

үйрету. 

15.3 Модуль – Экономикадағы келіссөздер (траектория: әлемдік экономика) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Іскерлік коммуникация 

Бағдарлама авторы:  Сапаргали А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің іскерлік Хаттама шеңберінде іскерлік және ресми тұлғалармен 
және шетелдік (және қоғамдық) серіктестермен іскерлік қарым-қатынастың этикалық негіздерін, нысандары 

мен салаларын, этикалық нормаларды, Тарихи практика негізінде қалыптасқан этикет талаптарын және 

нормативтік құжаттар мен халықаралық конвенцияларда бекітілген ішінара меңгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қарым-қатынас, оның мәні, құрылымы, түрлері және қызметтері. Іскерлік қарым-

қатынастың сипаттамалары. Іскерлік қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Іскерлік өзара 

іс-қимыл технологиясы. Ауызша іскерлік коммуникация стратегиясы. Жазбаша іскерлік коммуникациялардың 

стратегиясы. Іскерлік саладағы жанжалды өзара іс-қимыл және басқару этикасы. Іскерлік коммуникацияның 

ұлттық ерекшеліктері. Ресми іс-шаралардың этикеті мен хаттамасы 

Пререквизиттері: Менеджмент, Қазақстан экономикасын басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) іскерлік қарым-қатынас негіздері, іскерлік коммуникацияларды 

ұйымдастыру принциптері мен әдістері; B) келіссөз процесін, оның ішінде қазіргі заманғы коммуникация 
құралдарын пайдалана отырып ұйымдастыру; c) іс жүзінде келіссөздерді жүргізудің ұтымды стратегиясы мен 

тактикасын қолдана білу; D) іскерлік коммуникация дағдысы; E) қарым-қатынас теориясы, іскерлік қарым-

қатынас этикасы мен психологиясы саласында білімнің міндетті минимумын меңгеру; іскери саладағы 

нәтижелі қарым-қатынас дағдылары мен құралдары. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Келіссөз жүргізу тактикасы 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіби қызметте келіссөздер жүргізудің ерекшеліктерін, ережелері мен 

технологияларын зерделеу, іскерлік келіссөздер жүргізу дағдыларын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сөйлесу процесінің жалпы сипаттамасы. Сөйлесу стилі. Келіссөздерге дайындық. 
Келіссөз процесінің технологиясы. Сөйлесу үдерісіндегі әсер ету әдістері. Сөйлесу процесі мәселелерді шешу 

ретінде. Келіссөздерді аяқтау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) келіссөз процесінің негізгі сипаттамаларын білуге тиіс; B) манипуляцияны 

тануды және өзара іс-қимыл процесінде манипуляциялық тактика мен тәсілдерге қарсы тұра білуі тиіс; c) 

келіссөз процесінде мәселелерді шешу мен шешім қабылдаудың негізгі тәсілдері; D) келіссөз жүргізу 

процесінде этикалық ерекшеліктер мен іскерлік этикетті меңгеруі тиіс. E) келіссөздер жүргізу үшін қолайлы 

климат жасау дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Дипломатиялық этикет және хаттама 

Бағдарлама авторы:  Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құжаттарды және құжаттама жүйелерін олардың тарихи дамуындағы теориялық 

және практикалық деңгейлерде терең зерделеу болып табылады; кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы 

мекемелердің құжатталған ақпаратын құрудың теориялық және практикалық мәселелерін түсіну. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құжаттану құжатты ақпарат көзі және әлеуметтік коммуникация құралы ретінде 

зерттейді. Бұл құжат және құжаттық-коммуникациялық қызмет туралы кешенді ғылым, Тарихи, қазіргі және 

болжамдық жоспарларда қоғамда құжаттық ақпарат көздерін құру, тарату және пайдалану процестерін 

зерттейді. Құжаттануды ғылыми пән ретінде қалыптастыру оның негізгі құрауыштарын: объектіні, затты, 

құрылымды, әдістерді, ұғымдық аппаратты - олардың біртұтастығы мен тұтастығын, яғни жүйелі ғылыми пән 

ретінде анықтауды көздейді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А) Басқару қызметін құжаттау бойынша нормативтік-әдістемелік 

материалдарды; В) Басқару қызметін құжаттау бойынша нормативтік-әдістемелік материалдарды; С) ұйым 

мәселелерін жүйелі ойлауды, диагностикалауды және құрылымдауды; Д) басқару құжаттарын дайындау және 

іскерлік хат жазысуды жүргізу ережелерін қолдану қабілетін; Е) оқыту саласында жүйелік тәсіл тұрғысынан 

менеджмент мәселелерін шешуді таба білу. 
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16.1 Модуль - Фирманың инвестицияларын басқару (траектория: кәсіпорын экономикасы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру мен басқару, бағалау 

процесіне қатысу үшін талап етілетін компетенция мен біліктілікті дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инновация түсінігі. Инновациялық қызмет, түсінік, міндет, функция. 
Инновациялық қызметтегі субъектілері мен олардың арасындағы байланыс. Жаңашылдық нарығы. Ғылыми-

техникалық прогресс, макроэкономикалық ортадағы және қоғам дамуындағы ролі. Технологиялық қалыптасуы. 

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Жаңашылдықтың жіктелуі. Кәсіпорындағы және ұйымдардағы 

инновациялық қызметті басқару мақсаты мен міндеті. Инновациялық цикл. Инновациялық цикл этаптары. 

Инновациялық қызметті жоспарлау және болжау. Кәсіпорын мен ұйымның инновациялық стратегиясы. 

Кәсіпорынның инновациялық потенциалы. Инновациялық белсенділік. Инновациялық қызметті бағалау 

тиімділігі. Инновация түсінігі, инновациялық қызметі, анықтамасы, тапсырмасы, функциясы, инновациялық 

қызмет субъектілерін олардың өзара байланысы, жаңашылдық нарығы, ғылыми-техникалық прогресс, қоғам 

дамуындағы оның ролі және т.б. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін өз бетінше аша білу; B) 
әрқилы мәселелерді шешу жолдары және өз позициясын дәйекті негіздеу тұрғысынан әртүрлі пікірлерді 

бағалау; C) ғылыми, тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау; D) дербес оқу және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. D) кәсіпорынның инновациялық қызметіне қатысты басқару 

әдістерін білу және пайдалану; E) инновациялық саясаттың негізгі қағидаларын меңгеру; инновациялық 

процесті басқару әдістерін; инновациялық кәсіпорындарды жіктей білу; инновациялық жобаларды бағалай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі курсының мақсаты – болашақ 

менеджерлерді инвестициялық қызметтің нарықтық экономикаға сай қазіргі әдісімен қаруландыру; олардың 
жаңа инвестициялық идеология мен басқарудың инвестициялық мәдениетін қабылдауға жағдай жасау; 

инвестициялық осы басқару үрдісінде отандық және шетелдік шаруашылық тәжірибесінде қолданылатын 

қазіргі инвестициялық технологиялар мен құралдарды таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Түпкілікті дайындау және жобаның техника-экономикалық, қаржылық 

жарамдылығын бағалау. Инвестицияның жарамдылығын бағалау тәсілдерін жіктеу. Ақша түсімін дисконттауға 

негізделген инвестицияларды бағалау тәсілдері. Таза келтірілген құн NPV (net presen value). «Түсім-шығын» 

коэффициенті BCR (beuefit-cost-ratio). Жобаның ішкітабыстылық нормасы – IRR (internal rate of return). 

Жобаның өтелу  мерзімі –PP (payback period). Болжанған табыстардың келтірілген құнын PV (present value) 

есептеу тәсілдері. Инвестициялық қаржылардың болашақ (өсірілген) құны FV (future value). Перпетуитет 

(perpetuity). Гордонның моделі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория,  Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлектттік 

реттелуі бойынша заңдылықтарын; кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын құру әдістерін, инвестициялық 

қызметтің тиімділігіне баға беру; В) Инвестициялық қызмет және инвестицияның экономикалық мәні. 

Инвестициялық менеджменттің міндет және мәні. Нарықтық ортадағы кәсіпорынның инвестициялық қылығы. 

Инвестициялық қызметі мемлекеттік реттеу; С) Инвестициялық нарық: мәні және жұмыс істеу механизмі. 

Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру; D) Инвестициялар тиімділігін бағалау әдістері. 

Инвестициялық жобаларды басқару. Кәсіпорынның қаржылық инвестицияларын басқару; E) Кәсіпорынның 

инвестициялық ресурстары. Халықаралық инвестициялық ынтымақтастық. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығындарды басқару 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығындарды басқару рөлін кәсіпорынның экономикалық нәтижесін көтеру 

факторы ретінде анықтау; шығындарды басқарудың негізгі тәсілдерін анықтау; кәсіпорында шығындарды 

бақылаудың еспке алу құралдарын және экономикалық пен техникалық негізгі тәсілдерді анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнім шығымдары, шығындары, өзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 

шығымдарды саралау. Шикізатқа, материалдарға, еңбекке ақы төлеуге жұмсалған шығындарды басқару. 

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 
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төмендету саясаты. кәсіпорындардың пайдасын өсіру үшін шығындарды басқарудың құралдары мен тәсілдерін 

анықтау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Микроэкономика, Қаржы 

Постреквизиттері. Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және 

жіктелімін түсіну, В) материалдық ресурстар мен өндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару 

жүйесін, шығындарды басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды меңгеру; С) шығындар есебін 

ұйымдастыру және өнімнің өзіндік құнының қалыптасуын, өзіндік құнды және оны калькуляциялауды, 
шығындарды талдау мен бақылауды, нарық жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, 

шығындарды төмендету жолдарын қарастыру. D) түсініктері болуы тиіс: Шығындардың пайда болу 

факторларын, Шығындар құрымы, Материалдық ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды 

басқару әдістеріне талдау жасай білу; Е) Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар 

есебін ұйымдастыру, Шығындарды басқаруды тәжірибеде қолдана білу. 

 

16.2 Модуль - Бәсекеге қабілеттілік негіздері (траектория: мемлекеттік сектордағы экономика) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тәуекел менеджменті 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсiпорында тәуекелдi басқару және бағалау аясында мықты теориялық бiлiмдер 
және тәжирібелік дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған  курс қазiргi тәуекелдердiң классификациясын, тәуекелді ретке келтiруге 

және сақтандару әдiстерiн меңгерiп, анықсыздықты азайтып, сонымен бiрге кәсiпорынның шаруашылық 

жұмысының әр түрлi кезеңдерiне оның құнын анықтауға мүмкiндiк бередi. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Шығындарды басқару, Жобаларды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер A) қаражаттар, салық салу, сақтандыру, кәсiпкерлiктi ұйымдастыру 

төңiрегiдегi негiзгi нормативтiк құжаттарды; - тәуекелдердiң түрлерiн білуі тиіс; B) тәуекелдердi талдауының 

сапалы және сандық негiзгi әдiстерiн; - тәуекел басқарудын негiзгi әдiстерін, тәсілдерін және қағидаларын 

меңгеру; C) тәуекелдiк жағдайлардағы шешiм қабылдау процесстiң ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз 

етуi; - тәуекелдердi минимизациялаудын негiзгi бағыттарын меңгеру;  D) тәуекелдiк жағдайлардағы 
қолданылған шешiмдердi объективтi түрде негiздеу; тәуекелдердi төмендетуiнiң тиiмдi әдiстерiнiң жүйесiн 

бағалау; E) тәуекелдің шамасын және дәрежесiн бағалау ерекшеліктерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бәсеке және бәсекеге қабілеттілік 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларда нарықтық ортаның өзгермелі жағдайларында тұрақты 

бәсекелестік артықшылықтарды қалыптастыруға бағытталған кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін кешенді 

басқару саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқару саласындағы ұғымдық аппаратты, 

модельдерді және әдістерді зерттеу. Бәсекелестік талдаудың мінез-құлық дағдыларын меңгеру, бәсекелестік 
стратегияны негіздеу, кәсіпорынның тұрақты бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыру. Стратегиялық 

менеджмент, маркетинг саласында кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқару дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Шығындарды басқару, Жобаларды басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұлттық экономиканың бәсекелестік ортасы жағдайында алынған білімді 

қолдану; В) бизнес жоспарларды жасау кезінде осы білімді қолдану, бәсекеге қабілеттілік факторларын 

анықтау; С) кәсіпорын персоналының, кәсіпорын өнімінің, саладағы кәсіпорынның жағдайын анықтау; Д) ҚР 

мен шетелде болып жатқан макроэкономикалық процестерді талдау; Е) бөлімшеде өнім өндіруге жұмсалатын 

шығындарды есептеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экономикадағы адам ресурстары 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:Тиімді кадрлық шешімдерді қабылдау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік 

беретін адам ресурстарын басқару саласындағы бірқатар теориялық ережелерді, әдістемелік және қолданбалы 

әзірлемелерді баяндау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі ұғымдары. Еңбек нарығы. Адамның қажеттіліктері мен әлеуеті. 

Еңбек тиімділігі. Кадрлық саясат және адам ресурстарын басқару стратегиясы. Ұйымдағы кадрлық жоспарлау. 

Персоналды кәсіби лауазымдық алға жылжытуды басқару. Персоналды оқыту, қайта даярлау және біліктілігін 
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арттыру. Қызметкерлерді аттестаттау және іскерлік бағалау. Адам ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру 

жобаларының тиімділігін бағалау. 

Пререквизиттері: Психология, Менеджмент, Кадрлық менеджмент, Басқарудағы көшбасшылық 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) экономикадағы адамның орны мен рөлі туралы теориялық түсініктерді 

дамытудағы жалпы үрдістері туралы білуі тиіс; B) қазіргі экономикалық жағдайда персоналды басқару жүйесін 

қолдану;  C)  Персонал құрамын толықтыру көздерін талдай білу; D)  басқару, мансап әдістерін тәжірибеде 

қолдану; E) Адам ресурстарын болжау және басқару үшін ғылыми әдіснаманы және ақпараттық 
технологияларды меңгеру.  

 

16.3 Модуль – Әлемдік экономика (траектория: әлемдік экономика) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік экономика 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлемдік экономика механизмі туралы тұтас мағлұматтар беру. Олардың әлемдік 

экономикадағы ұлттық экономиканың ролін анықтайтын негізгі көрсеткіштерімен таныстыру, экономикалық 

үлгілер құрып, талдау жасауға, шешімдер қабылдауға үйрету, көптеген шешімдер арасынан ең ұтымдысын 

таңдауда бағдар беру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Әлемдік экономика» туралы білімдер шаруашылық үдерістердің жаһандануы, 
елдердің басым бөлігінің экономикалары әлемдік шаруашылық үдерістерге тартыла отырып, олардың бір-

бірінен тәуелділігінің артуы жағдайында және олар осы үдерістерде орын алып жатқан өзгерістерге өте 

сезімтал болып келуіне байланысты айрықша өзектілікке ие болады. Сол сияқты осы пәнде әлемдік 

экономикада халықаралық экономикалық және қаржы ұйымдар, интеграциялық топтастықтар мен трансұлттық 

корпорациялардың орны мен рөлі айқындалады.  

Пререквизиттері: Халықаралық бизнес, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жаһандық экономикадағы елдердің негізгі топтарын  және елдерді жіктеу 

үшін пайдаланылатын көрсеткіштер білу; B) елдердің әртүрлі жіктелуін жаһандық экономикадағы орны мен 

рөлін анықтау үшін қолдануға қабілетті болу; C) валюта бағамына әсер ететін факторларды иелену және талдау 

және валюта бағамының динамикасының елдегі және әлемдік экономикадағы экономикалық жағдайға әсерін 
бағалау; D) халықаралық экономикалық ұйымдардың  пайда болу себептерін, мақсаттарын және нәтижелерін 

білу; E) халықаралық капитал қозғалысының әртүрлі нысандарын, олардың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін анықтау және талдау дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шет елдер экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты шет елдердегі экономикасының салалары мен сфераларынының дамуы 

туралы ақпарат алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заманғы өзара тәуелді әлемді зерттеуде қолданылатын теорияны білдіреді. 

Шетелдердіңэкономикасы теориясына негізделеді және макроэкономика мен микроэкономика курстарының 
жалғасы болып табылады. Халықаралық экономика пәні – халықаралық тауар айырбасы, өндіріс 

факторларының қозғалысы және мемлекеттердің халықаралық экономикалық саясатын қалыптастыру 

салаларындағы әртүрлі мемлекеттердің шаруашылық субъектілерінің өзара қызмет ету заңдылықтарын 

зерттеуші рыноктық экономика теориясының бір бөлігі 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) шет елдер экономикасында болып жатқан өзгерістерді талдау және 

бағалау; B)  ҚР үкіметімен жүргізілетін сыртқы экономикалық саясаттың перспективалары мен салдарлары;  C) 

алынған білімдерді ҚР сыртқы экономикалық байланыстарын ұйымдастыру мен басқаруға, кәсіпорындардың 

сыртқы экономикалық қызметіне  қатысты пайдалану; D)  халықаралық экономикалық қатынастардың әрекет 

етуінің негізгі қағидалары мен даму заңдылықтарын білу; E) елдің халықаралық экономикалық қызметке 

қатысуының  оның дамуы үшін жағымды және жағымсыз салдарларын  сауатты бағалау.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық экономикалық қатынастар 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық бизнес тәжірибесі мен теориясын, қазіргі халықаралық істі 

жүргізудің және ұйымдастырудың негізін, оның ішкі және сыртқы орта компоненттерін, халықарарлық бизнесті 

ұйымдастырудың формаларын, халықаралық бизнесті басқарудың құрылымын, халықарарлық бизнесті және 
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қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ақпараттық аспектілерін, сонымен қатар халықарарлық бизнесті 

сақтандыруды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық бизнес концепция. Халықаралық бизнестің субъектілері.Ұстаным 

және бизнестің белгілері. Халықраралықбизнесжүйесі және оның экономикалық ортасы. Инфрақұрылым және 

халықаралық бизнестің экономикалық емес ортасы. Кәсіпкерлік фирма түсінігі. Физикалық және заңды 

тұлғалар сияқты субъекттер. Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет. Фирманы құру технологиясы. 

Өндірістік және коммерциялық бизнес. Ақпараттық және консультациялық бизнес. Халықаралық бизнесті 

басқарудың стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпкерлік фирманы тарату және қайта құру. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Халықаралық қатынастар теориясы пәнін, зерттеу обьектілерін, зерттеу 

тәсілдері мен саяси ғылымдар жүйесіндегі орнын пайымдау. Мемлекеттердің сыртқы саясатының мәнін, 

мазмүны мен мақсатын оқып-білу. B) Халықаралық қатынастар жүйесінің құрылысы мен кұрылымыг қызметі 

мен бөлшектерінің өзара қарым- қатынасын, өзін-өзі реттеу, өзгеру заңдылықтарын түсіну. C) Сыртқы 

саясаттың жасалу, іске асырылу құралдарын, үрдісін, оған әсер етуші факторларды саралау. D) Халықаралық 

саясаттың барысын, даму зандылықтарын пайымдау. E) Халықаралық қатынастарды мәселелерді жүйелеу, 

зерттеу тәсілдерін меңгеру. 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ  

2 курс 
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4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК EBN 2108 Экономика және бизнес негіздері 3 5 

5. Модуль - Арнаулы пәндер, 11 кредит 

БП ЖК Men 2205 Менеджмент 3 3 

БП ЖК Mac 2206 Макроэкономика 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

6.1 Модуль - Экономикалық талдау (траектория - персоналды басқару), 15 кредит 

БП ТК ASB 2207 Әлеуметтік сфераны басқару 3 5 

БП ТК BK 2208 Баға қалыптастыру 3 5 

БП ТК ShKT 2209 Шаруашылық қызметін талдау 3 5 

6.2 Модуль - Қазақстан экономикасын басқару (траектория - ұйым менеджменті), 15 кредит 

БП ТК OB 2207 Өнімділікті басқару 3 5 

БП ТК ОКК 2208 Өзіндік құн калькуляциялау 3 5 

БП ТК KKZE 2209 Қазақстанның қазіргі заман экономикасы 3 5 

7.1 Модуль - Қаржылық жоспарлау және коммуникациялар (траектория - персоналды басқару), 20 

кредит 

БП ТК BZh 2210 Бизнес-жоспарлау 4 5 

БП ТК KND 2211 Қаржы нарықтары және делдалдары 4 5 

БП ТК КМ 2212 Коммуникациялық менеджмент 4 5 

БП ТК SVK 2213 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 4 5 

7.2  Модуль - Басқарудағы есеп негіздері (траектория - ұйым менеджменті), 20 кредит 

БП TК KK 2210 Кәсіпкерлік құқық 4 5 

БП TК ANB 2211 Ақша, несие, банктер 4 5 

БП ТК Eko 2212 Эконометрика 4 5 

БП ТК NI 2213 Нарықтық инфрақұрылым 4 5 

 

4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 
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Бағдарлама авторы: Урбисинова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: жас ұрпақтың құқықтық мәдениетінің іргетасын қалау, құқықтық білім туралы 

қарапайым білім беру, өзінің таңдаған сабақтарына қарамастан, азаматтың өмір бойы ілесіп жүретін құқықтық 

қарым-қатынасында одан әрі бағдарлануы үшін іскерліктер мен дағдыларды дарыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу курсында құқық салаларының негіздерін, құқық теориясының ұғымдары мен 

анықтамаларын құрайтын ұғымдар мен құқықтық нормалар қарастырылады. Әсіресе, адам мен азамат өмірінде 

жиі кездесетін салаларға назар аударылады: Қазақстандық құқық жүйесі мен студенттердің дүниетанымы 

туралы білімді қалыптастыруда құқық негіздері маңызды рөл атқарады, бұл оқу курсы мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстардың жиынтығын олардың нормативтік нысаны мен құқық қолдану практикасында жүйелі түрде 

зерттейді. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негізі. Құқық қорғау органдары мен сот. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік әкімшілігі. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының 

негіздері. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы 

құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының қаржылық құқығы. Қазақстан Республикасының еңбек 

құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының экологиялық және жер құқығының негіздері. Қазақстан 

Республикасының қылмыстық құқығының негіздері. 

Пререквизиттері:Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік құқық, Бизнесті ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқық пен мемлекеттің шығу тегіне қатысты негізгі теориялық тәсілдерді 

білу; В) іс-әрекеті қоғам мен мемлекеттің жұмыс істеуін, адамдар, қоғам мен мемлекет арасындағы өзара 

қарым-қатынасты қамтамасыз етуге арналған негізгі институттарды, қағидаларды, нормаларды білу; С) кәсіби 
қызмет саласын реттейтін заңнама мен нормативтік құқықтық актілер жүйесінде бағдарлану; D) арнайы 

пәндерді оқу кезінде мемлекет және құқық туралы теориялық және конституциялық ережелерді қолдана білу; 

Е) өз бетінше білім алу және құқықтық (заңдық) дүниетанымды қалыптастыруды жалғастыру үшін дағдыларды 

меңгеру. 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экономика және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Негізгі экономикалық мәселелерді, теориялық экономиканың тұжырымдамалық 

ережелерін және бизнес негіздерін зерттеу.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Экономика және оның қоғамдағы рөлі. Нарықтық экономиканың жалпы 

сипаттамасы. Нарықтық экономикаға көшу шарттары. Негізгі экономикалық санаттар (қажеттіліктер, игіліктер, 

еңбек құралдары, өндіріс құралдары, жұмыс күші, қоғамның өндірістік күштері, өндіріс). Бизнес: әлеуметтік-

экономикалық мәні және ұйымдастыру. Кәсіпкерлік: түсінігі, негізгі белгілері және өмір сүру шарттары. 

Кәсіпкерлік түрлері. ҚР аумағында қолданылатын кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары. 

Кәсіпкерліктің ұйымдық-экономикалық формалары. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнесті ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономикалық терминдердің мәнін, нарықтық экономиканың 

заңдылықтары мен принциптерін білу; В) кәсіпкерліктің мақсатын, оның даму факторлары мен шарттарын білу; 

С) бизнес принциптері туралы түсінікке ие болу, бизнес субъектілерін, түрлі түрлері мен түрлерін анықтау; D) 
кәсіпкерлік қызметті талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді талдай білу; Е) кәсіпкерлік қызметті 

талдау әдістерін меңгеру.  

5. Модуль - Арнаулы пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Менеджмент 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Менеджментті басқау ғылымы, тәжірибесі мен өнер ретінде кешенді  тұрғыда 

қалыптастыру және де  оның замануи  тұжырымдамаларын  түсіну,  сонымен қатар бұл тұжырымдамаларға 

жаңа экономикалық   жағдайларда отандық кәсіпорындарды басқарудағы міндеттер мен қажеттіліктерге 

бейімдеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқарушылық ой эволюциясы. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі және менеджер этикасы. Коммуникациялар. Басқарушылық шешімдерді қабылдау. 

Жоспарлау. Ұйымдастыру басқару функциясы ретінде. Ынталандыру. Бақылау. Топтық динамика. Басшылық: 

билік және ықпал. Көшбасшылық стилдері.  Дауды және стресстерді басқару. Өзгерістерді басқару. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Персоналды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарудың негізгі үдерістері мен кіші жүйелерін, бизнесті және 

кәсіпкерлік қызметті дамыту негіздерін білу және түсіну В) басқарудың динамикалық модельдерін әзірлеу 

бойынша білім мен қабілеттілікті практикада пайдалану С) пікір шығару, идеяларды бағалау және 
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тұжырымдарды тұжырымдау қабілеті D) ұйым мәселелерін жүйелі ойлау, диагностикалау және құрылымдау 

іскерліктері E) оқыту саласында жүйелік тәсіл ұстаным тұрғысынан менеджмент проблемаларын шешу 

іскерліктері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Макроэкономика 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің ғылыми экономикалық дүниетанымын қалыптастыру, нарықтық 
экономика жағдайында шаруашылық субъектілерінің мінез-құлқының заңдылықтары мен экономикалық 

жағдайларын талдай білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курстың тақырыптары барлық негізгі макроэкономикалық процестерді 

қамтиды-ұлттық өндіріс, бағалардың жалпы деңгейі, жұмыспен қамту, циклдық, экономикалық өсу, 

Халықаралық экономика, өтпелі экономика мәселелері. Ұсынылған курста мынадай мәселелерге көп көңіл 

бөлінеді: жиынтық шамаларды экономикалық талдау және мемлекеттік экономикалық саясатта алынған 

қорытындыларды қолдану мүмкіндігі; IS - LM моделі шеңберінде Ұлттық шаруашылыққа бюджеттік және ақша 

- кредит саясатының әсер ету механизмін талдау.; тұрақтылық, жұмыспен қамту, экономикалық өсу қарқыны 

мәселелері бойынша "жаңа Макроэкономиканың" әртүрлі теориялық бағыттарын, соның ішінде классикалық 

емес және монетарлық модельдерде зерттеу; халықаралық Экономика теориясы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Персоналды басқару. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Экономикалық теория мен қолданбалы экономикалық пәндердің негізгі 

ұғымдарын, категорияларын және құралдарын білу; В) микро және макродеңгейдегі экономикалық 

құбылыстарды, процестер мен институттарды өзара байланыста талдай білу; С) алынған тапсырма бойынша 

ақпаратты іздеу, қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау қабілеті; D) 

стандартты теориялық модельдер негізінде экономикалық агенттердің мінез - құлқын болжау, экономикалық 

процестер мен құбылыстардың дамуы, микро және макродеңгейде экономикалық; E) микро және 

макродеңгейдегі экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру. 

 

6.1 Модуль - Экономикалық талдау (траектория - персоналды басқару) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік сфераны басқару 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты әлеуметтік саланы ұйымдастыру, жоспарлау, қаржыландыру, 

жалпы және оның жекелеген салаларын кадрлық қамтамасыз етудің теориялық-әдіснамалық және практикалық 

аспектілерін қарастыру негізінде әлеуметтік салада болып жатқан экономикалық үдерістер туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің теориялық негіздерін, мемлекеттік 

билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүргізетін саясаттардың басқа түрлерімен қаржылық 

саясаттың өзара байланысын, қоғамдық сектордың түрлі аспектілерін сипаттайтын теориялық концепцияларды, 

қаражатты қалыптастырудың негізгі көздерін және олардың қоғамдық секторда шығындалуының бағыттарын, 
мемлекеттің қайта бөлу іс-әрекеттерінің мүмкіндіктері мен салдарын зерттейді; қоғамдық сектордағы 

қаржыландыру және өндіріс, қоғамдық құралдарды пайдалану саласындағы оңтайлы шешімдерді іздеу 

әдістерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика. 

Постреквизиттері: Басқарудағы көшбасшылық, Ұйымдастырушылық мінез-құлық. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ҚР-да, оның аймақтарында және шетелде әлеуметтік саланы дамыту 

ерекшеліктерін; әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары мен әдістерін, сондай-ақ оның экономикалық және 

институционалдық саясатпен өзара байланысын; B) Әлеуметтік сала салаларындағы экономикалық 

қатынастардың ерекшеліктерін; нарық жағдайында әлеуметтік саланың шаруашылық жүргізуші субъектілерінің 

қызметін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді есептеу әдістемесін білу.C) әлеуметтік саладағы 

трансформациялық үдерістер барысында пайда болатын нақты жағдайларды талдай білу; D) ҚР және оның 

аймақтарындағы әлеуметтік саясат және әлеуметтік сала салаларын дамыту мәселелері бойынша ақпаратты 
табу, игеру және пайдалану дағдыларын меңгеру; E) қоғам мен мемлекет мүддесінде қоғамдық маңызды 

мақсаттарды қоюды, оларға қол жеткізу жағдайларын қалыптастыруды, барынша мүмкін болатын нәтижелерді 

алу үшін жұмысты ұйымдастыруды қоса алғанда, әлеуметтік саланы дамытуды стратегиялық басқаруды жүзеге 

асыру қабілетін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Баға қалыптастыру 

Бағдарлама авторы: Ибрашеа А.Ж.  
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Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курстың мақсаты экономиканың маңызды салалары мен салаларындағы 

тауарлар мен қызметтерге бағалар мен тарифтерді есептеу кезінде ескерілетін нарықтық экономиканың 

заңдылықтарын зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикадағы баға ұғымы және оның мәні. Нарықтық экономика 

жағдайында баға белгілеу әдістері. Баға жүйесі және олардың жіктелуі. Баға саясатының негізгі стратегиясы.  

Баға құрылымындағы өзіндік құн. Нарықтық экономикаға көшу жағдайында бағаларды мемлекеттік реттеу. 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік баға саясаты. Тұтыну тауарлары мен қызметтер нарығында баға 

белгілеу. Көлік қызметтері нарығында баға белгілеу. Жылжымайтын мүлік нарығындағы баға белгілеу. 
Жылжымайтын мүлікті бағалау әдістері. Еңбек нарығындағы баға белгілеу. Жалақы және оның түрлері. 

Әлемдік бағалар нарығы. Ішкі сауда бағасы. Қазақстан Республикасында бағаны анықтау тәртібі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент,  Еңбек ақы төлеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) бағалардың функционалдық мақсаты тұрғысынан негізгі түрлерін білу; B) 

бағаның өзгеруінің құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және саяси алғышарттарын білу; c) ұйымның 

(кәсіпорынның) пайдасын арттыру үшін баға белгілеу әдістерін тиімді пайдалану қабілеті D) дұрыс баға 

шешімін қабылдау үшін нарық конъюнктурасын бағалай білу; E) оқыту саласындағы іскерліктер: қазіргі 

заманғы проблемалар, экономикалық процестерді эконометриялық зерттеу әдістері мен тәсілдері саласындағы 

білім мен дағдылар. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Шаруашылық қызметін талдау  

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Шаруашылық қызметін талдау" пәнінің мақсаты: шаруашылық қызметті талдау 

теориясы мен әдістемесін, оның жалпы және жеке мақсаттарын, міндеттері мен мазмұнын ашу; кәсіпорынның 

экономикасын басқару жүйесіндегі шаруашылық қызметті талдаудың рөлін (орнын) анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шаруашылық қызметті талдаудың теориялық негіздерін; талдау функциялары, 

принциптері, міндеттерін зерттейді. Аналитикалық зерттеу құралдары; отандық және шетелдік тәжірибені 

ескере отырып, кәсіпорынның өндірістік қызметінің нәтижелерін фирмаішілік кешенді талдау әдістемелері 

егжей-тегжейлі қарастырылады. Осы саладағы соңғы жұмыс негізінде кәсіпорынның қаржылық талдау 

әдістемесі баяндалған. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика. 
Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Шығындарды басқару, Кәсіпорын экономикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) шаруашылық қызметті талдаудың негізгі бағыттарын, оны жүргізудің 

жүйелілігін; өндіріс және сату көлемін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді;B) ұйымның шаруашылық 

қызметіне экономикалық талдау жүргізу; C) қаржылық есептілікті талдай білу және ұйымның дамуының 

қаржылық болжамын құру; қабылданатын қаржылық және инвестициялық шешімдердің табыстылығы мен 

тиімділігін талдай білу; D) талдаудың әртүрлі кезеңдері мен бағыттарында қолданылатын шаруашылық 

қызметті талдау әдістерін; өндіріс резервтерін анықтау және бағалау тәсілдерін; инвестициялық талдау 

әдістерін; қаржылық есептілікті талдау және қаржылық болжау әдістерін игеру.E) кәсіби қызмет саласында 

инновациялық әдістерді, құралдар мен технологияларды әзірлеуге қатысу қабілетін меңгеру. 

 

6.2 Модуль - Қазақстан экономикасын басқару (траектория - ұйым менеджменті) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өнімділікті басқару 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің еңбек қатынастарын дамытудың принциптері мен заңдылықтары 

туралы, еңбек қызметін жоспарлау және басқару әдістері туралы, оның тиімділігін арттыру мақсатында кешенді 

білім алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бағдарламаға еңбек туралы түсінік, оны нормалау, ұйымдастыру және тиімділік, 

нарықтық шаруашылық жүйесіндегі еңбек нарығы, экономикалық белсенді халық және жұмыспен қамту, 

кәсіпорын персоналы, халықтың өмір сүру деңгейі, еңбекке ақы төлеу, еңбекті пайдалану тиімділігін жоспарлау 

және талдау, еңбек социологиясының негіздері сияқты бөлімдер енгізілген. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 
Постреквизиттері: Еңбек ақы төлеу, Шығындарды басқару, Кәсіпорын экономикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) өндірісті басқару тұрғысынан экономиканың жұмыс істеу принциптері 

мен заңдары туралы терең түсінікке ие болу; B) макро -, мезо - және микродеңгейлердегі еңбек өнімділігінің 

көрсеткіштерін білу; C) персоналды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру бағдарламаларын жасай 

білу; D) кәсіпорынның, фирманың және олардың құрылымдық бөлімшелерінің еңбек көрсеткіштерін жоспарлау 

және болжау әдістерін меңгеру; E) заманауи ақпараттық ағындарда бағдарланып, динамикалық өзгеретін 

құбылыстар мен өнімділікті басқару процестеріне бейімделе білу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өзіндік құн калькуляциялау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандардың өзіндік құнын калькуляциялау, өнімнің, жұмыстар мен 

қызметтердің өзіндік құнын талдау және кәсіпорынды жедел басқару, оның жұмысының нәтижелерін жедел 

бақылау және бағалау, кәсіпорынның дамуын жоспарлау және үйлестіру мақсатында менеджерлерге толық 

ақпарат дайындау және ұсыну бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бағдарламаға мынадай бөлімдер енгізілген: шығындарды есепке алуды 
ұйымдастыру. Калькуляция процесс ретінде және калькуляция басқару есебінің негізгі құжаттарының бірі 

ретінде. Шығындар факторы-үстеме шығындарды бөлу базасы. Шығындарды тасымалдаушы шығындардың 

пайда болу себебі ретінде. Шығындар мен шығыстар: жіктеу, есепке алу, мінез-құлық. Өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау әдістері. Өнімнің өзіндік құны: оның құрамы мен түрлері. Ұйымның қызметін басқарудағы 

өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың рөлі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Шығындарды басқару, Кәсіпорын экономикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) шығындарды есепке алудың мәні, ерекшеліктері мен өлшемдері, оны 

құрудың жалпы принциптері; B) өнімнің өзіндік құнының калькулциясын жүзеге асыру үшін ақпаратты жинау, 

өңдеу және дайындау жүйесін білу; c) өндіріс және сату шығындары туралы деректерді жүйелеу, өндірілген 

өнімнің өзіндік құнын бағалау және пайданы анықтау үшін шығындарды есепке алу принциптері туралы білім 

жүйесін пайдалана білу; D) кәсіпорынның, фирманың және олардың құрылымдық бөлімшелерінің еңбек 
көрсеткіштерін жоспарлау және болжау әдістерін меңгеру, E) нақты жағдайлар мысалында өнімнің жаңа 

түрлерін өндіру және сату тиімділігін, әртүрлі сметалар мен бюджеттеу жүйелерінің көмегімен өнім, жұмыс 

және қызмет түрлерінің көлемі мен ассортиментінің өзгеруін бағалау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның қазіргі заман экономикасы 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ экономист-менеджерлерді ҚР Президенті мен Үкіметінің Заңдарын, 

Жарлықтары мен қаулыларын зерделеу негізінде басқарудың теориялық білімдеріне үйрету және оларды 

практикалық қызметте пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан экономикасын басқарудың әдіснамалық негіздері. Қазақстандағы 
аймақтық басқару. Өтпелі кезеңде Қазақстан экономикасын басқару жөніндегі шаралар жүйесі. Мемлекет 

иелігінен алу мен жекешелендірудің ұлттық бағдарламасы. Экономиканы мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құрылымын ұтымды ету. Нарықтық инфрақұрылымды дамытуды басқару. Экономиканы басқару әдістері. 

Қазақстандағы инвестициялық процестерді басқару. Қазақстандағы кәсіпкерлікті басқару. Шағын 

кәсіпорындардың дамуын басқару (шағын бизнес). Адам ресурстарын басқару. Сыртқы экономикалық 

байланыстарды қалыптастыруды басқару. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика.  

Постреквизиттері: Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын  экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім және түсіну: Қазақстан экономикасын басқарудың саяси-

экономикалық негіздері; ҚР қалыптасу және Даму стратегиясы B) практикада білім мен түсіну қабілетін 

пайдалану: мемлекеттік және аймақтық басқарудың мәні; C) пікір шығару, қорытындыларды бағалау және 
тұжырымдау қабілеті: өзін-өзі басқару негіздері; D) қарым-қатынас саласында іскерліктер: практикалық 

қызметте басқарудың зерттелетін әдістерін қолдану;  E) оқыту саласында іскерліктер: әкімшілік-құқықтық 

заңнаманы, Заңдарды, жарлықтарды, Президенттің қаулыларын пайдалану және оларды тиімді қолдануға ықпал 

ету. 

 

7.1 Модуль - Қаржылық жоспарлау және коммуникациялар (траектория - персоналды басқару) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бизнес-жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Султамуратова М.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Шаруашылық субъектілердің қызметін нарық жағдайында жоспарлаудың 

теориялық негіздерін зерттеу және бизнес жоспарды құру әдістемесін игеру. Міндеттері: Кәсіпорындардың 
функциясын, орнын және ролін, аумақтық және салалық кешендерді қалыптасуын, жалпы ұлттық 

экономиканың дамуын зерттеу; Қазақстан мен шетелдер фирмаларындағы менеджмент дамуының негізгі 

бағыттарын, республикамыз ерекшеліктерін ескере отырып, шаруашылық жүргізу мен жоғары жетістіктерге 

жету әдістерін талдау; өндіріс шығындарының қалыптасуын талдау, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау, 

кәсіпорынның баға саясатымен танысу; Кәсіпорынның өндірістік құрылымын жасақтау, өнеркәсіптік өндіріс 

типтерін, өндірістік циклды ұйымдастыруды оқып, танысу; өндірісті техникалық даярлауды талдау және 

қажетті өндірістік инфрақұрылымды жасау; Фирмалардың инвестициялық, инновациялық қызметін, өнім 
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сапасын оқып-білу; Кадр таңдауды, жұмысқа қабылдауды, еңбекті ұйымдастыруды, еңбек ақы төлеу жүйесін 

және еңбек өнімділігін ынталандыруды оқып білу; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың пәні, мәселелері мен мазмұны. Бизнес-жоспарлаудың мәні мен мазмұны. 

Бизнес- жоспарлаудың әдстемесі мен ұйымдастырылуы. Бизнес-жоспар бизнес-жоспарлаудың тәжірибелік 

құралы ретінде. Бизнес-жоспарды маркетингтік зерттеу. Бизнес-жоспардағы маркетинг стратегиясы. Бизнес 

жоспарды қамтамасыз етуші тараулары. Бизнес-жоспарда тәуекелдікті бағалау. Бизнес-жоспардың қаржылық 

аспектілері. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Микроэкономика, Менеджмент. 
Постреквизиттері: Тайм-менеджмент, Шығындарды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнес-жасау әдістемесін, қабылданған стратегияның қойылған 

мақсаттарың қарым-қатынасын, әртүрлі сферадағы кәсіпорындардың бизнес-жоспарын құру спецификасын, 

сондай-ақ бизнес-жоспар жасауда кететіннегізгі қателіктерді білуі тиіс В)  Бизнесті жоспарлаудың қазіргі 

әдістері мен тәсілдерін оқыту. С) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлекетттік реттелуі 

бойынша заңдылықтарын; Кәсіпорынның бизнес-жоспарын құру әдістерін, инвестициялық қызметтің 

тиімділігіне баға беру, экономикалық талдау жасай білу. D) Бизнесті жоспарлаудың тәжірибелік дағдыларын 

қалыптастыру. Бизнес-жоспарлауда экономикалық көрсеткіштерді есептей білуі тиіс.Нарық экономикасында 

фирманы, кәсіпорындарды басқару жүйесінде жоспарлардың мәні мен қажеттілігін көрсету.Е) Базалық және 

жалпы білімін, алған білімін тәжірибе жүзінде қолдану, бизнес-жоспар құруда экономикалық бөлімдердің 

барлық сұрақтарына жауап бере алу керек 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржы нарықтары және делдалдары 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы нарығы мен оның инфрақұрылымдарын Қазақстан Республикасының 

даму ерекшеліктерімен есепке ала отырып, қаржы делдалдарының қызметімен, сонымен қатар әлемдік қаржы 

нарығының дамуын игеруде студенттердің теориялық және тәжірибелік жағынан даярлығын қамтамасыз ету. 

Пәннің міндетері: қаржы нарығы және делдалдар курсын функционалды тұрғыдан теориялық аспектілерімен 

оқыту; Қазақстан Республикасының территориясында қаржы делдалдарының қызметтерін талдаудан өткізу; 

Қазақстан қаржы нарығының дамуында негізгі мәселелерді анықтау; әр түрлі қаржы институттарын және 

олардың ұсынатын қызметтерін баға белгілеу әдістерін, оларды басқару стильдерін, ішкі және халықаралық 

қаржы  нарықтарындағы қызмет ету стратегияларын оқу; 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржы нарығының инфрақұрылымы мен құрамдас элементтері. Ақша нарығы 

және оның қаржы құралдары. Депозит нарық және оның қаржылық құралдары. Несие нарығының мәні және 

оның маңызы. Валюта нарығы және валюталық операциялар. Бағалы қағаздар нарығы, оның қызметі және 

құрылымы. Сақтандыру нарығы және оның Қазақстан Республикасында дамуы. Зейнетақы нарығының мәні 

мен маңыздылығы Қаржы делдалдығы және қаржы делдалдары. Мамандандырылған қаржылық-несиелік 

институттар. Қор биржасы, қызметі және құрамы. Қаржы нарығын реттеу. Әлемдік қаржы нарығының құрылуы 

және дамуы. Әлемдік валюта нарығы. Халықаралық бағалы қағаздар нарығы. Әлемдік несие нарығы. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Бизнесті ұйымдастыру, Тайм-менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы нарығында айналыстағы қаржы құралдарын білу, қаржы 

нарығының рөлі мен негізгі функцияларын түсіну, қаржы нарығының инфрақұрылымын білу; В) нарықтық 
курсты болжау әдістерін білу және пайдалана білу; С) қаржы нарығының жағдайын талдай білу; D) қор 

биржасы қатысушыларының қызметін түсіну; Е) қаржы институттарының ықтимал тәуекелдерді және олардың 

теріс салдарын азайту жолдарын бағалай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Коммуникациялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде коммуникацияның ғылыми-

тәжірибелік негіздерін оқу және тауар мен қызмет жылжытудың тәжірибиелік дағдылары болуы тиіс 

Пәннің қысқаша мазмұны: Коммуникация теориясының негіздеріне кіріспе. Іскерлік коммуникация түрлері. 

Іскерлік коммуникациялардың  этикалық негіздері. Тұлғааралық қарым-қатынас шеберлігі. Қоғамдық байланыс 

этикасы. Іскерлік қарым-қатынас.  
Пререквизиттері: Экономикалық теория,  Менеджмент 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Тайм менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нақты экономикалық жағдайларды талдау және шешудегі іскерлік 

коммуникацияның негізгі түсініктерін, қагидаларын қолдану; В) фирманың коммуникациялық саясатының 

тиімді нысандарын өзірлеу; С) қазіргі заманга сай коммуникаңиялық технологияларды қолдану бойынша  

компетенциялар қалыптасуы тиіс; Д) коммуникациялық жанжалдарды шешудің тиімді әдістерін меңгеру; Е) 

персоналмен жұмыс жасауды, ұйымдық мәдениеттің жоғары деңгейін қалыптастыруды, қызметтің әртүрлі 
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салаларында коммуникациялық қамтамасыз етуге басшылық жүргізу үшін нақты ұсыныстар әзірлей білу 

қабілеті мен дағдыларын игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Стартаптар мен венчурлық бизнес туралы студенттерге түсінік беру. Бизнес-

венчурлық қаржыландыру тетіктерін зерттеу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Стартаптардың венчурлық қаржыландыру шарттары. Стартаптардың дамуы. 

Венчурлық инвестициялардың көлемі. Венчурлік капиталды инвестициялау. Бастапқы жобаларды дамыту үшін 

бизнес-алаң. Зерттеу нәтижелерін пайдаланудан табыс алу. Жалпы алғанда, бизнестің инновациялық 

белсенділігін арттыру. Стартаптарды енгізу. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Инновациялық менеджмент, Тайм-менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Кәсіпкерлікті қаржыландырудың негізгі қағидаттарын білу B) 

Стартаптарды қаржыландыру көзі вечурлік  қаржыландыру туралы  білу. C) бизнес-венчурлық қаржыландыру 

механизмдерін қолдана білу D) страпапаның орындалу тиімділігін бағалау дағдыларын иегеру E) тиімділігін 

бағалау дағдыларын меңгеру, венчурлық қаржыландыру тетігін пайдалана білу. 

 

7.2  Модуль - Басқарудағы есеп негіздері (траектория - ұйым менеджменті) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқық 

Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:Республикадағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын 

оқыту және кәсіпкерлік қызмет туралы нормалардан тұратын заңды актілермен танысады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпкерлік құқық кәсіпкерлік қызметтің де және  кәсіпкерлердің қызметінің де 

құқықтық реттелуінің негізгі қырларын сипаттайды. Кәсіпкерлік құқықтағы басты аумаққа тікелей таза табыс 

табуға бағытталған қызмет үрдісінде қалыптасатын құқықтық қатынастар жатады. Осыған байланысты, 

кәсіпкерлік құқық нормалары субьектілердің шаруалық қызметтерінің тәртіптемелерін орнатады. 

Пререквизиттері: Құқық негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазіргі заман ағымына сәйкес жаңа нарықтық қатынастарды дұрыс 

қалыптастыруда азаматтық құқық саласының алатын орны мен мәнін жетік түсініп, алған білімдерін тәжірибеде 

азаматтық қатынастарды қалыптастырушы жеке және заңды тұлғалар арасындағы мүліктік немесе жеке 

мүліктік емес қатынастар бойынша туындайтын мәселелерді шешуде құқықтық білім өрісінің кеңейуіне 

ықпалын тигізуге негізделеген; В) Кәсіпкерлік құқығын және өзгеде теориялық ғылымдарды зерделесімен 

жоғарыда қарастырылған салалық пәндерді, арнай курстарды оқу арқылы болашақ заңгер заң саласының алуан 

түрлі қыр-сырларын талқылай отырып мамандандырылған біліктілік іс-әрекетін жандандыруда қажетті 

ақпараттар алады; С) Мемлекеттегі нарықтық экономиканың негізгі құралы болып табылатын тауар-ақша 

қатынастарын реттеу мен дамыту негіздерін жүзеге асырумен, қоғамның кәсіпкерлік қатынастарының 

қалыптасуы және құқықтық реттелуімен тығыз байланысты; D) Кәсіпкерлікті және жалпы еліміздің экономика 
саласының құқықтық реттелуін зерделеу; Е) Кәсіпкерлік құқықты жүзеге асыру, қорғау және құқықтық реттеу 

ең алдымен кәсіпкерлік құқық субъектілері арасында пайда болатын қатынастарды сақтаудың кепілі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ақша, несие, банктер. 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мемлекеттің ақша-несие жүйесінің жұмыс істеу механизмі, 

сонымен қатар банктер және олардың нарықтық экономикаға өтудегі рөлі мен қызметі туралы терең түсінік 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақшаның пайда болуы мен қолданылуының қажеттілігі мен алғышарттары; 

ақшаның мәні мен функциялары; нарықтық экономикадағы ақшаның рөлі мен дамуы; ақша түрлері және 

олардың ерекшеліктері; ақша айналымы және оның құрылымы; ақша айналымы заңдары және ақша айналымын 
мемлекеттік реттеу әдістері; инфляцияның себептері мен мәні, оның көріну формалары; несиенің мәні; несие 

функциялары мен заңдары; несие түрлері мен түрлері; несиенің рөлі мен шектері; халықаралық экономикалық 

қатынастардағы несие; банктердің пайда болуы мен мәні, олардың функциялары мен экономиканың 

дамуындағы рөлі; банк жүйесі туралы түсінік, оның элементтері; банктердің түрлері; орталық банктер және 

олардың қызмет негіздері; орталық банктің функциялары; ақша-кредит саясатының негіздері; коммерциялық 

банктер және олардың қызметі (операциялар мен қызметтер); халықаралық қаржы-несие институттары. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Бизнесті ұйымдастыру, Шығындарды басқару. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасының және дамыған шет мемлекеттердің ақша-

валюта жүйелерінің негізгі даму тенденциялары мен заңдылықтарын білу; B) қолма-қол және қолма-қол 

ақшасыз айналымның негізгі принциптерін білуі керек; С) Қазақстан Республикасының заңнамасын, ҚРҰБ 

нұсқаулықтарын ақша қатынастарын ұйымдастыру саласында қолдана біледі; D) несиелеудің әртүрлі 

схемалары бойынша төлемдер жасау тәжірибесін игеру; E) несиелерді пайдалану тиімділігін есептеудің өзіндік 

әдістері. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Эконометрика 

Бағдарлама авторы: Иргалиева И. 

Курсты оқытудың  мақсаты:  Эконометрика пәнін оқытудың мақсаты студенттің экономикалық процесстерді 

зерттеудің қазіргі замандағы мәселелері мен амал-тәсілдері туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Эконометрикалық модельдеудің негізгі аспектілері. Ықтималдықтар теориясы 

және математикалық статистика элементтері. Жұптасқан сызықтық регрессиялық талдау. Көп сызықты 

регрессиялық талдау. Сызықты емес регрессиялық модельдер және олардың сызықты құрылымы. Регрессиялық 

модельдерді құрудың арнайы әдістері. Уақыт қатарлары және болжау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттері:  Тайм менеджмент, Жобаларды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: эконометриканың негізгі түсініктерін ажырата білу B) 

құрылған эконометрикалық тәуелділік модельдерінің сапасын бағалау, динамикалық мәліметтердің 
тенденциясын айқындау, айнымалылардың және тәуелділіктердің түрлерінің өзгешеліктерін айқындау 

мәселелерін білу. C) Экономикалық модельдерді құру, яғни эмпирикалық талдауды жүргізу үшін қолайлы 

экономикалық модельдерді математикалық түрде беру. D) Таңдап алынған модельді нақты берілгендерге аса 

адекватты ететін модельдің параметрлердің бағасын табу, модельдің табылған параметрлерінің және модельдің 

сапалығын тексеру; E) Статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезенде объект 

дамуын болжамдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Нарықтық инфрақұрылым 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты:Студенттер түрлі нарықтар инфрақұрылымының негізі; құрамы мен арналуы 
туралы түсінігінің, олардың негізгі элементтерінің мәндік кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ел экономикасы инфрақұрылымын құрайтын нарықтардың негізгі 

сипаттамаларын беру, олардың ерекшеліктері мен даму сипатын көрсету, адамдардың өміріндегі, нарықтық 

саладағы әрекеттерін ретке келтіру. Нарық құрылымын ашу, оның қызмет ету принциптері мен негізгі 

жүйеліктердің өзара әсерлесуін зерттеу. Нарықтың негізгі жүйеліктерін, олардың қызмет ету принциптерін 

зерттеу. Нарық инфрақұрылымы элементтерінің өзара әсерлесу сұрақтарын қарастыру. Нарықтық 

инфрақұрылым дамуы мен оны реттеу мүмкіндіктері мәселелерін анықтау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория. Микроэкономика.  

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Инновациялық менеджмент, Тайм-менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: нарықтық инфрақұрылымның өндіріс процесінің, тауар 

айырбасының интенсификациясына ықпал етуінің даму деңгейі туарлы. В)Білімді және түсіну қабілеттілігін 
практикада қолдануы: нарықтық инфрақұрылым субъектілерінің ерекшеліктері мен артықшылықтарын дұрыс 

қолдану. С) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: ұлттық экономиканың 

тиімділігін бағалау; жиынтық сұраныс пен ұсыныстың қалыптсуын нақтылау. D) Қарым-қатынас іскерлігі: 

стратегиялық жоспарлауда нарықтық инфрақұрылымға негізделген жоспарлаудың заманауи 

тұжырымдамасының жүзеге асырылу барысын талдай білу. Е) Оқытудағы іскерлігі: қалыптасқан нарық 

жағдайында нарықттық инфрақұрылымның қандай субъектілерінің қызметіне жүгіну керектігін анықтай білу.  

 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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4.1 Модуль - Кәсіпорынның инвестицияларын басқару, 48 кредит 

БП ТК ZhB 2208 Жобаларды басқару 3 5 

БП ТК BShA 2209 Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 3 5 
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КП ЖК BU 2303 Бизнесті ұйымдастыру 3 5 

КП ЖК KKZh 2304 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 3 5 

КП ТК ІМ 2305 Инновациялық менеджмент 3 5 

КП ТК ІМ 2306 Инвестициялық менеджмент 3 5 

БП ТК MMM 2210 Мейманхана және мейрамхана менеджменті 4 6 

БП ТК EAT 2211 Еңбек ақы төлеу 4 7 

БП  Өндірістік практика 4 5 

4.2 Модуль - Менеджменттегі басқару және жоспарлау, 48 кредит 

БП ТК ZhT 2208 Жобаларды талдау 3 5 

БП  ТК ТМ 2209 Туризм менеджменті 3 5 

КП ЖК BU 2303 Бизнесті ұйымдастыру 3 5 

КП ЖК KKZh 2304 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 3 5 

КП ТК ВРВ 2305 Бизнес-процестерді басқару 3 5 

КП ТК ЕM 2306 Эккаутинг менеджмент 3 5 

БП ТК ShВ 2210 Шығындарды басқару 4 6 

БП ТК UMK 2211 Ұйымдастырушылық мінез-құлқы 4 7 

БП  Өндірістік практика 4 5 

 
4.1 Модуль - Кәсіпорынның инвестицияларын басқару 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Кейінгі іс тәжірибелік үрдісте осы пәнді өз бетінше игеріп кетуі үшін 
студенттерге жобалардың теориялық білімін оқыту. жобаларды басқару, басқару қызметінің түрі ретіндегі 

ұсыныс беру, жобалық менеджментте қолданылатын құралдар мен әдіс тәсілдерді оқыту; жобаларды басқару 

үрдісінде пайда болатын міндеттер шешімінің іс-тәжірибелік дағдысын көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жобаларды басқарудың тәжірибелік әдістері және теориялық-әдіснамалық 

негіздері. Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайындағы жобалық қызметті басқару. Жобаларды басқару 

үрдістері. Жобаның инициациялау кезеңі.  Жобаны жоспарлау кезеңі. Жобаны орындау кезеңі. Жобаны 

бақылау кезеңі.  Жобаны аяқтау кезеңі. Жоба уақытын басқару. Жоба құнын басқару. Жоба сапасын басқару. 

Жобадағы сатып алуды және жеткізіп беруді басқару. Жоба ресурстарын басқару.  Жобадағы өзгерістерді 

басқару. Жоба тәуекелін басқару. Жобаларды басқарудағы байланыс жасау және бақылау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бизнес жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жобаның инвестициялық жоспалау фазасын, жобаны орындаудағы 
мониторинг әдістерін.білу керек; B) нақты экономикалық әртүрлі құбылыстар арасындағы байланыстарды 

аша білу; C) ұйымның экономикалық саясатын анықтай алу және талдауды; D) алынған талдаудың нәтижелері 

негізінде болжау жасауы тиіс; E) заманауи экономика талаптарына сай жобаларды басқарудың теориялық 

білімдері және тәжірибелік дағдыларына ие болу; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мазмұнында басқару шешімдерінің мәні мен табиғаты, олардың 

менеджмент жүйесіндегі ролі ашып көрсетілген. Басқару шешімдерін қабылдаудың технологиясы мен 

құрылымы, басқару шешімдерін қабылдаудың әр түрлі әдістері мен модельдері қарастырылғын.  Белгісіздік 
пен тәуекелділік жағдайында шешімдерді әзірлеу, қабылдау мен орындаудың ерекшеліктері айқындалады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқару шешімінің мәні мен мазмұны. Басқару шешімдерінің типологиясы мен 

оларға қойылатын талаптар. Басқаруды ұйымдастыру - шешімді қалыптастыру жүйесі ретінде. Басқару 

шешімдерін мақсатқа бағыттау. Басқару шешімдерін дайындау және жүзеге асыру үрдісі. Басқару шешімдерін 

жасау үрдісіне қажетті әкімшілік іс-шаралар. Басқару шешімдерін орындауды ұйымдастыру процедурасының 

ерекшеліктері. БШДЖА кезіндегі адам факторының ролі, әлеуметтік-психологиялық және этикалық негіздері. 

Сыртқы ортаны талдау және оның басқару шешімдерін дайындау мен жүзеге асыруға әсері. Басқару 

шешімдерін дайындау және жүзеге асырудың белгісіздік және тәуекел жағдайларындағы тәсілдері. Шешімді 

жасау мен таңдау үрдісін модельдеу. Басқару шешімдері және басшы жауапкершілігі. Басқару шешімдерінің 

сапасы. Басқару шешімдерінің тиімділігі.  

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Персоналды басқару  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің төмендегі ұғымдар жөнінде білу және ұғынулары қажет: 

басқару шешімдерін әзірлеу теориясының нарықтық экономикадағы маңызы мен  ролі; басқару шешімдерін 

әзірлеу қызметін ұйымдастыру түрлері; басқару шешімдерін дайындау ұстанымдары, әдіс-тәсілдері, 
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шарттары, түрлі қалыптары; В) Шешім қабылдау процесін модельдеу, шешім қабылдау және  болжау 

әдістерін; жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау аясындағы шешімдер туралы ақпараттарды білу 

тәжірибесінде қолдану; С) Өзгерістерді енгізу, дәйектерді ынталандыруды бағалау қабілеті; белгісіздік және 

тәуекелді жағдайларда басқару шешімдерін дайындау мен таңдау тәсілдерін үйрету; басқару шешімдерін 

әзірлеу әдістеріне машықтану; Д) Шешімдерді жүзеге асыруға сыртқы ортаның әсерін талдап үйрету; 

Белгісіздік және тәуекелді жағдайларда басқару шешімдерін жасақтау мен таңдау тәсілдерін үйрету; Басқару 

шешімдерін әзірлеу қызметінің ұйымдастырылуын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіндіру; Е) 

Шешім қабылдау мәселесін қою, проблеманы ұтымды шешу және басқару шешімдерін мақсаттық бағыттау 
жолдарын үйрету; басқару шешімдерін әзірлеу теориясын зерделеу; қабылданған шешімдердің орындалуын 

ұйымдастыру және бақылау жолдарын үйрету және т.б. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бизнесті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шаруашылық субъектілердің қызметін нарық жағдайында ұйымдастырудың 

теориялық негіздерін зерттеу және бизнесті құру әдістемесін игеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес-ұйымдастырудың мәні мен мазмұны. Бизнесті ұйымдастырудың 

әдістемесі. Бизнес ұйымдастырудың тәжірибелік тұстары. Бизнесті ұйымдастырудағы  маркетингтік зерттеу. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Персоналды басқару, Тайм-менеджмент 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) Бизнесті ұйымдастырудың  әдістемесін, қабылданған стратегияның 

қойылған мақсаттарың қарым-қатынасын, әртүрлі сферадағы кәсіпорындардың бизнесті ұйымдастырудың 

спецификасын, сондай-ақ бизнес-жоспар жасауда кететін негізгі қателіктерді білуі тиіс; B) Бизнесті 

ұйымдастырудың қазіргі әдістері мен тәсілдерін оқыту; C) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың 

елдегі мемлекетттік реттелуі бойынша заңдылықтарын; Кәсіпорынның бизнесті ұйымдастыру әдістерін, 

инвестициялық қызметтің тиімділігіне баға беру, экономикалық талдау жасай білу;  D) Бизнесті 

ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Бизнестің  экономикалық көрсеткіштерді есептей 

білуі тиіс. Нарық экономикасында фирманы, кәсіпорындарды басқару жүйесінде ұйымдастырудың мәні мен 

қажеттілігін көрсету; E) Базалық және жалпы білімін, алған білімін тәжірибе жүзінде қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Кәсіпорынның қызметін жоспарлау; кәсіпорында жоспарлы жұмысты 

ұйымдастыру; болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

жоспарлаудың оперативті мәні; бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; өндірістік кәсіпорынның 

мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; өнімді өндіруді жоспарлау, оның 

міндеттері; өндірістік қуатты жоспарлау; персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері 

және мазмұны; қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика шарттарында кез келген шаруашылық субъектісінің 

табысты қызмет етуі мен тұрақтылығы оның экономикалық қызметін тиімді жоспарлау жағдайында ғана 

қамтамасыз етіледі. Жоспарлау жеке шаруашылық бірлік қызметін жоспарлау және шаруашылық 
қатынастарды жоспарлау аясында қызмет етеді. Жоспарлау басқарудың орталық звеносы ретінде 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатымен шектелген ресурстарды пайдалану саласында 

нарықтық механизмдерді реттеу әдістері, нысандары және қағидалар жүйесін қамтиды. Кәсіпорындағы 

нарықтық жоспарлау қазіргі заманғы маркетинг, өндірістік менеджменттің және шаруашылық жүргізудің 

барлық экономикалық жүйесінің негізі ретінде қызмет етеді. 

Пререквизиттері: Бизнес- жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: кәсіпорындағы 

жоспарлауды ұйымдастыру; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; өндірістік-шаруашылық 

қызметті жоспарлау; кәсіпорынның қаржылыққызметін жоспарлау жөнінде түсініктері болуы; В) Кәсіпорын 

қызметінің негізгі бағыттарын; кәсіпорындағы жоспарлыжұмысты ұйымдастыруын; бағдарламалау жүйесінің 

элементтерін; стратегиялық жоспарлау түсінігін; оперативті жоспарлаутүсінігін; бизнес-жоспардың мазмұны 
мен құрамын; С) кәсіпорындағы өндірістік-өндіру қызметін жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорында 

персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорындағы өзіндік құнды жоспарлауын; 

кәсіпорындағы баға белгілеудің әдіснамасын; кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауын білуі; D) 

Кәсіпорындағы жоспарлы қызметті ұйымдастыруға; кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметті 

жоспарлауға; кәсіпорынның ортажылдық өндірістік қуатын жоспарлауға; өндірістік бағдарламаны бағалау 

және жоспарлауға; кәсіпорындағы еңбек ресурстарының санын, өндірістік бағдарламаның еңбек 

сыйымдылығын, жұмыс уақытының балансын жоспарлауға; өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық 

жоспарын құрастыруға икемді болуы; Е)  өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлаудағы; кәсіпорындағы 
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жоспарлауды ұйымдастырудағы; өндірістік-шаруашылық қызметті қаржылық жоспарлаудағы практикалық 

машықтарды иемденуі қажет. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инновациялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты инновациялық қызмет туралы студенттер білімін тереңдету болып 

табылады. Негізгі міндеті инновациялық процесті басқаруды зерттеу болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми-техникалық потенциалды басқарудағы шығармашалықтың рөлі. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының негіздері. Қазақстандағы ғылыми 

және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі. ҚР-дағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. 

Инновациялық процестер және экономикалық даму. Инновациялық процестердің мінездемесі. Инновациялық 

процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің өмірлік циклі. Инновацияның дамуының ішкі және 

сыртқы факторлары. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория,  Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы, Тайм менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Студенттің түсінігі болуы керек: инновация және жаңа енгізулер, 

инновациялық менеджмент, инновациялық жобалар, инновациялық фирмалар және т.с.с. В) Білуге және 

қолдануға міндетті: инновациялық ұғымдар, инновациялық процесті басқару, кәсіпорынның инновациялық 

қызметіне қатысты басқару әдістерін. С) Дағдылануға: инновациялық саясатының негізгі қағидаларын 
меңгеруге, инновациялық процесті басқару әдістерін, инновациялық кәсіпорындарды жіктей білу, 

инновациялық жобалрды бағалай білу. Ғылыми-техникалық потенциалды басқарудағы шығармашалықтың 

рөлі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының негіздері. D)  Қазақстандағы 

ғылыми және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі. ҚР-дағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. 

Инновациялық процестер және экономикалық даму. E) Инновациялық процестердің мінездемесі. 

Инновациялық процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің өмірлік циклі. Инновацияның 

дамуының ішкі және сыртқы факторлары. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инвестициялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі курсының мақсаты – болашақ 

менеджерлерді инвестициялық қызметтің нарықтық экономикаға сай қазіргі әдісімен қаруландыру; олардың 

жаңа инвестициялық идеология мен басқарудың инвестициялық мәдениетін қабылдауға жағдай жасау; 

инвестициялық осы басқару үрдісінде отандық және шетелдік шаруашылық тәжірибесінде қолданылатын 

қазіргі инвестициялық технологиялар мен құралдарды таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Түпкілікті дайындау және жобаның техника-экономикалық, қаржылық 

жарамдылығын бағалау. Инвестицияның жарамдылығын бағалау тәсілдерін жіктеу. Ақша түсімін 

дисконттауға негізделген инвестицияларды бағалау тәсілдері. Таза келтірілген құн NPV (net presen value). 

«Түсім-шығын» коэффициенті BCR (beuefit-cost-ratio). Жобаның ішкітабыстылық нормасы – IRR (internal rate 

of return). Жобаның өтелу  мерзімі –PP (payback period). Болжанған табыстардың келтірілген құнын PV (present 

value) есептеу тәсілдері. Инвестициялық қаржылардың болашақ (өсірілген) құны FV (future value). 
Перпетуитет (perpetuity). Гордонның моделі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Еңбекті нормалау. 

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеу 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлектттік 

реттелуі бойынша заңдылықтарын; кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын құру әдістерін, 

инвестициялық қызметтің тиімділігіне баға беру; В)  Инвестициялық қызмет және инвестицияның 

экономикалық мәні. Инвестициялық менеджменттің міндет және мәні. Нарықтық ортадағы кәсіпорынның 

инвестициялық қылығы. Инвестициялық қызметі мемлекеттік реттеу; С) Инвестициялық нарық: мәні және 

жұмыс істеу механизмі. Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру; D) Инвестициялар 

тиімділігін бағалау әдістері. Инвестициялық жобаларды басқару. Кәсіпорынның қаржылық инвестицияларын 

басқару; E) Кәсіпорынның инвестициялық ресурстары. Халықаралық инвестициялық ынтымақтастық. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мейманхана және мейрамхана менеджменті 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге қонақжайлылық индустриясы туралы жалпы түсінік беру, 

қонақжайлылық индустриясының кәсіпорындарын ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен 

әдістері, Заманауи күрделі жағдайларда бизнесті табысты жүргізу үшін қажетті тәжірибелік дағдыларды 

меңгеру.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Мейманхана  шаруашылығы кәсіпорындарының эволюциясы. Мейманхана  

басқару объектісі ретінде. Мейманхана  объектілерін жоспарлау. Мейманхана кәсіпорындарын басқарудың 

ұйымдастырушылық формалары. Басқару құрылымы гостиничными кәсіпорындар. Мейманхана  

кәсіпорындарында туристерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тамақтану кәсіпорындарында қызмет көрсету 

процесін басқару. Мейманхана  индустриясы кәсіпорындарындағы менеджмент түрлері. Мейманхана  мен 

мейрамханаларды басқарудағы коммуникациялар. Қонақ үй-мейрамхана бизнесіндегі персоналды басқару. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Персоналды басқару 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қонақжайлылық объектілерінің түсініктері мен санаттары туралы 

түсінікке ие болу; В) әлемдік қауымдастықта және ҚР-да мейманхана және мейрамхана бизнесінің нормативтік 

базасын жүргізудің табыстылығын бағалау әдістері мен өлшемдерін білу; С) қоғам өміріндегі аса маңызды 

тарихи-мәдени құбылыстарды іріктеу әдістемесін меңгеру, сондай-ақ осы материалдарды практикалық 

қызметте пайдалану, қонақжайлылық жөніндегі болашақ маман; Д) шетелдік туристерге қызмет көрсету 

ерекшеліктерін меңгеру; Е) қонақ үйлер мен мейрамханалар саласындағы басқару қызметінің негіздерін 

меңгеру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеу 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 
формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру 

негіздері туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу 

туралы түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. 

Тейлор жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің 

критерийі. Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Персоналды басқару. 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 
және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

4.2 Модуль - Менеджменттегі басқару және жоспарлау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаларды талдау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Нарық жағдайындағы кәсіпорында ұтымды қаржылық саясаттың жүргізілуін 

қамтамасыз етіп, инвестициялық тартымдылығын арттыру. Болашақ менеджерлерді инвестициялық жобаны 

талдау негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоба және жобаларды талдау туралы түсінік. Жобаларды талдаудың негізгі 

категориялары. Алғашқы инвестициялық талдау және бизнес-жоспарды дайындау. Жобаларды талдауда 
қолданылатын есептеу тәсілдері. Инвестицияларды бағалау әдістемесі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бизнес жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) қаржылық құжаттарды итерпретациялау; B) қаржылық қызметті бағалау 

әдістемелерін меңгеру; C) инвестициялық шешімдерді қабылдау және инвестициялық  жобаларды басқару мен 

стандарттық әдістерді құрастыру;  D) капитал құрылымын басқару және оның табыстылығын бағалау; E) 

компанияны қайта құру мәселелерін шешумен қаржылық мәселелерін табу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризм менеджменті 

Бағдарлама авторы:  Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәннің мақсаты студенттердің қонақжайлылық индустриясының 

кәсіпорындарын ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін меңгеруі және қазіргі 

күрделі жағдайларда бизнесті табысты енгізу үшін қажетті практикалық дағдыларды меңгеруі болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризм және сервис саласы басқару объектісі ретінде. Туризм және сервис 
саласын басқару жүйесі мен құрылымы. Менеджмент функциялары мен принциптері. Менеджмент әдістері. 

Қызмет көрсету нарығының кәсіпорынын басқару стилі. Басқарушылық шешімдер. Қызмет көрсету және 

туризм саласының қызметкерлерін басқару. Еңбек процесін басқару. Қарым-қатынас өнері. Туризмдегі 

менеджменттің тиімділігі. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Персоналды басқару  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) білу: туризм индустриясын басқарудың мәнін; B) туризм және 

қонақжайлылық кәсіпорындарының қызметін зерттеу әдістерін пайдалану; C) болжанатын нысандарда 

басқарудың қарапайым жүйелері мен құрылымын құра білу; D) әлеуметтік-мәдени қызметті ұйымдастыру 

процесінде сапаны басқара білу. E) меңгеруі керек: өзінің кәсіби қызмет саласын басқару білімі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Бизнес-процестерді басқару 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде кәсіпорынның рационалдық өндірістік құрылымын құрастыру, 

нәтижелі экономикалық даму үшін кәсіпкерлік қызметінің ұйымдастыру және қызмет етудегі дұрыс шешім 

қабылдау, ситуациялық талдау жасау, белгісіздік пен тәуекел жағдайда экономикалық және ұйымдық 

шешімдерді қабылдау дағдылары болуы тиіс 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес процестерді басқару теориясы. Бизнес процестерді басқарудың негізгі 

концепциялары және әдістері. Бизнес процестерді талдау. Бизнес процестерді басқарудың реинжинирингі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория,  Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы, Тайм менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бизнесті және өз ісін ұйымдастыру саласында теориялық және 
тәжірибелік біліммен қаруландыру  В) кәсіпкерлік қызметтің басты бағыттары бойынша білім кешенін 

қалыптастыру; С)  бизнес жоспар жасауда тәжірибелік дағдыларының болуы;. D) бизнес процестерді басқару 

тәжірибесін қолдану; E) кәсіпкерлік қызметті басқару жүйесін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Эккаутинг менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Эккаутинг менеджмент " пәнін оқытудың мақсаты эккаутинг негіздерін, оның 

мазмұны мен тиімділігін,  менеджмент эккаутингін ұйымдастыру принциптерін игеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Эккаутинг түсінігі, оның қасиеттері және қажеттілігі. Менеджмент эккаутинг 

негіздері. Менеджмент эккаутингінің практикалық маңызы. Менеджмент эккаутингін ұйымдастыру. 
Ұйымның резервтерін ашу үшін деректерді жинау және талдау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Еңбекті нормалау. 

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық 

құжаттарды білу; B) микродеңгейде дағдарысқа қарсы рәсімдерді жүзеге асырудың формалары мен әдістерін 

білу; C) дағдарысқа қарсы басқару теориясы бойынша білімді пайдалана білу; D) іс жүзінде төлем 

қабілетсіздігі диагностикасының көрсеткіштерін қолдану және осы көрсеткіштердің диагностикасын бағалау 

кезінде аналитикалық қорытындылар жасау; E) кәсіпкерлік тәуекелдерді және кәсіпорынның төлем 

қабілетсіздігін төмендету және бейтараптандыру әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығындарды басқару 
Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Шығындарды басқару рөлін кәсіпорынның экономикалық нәтижесін көтеру 

факторы ретінде анықтау; шығындарды басқарудың негізгі тәсілдерін анықтау; кәсіпорында шығындарды 

бақылаудың еспке алу құралдарын және экономикалық пен техникалық негізгі тәсілдерді анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнім шығымдары, шығындары, өзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 

шығымдарды саралау. Шикізатқа, материалдарға, еңбекке ақы төлеуге жұмсалған шығындарды басқару. 

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 
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төмендету саясаты. пәнінің мақсаты - кәсіпорындардың пайдасын өсіру үшін шығындарды басқарудың 

құралдары мен тәсілдерін анықтау. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Персоналды басқару 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және 

жіктелімін түсіну, В) материалдық ресурстар мен өндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару 

жүйесін, шығындарды басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды меңгеру; С) шығындар есебін 

ұйымдастыру және өнімнің өзіндік құнының қалыптасуын, өзіндік құнды және оны калькуляциялауды, 
шығындарды талдау мен бақылауды, нарық жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, 

шығындарды төмендету жолдарын қарастыру. D) түсініктері болуы тиіс: Шығындардың пайда болу 

факторларын, Шығындар құрымы, Материалдық ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды 

басқару әдістеріне талдау жасай білу; Е) Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар 

есебін ұйымдастыру, Шығындарды басқаруды тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұйымдастырушылық мінез-құлқы  

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: "Ұйымдастырушылық мінез-құлық" пәнін оқытудың мақсаты-ұйымдағы 

адамның мінез-құлқы, ұйымның уәждемесі мен нәтижелілігі, ұйымдағы топтық мінез-құлық және 

ұйымдастырушылық өзгерістер саласында білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ нарықтық бәсекелестік 
жағдайында кәсіпорындардың табысы мен өркендеуін іс жүзінде қамтамасыз етуге қабілетті жоғары білікті 

менеджерлерді даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұйымдастырушылық мінез-құлықтың ғылым және тәжірибе ретіндегі 

әдіснамалық негіздері. Ұйымдастыру тәртібі ғылым және тәжірибе ретінде. Ғылым жүйесіндегі және басқару 

тәжірибесіндегі ұйымдастырушылық мінез-құлықтың рөлі мен орны.  Ұйым субъектілерінің мінез-құлқын 

реттеушілер. Адам мен ұйымның өзара іс-қимылы.  Адамның ұйымға кіруі.  Адам мен ұйымның өзара іс-

қимылының рөлдік аспектісі.  Адам мен ұйымның өзара іс-қимылының тұлғалық аспектісі.  Адам мен топтың 

өзара әрекеттесуі.  Адамның ұйымдастырушылық ортаға бейімделуі және оның мінез-құлқын өзгерту. 

Ұйымдағы дербес даму. Ұйымның мінез-құлқын басқару. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті: көпшілік алдында 

сөйлеу, келіссөздер, кеңестер өткізу, іскерлік хат алмасу, электрондық коммуникациялар; B) басқару 

міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылықтың және биліктің негізгі теорияларын қолдану қабілеті 

C) топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін білу негізінде топтық 

жұмысты тиімді ұйымдастыру қабілеті; D) топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру 

принциптерін білу негізінде топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру қабілеті; E) жанжалды жағдайларды 

шешудің әртүрлі; адам ресурстарының аудитін жүргізе білу және ұйымдастыру мәдениетінің диагностикасын 

жүзеге асыру 
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9.1Модуль - Менеджментті институционалды реттеу (траектория - ұйым менеджменті), 19 кредит 

БП  МК BU 3217 Бизнесті ұйымдастыру 5 3 

БП ТК SVK 3218 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 5 5 

БП ТК TM 3219 Тайм менеджменті 5 6 

БП ТК BK 3220 Басқарудағы көшбасшылық  5 5 

9.2  Модуль - Ұйымдастыру және басқару жүйесі (траектория - персоналды басқару), 19 кредит 

БП МК BU 3217 Бизнесті ұйымдастыру 5 3 

БП ТК SN 3218 Сертификаттау негіздері 5 5 

БП ТК UMK 3219 Ұйымдастырушылық мінез-құлқы 5 6 

БП ТК ОМ 3220 Операционды менеджмент 5 5 

10.1 Модуль - Экономикалық талдау әдістемесі (траектория - ұйым менеджменті), 19 кредит 

БП ТК KE 3221 Кәсіпорын экономикасы 6 5 
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БП ТК SM 3222 Сапа менеджменті 5 6 

БП ТК BShA 3223 Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 5 5 

БП  Өндірістік практика 6 3 

10.2 Модуль - Салалық менеджменттегі басқару (траектория - персоналды басқару), 19 кредит 

БП ТК UE 3221 Ұйым экономикасы 6 5 

БП ТК KM 3222 Кадрлық менеджмент 5 6 

БП ТК TM 3223 Туризм менеджменті 5 5 

БП  Өндірістік практика 6 3 

11.1  Модуль - Кәсіпорында инвестицияларды басқару (траектория - ұйым менеджменті), 22 кредит 

КП МK РВ 3302 Персоналды басқару 6 3 

КП ЖК TM 3303 Тәуекел менеджменті 6 5 

КП ТK IM 3304 Инвестициялық менеджмент 6 5 

КП ТK IM 3305 Инновациялық менеджмент 6 5 

БП TK ZhВ 3224 Жобаларды басқару 6 4 

11.2  Модуль - Функционалды менеджмент (траектория - персоналды басқару), 22 кредит 

КП МK РВ 3302 Персоналды басқару 6 3 

КП ЖК TM 3303 Тәуекел менеджменті 6 5 

КП ТK КM 3304 Коммуникациялық менеджмент 6 5 

КП ТK НM 3305 Халықаралық менеджмент 6 5 

БП TK ВКВ 3224 Баға қалыптастыруды басқару 6 4 

 

9.1Модуль - Менеджментті институционалды реттеу (траектория - ұйым менеджменті) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Стартаптар мен венчурлық бизнес туралы студенттерге түсінік беру. Бизнес-

венчурлық қаржыландыру тетіктерін зерттеу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Стартаптардың венчурлық қаржыландыру шарттары. Стартаптардың дамуы. 

Венчурлық инвестициялардың көлемі. Венчурлік капиталды инвестициялау. Бастапқы жобаларды дамыту үшін 

бизнес-алаң. Зерттеу нәтижелерін пайдаланудан табыс алу. Жалпы алғанда, бизнестің инновациялық 

белсенділігін арттыру. Стартаптарды енгізу. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару,  Тәуекел-менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Кәсіпкерлікті қаржыландырудың негізгі қағидаттарын білу B) 

Стартаптарды қаржыландыру көзі вечурлік  қаржыландыру туралы  білу. C) бизнес-венчурлық қаржыландыру 

механизмдерін қолдана білу D) страпапаның орындалу тиімділігін бағалау дағдыларын иегеру E) тиімділігін 

бағалау дағдыларын меңгеру, венчурлық қаржыландыру тетігін пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Тайм менеджменті 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде Болашақ өмірден өз жолдарын 

дұрыс таба білуі үшін алдына мақсат қойып, жоспар құра білуге үйрету, белгілі бір мамандық иесі болу үшін 

талмай еңбектеніп, белгілі бір жетістікке жету үшін уақытты тиімді пайдалана білу керектігін түсіндіру. Осы 

тақырыпта бойынша білімдерін жетілдіріп, ой пікірлерін дамыту ұлы адамдардың даналық сөздері арқылы 

ойлау қабілеттерін дамыту және адамгершілікке тәрбиелеу дағдылары болуы тиіс 

Пәннің қысқаша мазмұны: Уақыт  философиясы. Тайм-менджмент типтері. Еңбек процестері және жұмыс 

уақыты. Жұмыс уақытын зерттеу әдістері. Жұмыс уақытын ұйымдастырудың қазіргі формалары. Басшының 

жұмыс уақытын жоспарлау. Орындаушының жұмыс уақытын жоспарлау.  

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 
Постреквизиттері: Персоналды басқару,  Тәуекел-менеджмент, Өндірістік менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) тайм менеджмент түсінігін, тиімді жоспарлау әдісі туралы  білу;B) 

дағдылануы: жұмыс уақытының құрылымын анықтау, уақыт қорын анықтау; C) жұмыста өзін-өзі ынталандыру 

әдісін пайдалану,  D) тиімді мақсат қою, тайм менеджмент принциптерін пайдалану бойынша компетенциялар 

қалыптасуы тиіс. E) стратегиялық және тактикалық тиімділік әдісін ажырата білу және қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Басқарудағы көшбасшылық 

Бағдарлама авторы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: "Басқарудағы көшбасшылық" оқу пәнін меңгерудің мақсаты: студенттердің 

топтың құрылымы мен қызмет етуінің психологиялық аспектілері туралы білімді меңгеруі; топ құрылымын, 
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топтағы билік құрылымын, топтағы коммуникативтік процестерді талдау дағдыларын меңгеруі; жүйе және кіші 

жүйе ретінде команданы басқару дағдыларын меңгеруі болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көшбасшылық және менеджмент. Мінез-құлық теориялары. Ұйымдастырушылық 

көшбасшылық. Көшбасшы және қатардағы мүше арасындағы алмасу теориясы. Фидлер көшбасшылығының 

ахуалдық теориясы. Р. хаустың "жол – мақсат" Көшбасшылық теориясы. Херши мен Бланчардтың ахуалдық 

көшбасшылығы моделі. Көшбасшылықты алмастырғыштар. Атрибуция теориясы және көшбасшылық. Жоғары 

тиімді көшбасшылық. Көшбасшылық құзыреттілікті бағалау технологиялары. Жұмыс командасының 

сипаттамасы. 
Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару,  Тәуекел-менеджмент, Стратегиялық менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: A) ұйымның жүйесі мен кіші жүйесі 

ретінде топтың негізгі заңдылықтары мен жұмыс істеу механизмдерін білу B) топтық үрдістерді ғылыми 

зерттеудің негізгі әдістері туралы түсінікке ие болу C) жеке тұлға, әлеуметтік бірегейлілік туралы түсінікке ие 

болу D) үлкен және кіші топтар – әлеуметтік ортақтықтардың қызмет ету заңдары туралы түсінікке ие болу D) 

топ құрылымын, топтағы коммуникативтік үдерістерді және топтық динамиканы талдай білу. E) топтық 

динамика феномендеріне және қызмет міндеттеріне сүйене отырып, топтық өзара әрекеттесуді түзете білу 

 

9.2  Модуль - Ұйымдастыру және басқару жүйесі (траектория - персоналды басқару) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Сертификаттау негіздері 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы сертификаттаудың негізгі принциптері мен 

ережелері, сертфикаттауды қолдану облыстары, сертификаттау сұлбалары мен жүйелері, өнімдерді және 

қызметтерді сертификаттауды жүргізу ережелері мен тәртібі, сертификаттауды ғылыми-техникалық 

қамтамасыз ету, сапа жүйелерін сертификаттау ережелері мен тәртібі туралы білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сәйкестікті растау. Сәйкестікті растаудың нормативтік-техникалық негізі мен 

құрылымы. Міндетті сертификаттау. Ерікті сертификаттау. Өнімнің сәйкестігін растау. Қызметтердің 

сәйкестігін растау. Өнімді және қызметтерді сертификаттау сұлбалары. Сәйкестікті растау органдары мен 

сынақ зертханаларына қойылатын талаптарын оқып меңгеру. Сәйкестік туралы декларацияны қабылдау. 

Шетелден әкелінген өнімдердің сәйкестігін растау. 
Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Тәуекел менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыруды білу; В) 

сәйкестікті растау саласындағы негізгі ережелерді меңгеру; С) сертификаттау бойынша кәсіпорындарда 

қолданылатын стандарттар мен басқа да құжаттарға жүйелік түрде тексеруді жүргізу білу; D) Қазақстандағы 

сәйкестікті растау қызметтерінің дамуына дағдылану; Е) сертификаттау саласында отандық және шетелдік 

тәжірибені меңгеру және жүйелеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұйымдастырушылық мінез-құлқы  

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж.  
Курсты оқытудың мақсаты: "Ұйымдастырушылық мінез-құлық" пәнін оқытудың мақсаты-ұйымдағы 

адамның мінез-құлқы, ұйымның уәждемесі мен нәтижелілігі, ұйымдағы топтық мінез-құлық және 

ұйымдастырушылық өзгерістер саласында білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ нарықтық бәсекелестік 

жағдайында кәсіпорындардың табысы мен өркендеуін іс жүзінде қамтамасыз етуге қабілетті жоғары білікті 

менеджерлерді даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұйымдастырушылық мінез-құлықтың ғылым және тәжірибе ретіндегі 

әдіснамалық негіздері. Ұйымдастыру тәртібі ғылым және тәжірибе ретінде. Ғылым жүйесіндегі және басқару 

тәжірибесіндегі ұйымдастырушылық мінез-құлықтың рөлі мен орны.  Ұйым субъектілерінің мінез-құлқын 

реттеушілер. Адам мен ұйымның өзара іс-қимылы.  Адамның ұйымға кіруі.  Адам мен ұйымның өзара іс-

қимылының рөлдік аспектісі.  Адам мен ұйымның өзара іс-қимылының тұлғалық аспектісі.  Адам мен топтың 

өзара әрекеттесуі.  Адамның ұйымдастырушылық ортаға бейімделуі және оның мінез-құлқын өзгерту. 

Ұйымдағы дербес даму. Ұйымның мінез-құлқын басқару. 
Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Инвестициялық менеджмент, Инновациялық менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті: көпшілік алдында 

сөйлеу, келіссөздер, кеңестер өткізу, іскерлік хат алмасу, электрондық коммуникациялар; B) басқару 

міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылықтың және биліктің негізгі теорияларын қолдану қабілеті 

C) топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін білу негізінде топтық жұмысты 

тиімді ұйымдастыру қабілеті; D) топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін 
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білу негізінде топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру қабілеті; E) жанжалды жағдайларды шешудің әртүрлі; 

адам ресурстарының аудитін жүргізе білу және ұйымдастыру мәдениетінің диагностикасын жүзеге асыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Операционды менеджмент 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Операциялық менеджмент" пәнін оқытудың мақсаты-студенттерді ұйымдардың 

негізгі түрлендіргіш (өндірістік) кіші жүйелерін басқарудың озық практикасының нәтижелері мен теориясының 
негізгі ережелерін меңгеру негізінде операциялық жүйелерді құру және пайдалану негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Операциялық менеджменттің теориялық негіздері. Комапнияның бизнес-

процестерін моделдеу және басқару негіздері. Кәсіпорынның операциялық стратегиясы. Жаңа өнімді жобалау. 

Операцияларды тактикалық басқару. Қызмет салаларындағы операцияларды басқару.   

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Инвестициялық менеджмент, Инновациялық менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тиімді инвестициялық жобаларды іске асыру және фирманың кірісін 

оңтайландыру мақсатында операциялық менеджментті ұйымдастыруда инновациялық кәсіпорынның 

қажеттілігін анықтау; В) жекелеген қызметтердегі операциялық менеджменттің нақты жағдайын талдау және 

операциялық менеджмент үшін басқарудың тиімді құрылымын қалыптастыру С) Трансакциялық шығындарды 

азайту мақсатында операциялық менеджменттің түрлі нысандарын уақтылы және нақты үйлестіруді 

қамтамасыз ету;D) кәсіпорынның операциялық саясатын түзету;Е)  кәсіпорынның тиімді дамуы және тұрақты 
бәсекеге қабілеттілігі мақсатында кәсіпорында реинжинирингті басқару. 

 

10.1 Модуль - Экономикалық талдау әдістемесі (траектория - ұйым менеджменті) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын экономикасы 

Бағдарлама авторы:  Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттердің шаруашылық жүйе ретінде ұйымның жұмыс істеу принциптері 

мен заңдылықтары туралы, кәсіпорынның тиімділігін арттыру мақсатында оның қызметін жоспарлау және 

басқару әдістері туралы кешенді білім алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу курсында нарықтық  қатынастардың қалыптасуы  жағдайындағы 
кәсіпорындардың экономикасының сұрақтары қарастырылады, кәсіпорын қызметін талдаудың,  жоспарлаудың 

және болжамдаудың әдістері қамтылады.  Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары мен айналым 

құралдарының  айналысын жеделдету мәселелері зерттеледі.  Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның 

шаруашылық қызметінің экономикалық механизмдері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Макроэкономика, Қаржы. 

Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) басқарудың теориялық негіздерін, кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 

принциптерін, есепке алуды ұйымдастыру, қаржылық және экономикалық жоспарлау принциптерін білу; B) 

кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есептеу; практикада кәсіпорын қызметін перспективада ғылыми 

болжамдау мен жоспарлаудың теңдестірілген әдісін қолдану; С) кәсіпорындар мен фирмалардың 

перспективалық және ағымдағы міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; кәсіпорынның алдына 
қойылған экономикалық және әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізу жолдарын әзірлеу; D) нарықтық жағдайда 

кәсіпорынның нақты жағдайын бағалау және оның жұмыс істеу перспективасын білу; E) алынған білімді 

экономиканың түрлі салаларында іс жүзінде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E)  

Пәннің атауы: Сапа менеджменті 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студент сапа менеджмент курсын өткеннен кейін кәсіпорындарда сапа 

менеджменті жүйесін енгізуге дағды алады; жаңа  даму сұрақтары бойынша дағдылары болуы тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сапа менеджментінің негізгі принциптері. Сапа менеджментінің дамуының негізгі 

кезеңдері.  ИСО 9000 сериясының және сапа менеджментінің стандарттары. Кәсіпорынға  сапа жүйесін енгізу. 

Сапа менеджменті жүйесін құрастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.  Сапа менеджменті жүйесі 
жобасын жүзеге асыру. Ішкі аудитті ұйымдастыру.  

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Инвестициялық менеджмент, Инновациялық менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сапа менеджментінің жүйесіне арналған ИСО 9000:2008 халықаралық 

стандарттар топшасының талаптарын; өндіріске халықаралық стандарттарды еңгізу тәртібін білу қажет; В) сапа 

менеджмент жүйесінің ұстанымдарды, құрастыруды; С) сапа менеджмент жүйесіндегі ақпараттық 

технологияларын пайдалану; Д) өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау; сапа менеджмент жүйесінің  
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үрдістерін анықтау; Е) сапа менеджмент жүйесінің  құжаттамаларды дайындау; сапа менеджмент жүйесінің  

аудиттерін өткізу және өндірістерді, ұйымдастырларды сертификаттауға дайындау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мазмұнында басқару шешімдерінің мәні мен табиғаты, олардың менеджмент 

жүйесіндегі ролі ашып көрсетілген. Басқару шешімдерін қабылдаудың технологиясы мен құрылымы, басқару 
шешімдерін қабылдаудың әр түрлі әдістері мен модельдері қарастырылғын.  Белгісіздік пен тәуекелділік 

жағдайында шешімдерді әзірлеу, қабылдау мен орындаудың ерекшеліктері айқындалады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқару шешімінің мәні мен мазмұны. Басқару шешімдерінің типологиясы мен 

оларға қойылатын талаптар. Басқаруды ұйымдастыру - шешімді қалыптастыру жүйесі ретінде. Басқару 

шешімдерін мақсатқа бағыттау. Басқару шешімдерін дайындау және жүзеге асыру үрдісі. Басқару шешімдерін 

жасау үрдісіне қажетті әкімшілік іс-шаралар. Басқару шешімдерін орындауды ұйымдастыру процедурасының 

ерекшеліктері. БШДЖА кезіндегі адам факторының ролі, әлеуметтік-психологиялық және этикалық негіздері. 

Сыртқы ортаны талдау және оның басқару шешімдерін дайындау мен жүзеге асыруға әсері. Басқару 

шешімдерін дайындау және жүзеге асырудың белгісіздік және тәуекел жағдайларындағы тәсілдері. Шешімді 

жасау мен таңдау үрдісін модельдеу. Басқару шешімдері және басшы жауапкершілігі. Басқару шешімдерінің 

сапасы. Басқару шешімдерінің тиімділігі.  

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 
Постреквизиттері: Персоналды басқару, Инвестициялық менеджмент, Инновациялық менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің төмендегі ұғымдар жөнінде білу және ұғынулары қажет: 

басқару шешімдерін әзірлеу теориясының нарықтық экономикадағы маңызы мен  ролі; басқару шешімдерін 

әзірлеу қызметін ұйымдастыру түрлері; басқару шешімдерін дайындау ұстанымдары, әдіс-тәсілдері, шарттары, 

түрлі қалыптары; В) Шешім қабылдау процесін модельдеу, шешім қабылдау және  болжау әдістерін; 

жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау аясындағы шешімдер туралы ақпараттарды білу тәжірибесінде 

қолдану; С) Өзгерістерді енгізу, дәйектерді ынталандыруды бағалау қабілеті; белгісіздік және тәуекелді 

жағдайларда басқару шешімдерін дайындау мен таңдау тәсілдерін үйрету; басқару шешімдерін әзірлеу 

әдістеріне машықтану; Д) Шешімдерді жүзеге асыруға сыртқы ортаның әсерін талдап үйрету; Белгісіздік және 

тәуекелді жағдайларда басқару шешімдерін жасақтау мен таңдау тәсілдерін үйрету; Басқару шешімдерін 

әзірлеу қызметінің ұйымдастырылуын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіндіру; Е) Шешім 
қабылдау мәселесін қою, проблеманы ұтымды шешу және басқару шешімдерін мақсаттық бағыттау жолдарын 

үйрету; басқару шешімдерін әзірлеу теориясын зерделеу; қабылданған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру 

және бақылау жолдарын үйрету және т.б. 

 

10.2 Модуль - Салалық менеджменттегі басқару (траектория - персоналды басқару) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E)  

Пәннің атауы: Ұйым экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: өнеркәсіпте шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайында экономикалық 

механизмін зерттеу негізінде студенттердің экономикалық ой-өрісін дамыту болып табылады 
Пәннің қысқаша мазмұны: Өнекәсіп өндірісінің функциясын, орнын және ролін, аумақтық және салалық 

кешендерді қалыптасуын, жалпы ұлттық экономиканың дамуын зерттеу. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру, Еңбекті нормалау 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: A) басқарудың теориялық негіздерін, кәсіпорынның шаруашылық 

қызметінің принциптерін, есепке алуды ұйымдастыру, қаржылық және экономикалық жоспарлау принциптерін 

білу; B) кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есептеу; практикада кәсіпорын қызметін перспективада 

ғылыми болжамдау мен жоспарлаудың теңдестірілген әдісін қолдану; С) кәсіпорындар мен фирмалардың 

перспективалық және ағымдағы міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; кәсіпорынның алдына 

қойылған экономикалық және әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізу жолдарын әзірлеу.; D) нарықтық жағдайда 

кәсіпорынның нақты жағдайын бағалау және оның жұмыс істеу перспективасын білу; E) алынған білімді 

экономиканың түрлі салаларында іс жүзінде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E)  

Пәннің атауы: Кадрлық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Нормативтік бақылау жүргізуге, еңбек процесін құрамды элементтеріне тең 

бөлуге, еңбек ақы төлеудің әртүрлі жүйесі бойынша еңбек ақы көлемін анықтауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұйымдағы персоналды басқарудың қазіргі теориясы мен тәжірибесі, құрылыс 

компнаиясындағы персоналды басқарудың құқықтық базалық сұрақтары, еңбекті ұйымдастыру принциптері, 
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еңбек ақыны және еңбек шығынын реттеу негізі, әртүрі кәсіпорындарда кадрларды басқарудың халықаралық 

тәжірибесідағдылары болуы тиіс 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кадрлық қызметті ұйымдастыру бойынша негізгі талаптар;  кәсіпорын 

қызметінің тиімділігін бағалаудың диагностикалық моделі;   кадрлық жоспарлаудың негізгі сатылары жөнінде 

түсініктері болуы; В) ұйым қызметіндегі персоналды басқарудың ролі мен мәнін;  персоналды басқару 

эволюциясының негізгі кезеңдерін; персоналды басқару әдістемесін үрдіс ретінде және құрылым ретінде 
персоналды басқару жүйесінің мазмұнын; персоналды басқару стратегиясы мен кадрлық саясаттың қалыптасу 

негіздерін; персоналмен жұмыс істеудің негізгі элементтерін, мазмұнын және іске асыру технологиясын білуі; 

С) персоналды басқару стратегиясын әзірлеуге; бөлімдер туралы ережелерді, қызметтік нұсқауларды құруға;  

аттестациялық сипаттаманы жазуға; персоналды ынталандыру бойынша тәжірибелік сұрақтарды шешуге 

икемді болуы; Д)  жаңа қызметкерлерді іріктеу мен әңгімелесу өткізу; Е) тиімді шешімдер қабылдауға 

практикалық машықтарды иемденуі қажет. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризм менеджменті 

Бағдарлама авторы:  Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәннің мақсаты студенттердің қонақжайлылық индустриясының 

кәсіпорындарын ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін меңгеруі және қазіргі күрделі 
жағдайларда бизнесті табысты енгізу үшін қажетті практикалық дағдыларды меңгеруі болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризм және сервис саласы басқару объектісі ретінде. Туризм және сервис 

саласын басқару жүйесі мен құрылымы. Менеджмент функциялары мен принциптері. Менеджмент әдістері. 

Қызмет көрсету нарығының кәсіпорынын басқару стилі. Басқарушылық шешімдер. Қызмет көрсету және 

туризм саласының қызметкерлерін басқару. Еңбек процесін басқару. Қарым-қатынас өнері. Туризмдегі 

менеджменттің тиімділігі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) білу: туризм индустриясын басқарудың мәнін; B) туризм және 

қонақжайлылық кәсіпорындарының қызметін зерттеу әдістерін пайдалану; C) болжанатын нысандарда 

басқарудың қарапайым жүйелері мен құрылымын құра білу; D) әлеуметтік-мәдени қызметті ұйымдастыру 
процесінде сапаны басқара білу. E) меңгеруі керек: өзінің кәсіби қызмет саласын басқару білімі. 

 

11.1  Модуль - Кәсіпорында инвестицияларды басқару (траектория - ұйым менеджменті) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тәуекел менеджменті 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсiпорында тәуекелдi басқару және бағалау аясында мықты теориялық бiлiмдер 

және тәжирібелік дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған  курс қазiргi тәуекелдердiң классификациясын, тәуекелді ретке келтiруге 

және сақтандару әдiстерiн меңгерiп, анықсыздықты азайтып, сонымен бiрге кәсiпорынның шаруашылық 
жұмысының әр түрлi кезеңдерiне оның құнын анықтауға мүмкiндiк бередi. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикалық теория, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Стратегиялық менеджмент, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Қаражаттар, салық салу, сақтандыру, кәсiпкерлiктi ұйымдастыру 

төңiрегiдегi негiзгi нормативтiк құжаттарды; - тәуекелдердiң түрлерiн білуі тиіс; B) тәуекелдердi талдауының 

сапалы және сандық негiзгi әдiстерiн; - тәуекел басқарудын негiзгi әдiстерін, тәсілдерін және қағидаларын 

меңгеру; C) тәуекелдiк жағдайлардағы шешiм қабылдау процесстiң ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз 

етуi; - тәуекелдердi минимизациялаудын негiзгi бағыттарын меңгеру;  D) тәуекелдiк жағдайлардағы 

қолданылған шешiмдердi объективтi түрде негiздеу; тәуекелдердi төмендетуiнiң тиiмдi әдiстерiнiң жүйесiн 

бағалау; E) тәуекелдің шамасын және дәрежесiн бағалау ерекшеліктерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Инвестициялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі курсының мақсаты – болашақ 

менеджерлерді инвестициялық қызметтің нарықтық экономикаға сай қазіргі әдісімен қаруландыру; олардың 

жаңа инвестициялық идеология мен басқарудың инвестициялық мәдениетін қабылдауға жағдай жасау; 

инвестициялық осы басқару үрдісінде отандық және шетелдік шаруашылық тәжірибесінде қолданылатын 

қазіргі инвестициялық технологиялар мен құралдарды таныстыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Түпкілікті дайындау және жобаның техника-экономикалық, қаржылық 

жарамдылығын бағалау. Инвестицияның жарамдылығын бағалау тәсілдерін жіктеу. Ақша түсімін дисконттауға 

негізделген инвестицияларды бағалау тәсілдері. Таза келтірілген құн NPV (net presen value). «Түсім-шығын» 

коэффициенті BCR (beuefit-cost-ratio). Жобаның ішкітабыстылық нормасы – IRR (internal rate of return). 

Жобаның өтелу  мерзімі –PP (payback period). Болжанған табыстардың келтірілген құнын PV (present value) 

есептеу тәсілдері. Инвестициялық қаржылардың болашақ (өсірілген) құны FV (future value). Перпетуитет 

(perpetuity). Гордонның моделі. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикалық теория, Бизнес-жоспарлау. 
Постреквизиттері: Стратегиялық менеджмент, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлектттік 

реттелуі бойынша заңдылықтарын; кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын құру әдістерін, инвестициялық 

қызметтің тиімділігіне баға беру; В)  Инвестициялық қызмет және инвестицияның экономикалық мәні. 

Инвестициялық менеджменттің міндет және мәні. Нарықтық ортадағы кәсіпорынның инвестициялық қылығы. 

Инвестициялық қызметі мемлекеттік реттеу; С) Инвестициялық нарық: мәні және жұмыс істеу механизмі. 

Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру; D) Инвестициялар тиімділігін бағалау әдістері. 

Инвестициялық жобаларды басқару. Кәсіпорынның қаржылық инвестицияларын басқару; E) Кәсіпорынның 

инвестициялық ресурстары. Халықаралық инвестициялық ынтымақтастық. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Инновациялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты инновациялық қызмет туралы студенттер білімін тереңдету болып 

табылады. Негізгі міндеті инновациялық процесті басқаруды зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми-техникалық потенциалды басқарудағы шығармашалықтың рөлі. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының негіздері. Қазақстандағы ғылыми 

және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі. ҚР-дағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. 

Инновациялық процестер және экономикалық даму. Инновациялық процестердің мінездемесі. Инновациялық 

процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің өмірлік циклі. Инновацияның дамуының ішкі және 

сыртқы факторлары. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория,  Менеджмент, Тайм менеджмент 

Постреквизиттері: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Бизнес процестерді басқару  
Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Студенттің түсінігі болуы керек: инновация және жаңа енгізулер, 

инновациялық менеджмент, инновациялық жобалар, инновациялық фирмалар және т.с.с. В) Білуге және 

қолдануға міндетті: инновациялық ұғымдар, инновациялық процесті басқару, кәсіпорынның инновациялық 

қызметіне қатысты басқару әдістерін. С) Дағдылануға: инновациялық саясатының негізгі қағидаларын 

меңгеруге, инновациялық процесті басқару әдістерін, инновациялық кәсіпорындарды жіктей білу, 

инновациялық жобалрды бағалай білу. Ғылыми-техникалық потенциалды басқарудағы шығармашалықтың 

рөлі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының негіздері. D)  Қазақстандағы 

ғылыми және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі. ҚР-дағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. 

Инновациялық процестер және экономикалық даму. E) Инновациялық процестердің мінездемесі. 

Инновациялық процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің өмірлік циклі. Инновацияның дамуының 

ішкі және сыртқы факторлары. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кейінгі іс тәжірибелік үрдісте осы пәнді өз бетінше игеріп кетуі үшін 

студенттерге жобалардың теориялық білімін оқыту. жобаларды басқару, басқару қызметінің түрі ретіндегі 

ұсыныс беру, жобалық менеджментте қолданылатын құралдар мен әдіс тәсілдерді оқыту; жобаларды басқару 

үрдісінде пайда болатын міндеттер шешімінің іс-тәжірибелік дағдысын көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жобаларды басқарудың тәжірибелік әдістері және теориялық-әдіснамалық 

негіздері. Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайындағы жобалық қызметті басқару. Жобаларды басқару 

үрдістері. Жобаның инициациялау кезеңі.  Жобаны жоспарлау кезеңі. Жобаны орындау кезеңі. Жобаны 

бақылау кезеңі.  Жобаны аяқтау кезеңі. Жоба уақытын басқару. Жоба құнын басқару. Жоба сапасын басқару. 
Жобадағы сатып алуды және жеткізіп беруді басқару. Жоба ресурстарын басқару.  Жобадағы өзгерістерді 

басқару. Жоба тәуекелін басқару. Жобаларды басқарудағы байланыс жасау және бақылау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Фирманы басқару жүйесін жобалау 

Постреквизиттері: Бизнес процестерді басқару,  Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жобаның инвестициялық жоспалау фазасын, жобаны орындаудағы 

мониторинг әдістерін.білу керек; B) нақты экономикалық әртүрлі құбылыстар арасындағы байланыстарды аша 

білу; C) ұйымның экономикалық саясатын анықтай алу және талдауды; D) алынған талдаудың нәтижелері 
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негізінде болжау жасауы тиіс; E) заманауи экономика талаптарына сай жобаларды басқарудың теориялық 

білімдері және тәжірибелік дағдыларына ие болу. 

 

11.2  Модуль - Функционалды менеджмент (траектория - персоналды басқару) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Коммуникациялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде коммуникацияның ғылыми-

тәжірибелік негіздерін оқу және тауар мен қызмет жылжытудың тәжірибиелік дағдылары болуы тиіс 

Пәннің қысқаша мазмұны: Коммуникация теориясының негіздеріне кіріспе. Іскерлік коммуникация түрлері. 

Іскерлік коммуникациялардың  этикалық негіздері. Тұлғааралық қарым-қатынас шеберлігі. Қоғамдық байланыс 

этикасы. Іскерлік қарым-қатынас.  

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Бизнес процестерді басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нақты экономикалық жағдайларды талдау және шешудегі іскерлік 

коммуникацияның негізгі түсініктерін, қагидаларын қолдану; В) фирманың коммуникациялық саясатының 

тиімді нысандарын өзірлеу; С) қазіргі заманга сай коммуникаңиялық технологияларды қолдану бойынша 

компетенциялар қалыптасуы тиіс; Д) коммуникациялық жанжалдарды шешудің тиімді әдістерін меңгеру; Е) 

персоналмен жұмыс жасауды, ұйымдық мәдениеттің жоғары деңгейін қалыптастыруды, қызметтің әртүрлі 
салаларында коммуникациялық қамтамасыз етуге басшылық жүргізу үшін нақты ұсыныстар әзірлей білу 

қабілеті мен дағдыларын игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық менеджмент 

Бағдарлама авторы:  Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық бизнес тәжірибесі мен теориясын, қазіргі халықаралық істі 

жүргізудің және ұйымдастырудың негізін, оның ішкі және сыртқы орта компоненттерін, халықарарлық бизнесті 

ұйымдастырудың формаларын, халықаралық бизнесті басқарудың құрылымын, халықарарлық бизнесті және 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ақпараттық аспектілерін, сонымен қатар халықарарлық бизнесті 

сақтандыруды үйрету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Халықраралық бизнес концепция. Халықраралық бизнестің субъектілері.  

Ұстаным және бизнестің белгілері. Халықраралық бизнес жүйесі және оның экономикалық ортасы. 

Инфрақұрылым және халақаралық бизнестің экономикалық емес ортасы. Кәсіпкерлік фирма түсінігі. 

Физикалық және заңды тұлғалар сияқты субъекттер. Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет. 

Фирманы құру технологиясы. Өндірістік және коммерциялық бизнес. Ақпараттық және консультациялық 

бизнес. Халықраралық бизнесті басқарудың стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпкерлік фирманы тарату және 

қайта құру. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Бизнес процестерді басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  индустриалды дамыған, «жаңа индустриалдық» және дамушы елдердің 

экономикалары, олардың дамуының негізгі тенденциялары туралы білімдер; B)   осы білімдерді тәжірибелік 
қызмет облысында қолдану үшін есептеу мен салыстырмалы талдаудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру; C) 

қазіргі әлемнің экономикалық мәселелерін сауатты теориялық және тәжірибелік талдау; D) халықаралық 

экономикалық және сыртқы экономикалық саясатты бағалау; Е) трансұлттық корпорацияларды басқару  

қабілетін игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Баға қалыптастыруды басқару 

Бағдарлама авторы:  Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Баға белгілеу саласында кешенді теориялық білім мен практикалық дағды беру. 

Негізгі мақсаты студенттерді баға белгілеу саласындағы теориялық білімдерге үйрету, сондай-ақ студенттерді 

баға белгілеудің практикалық негіздерімен таныстыру және олардың нарықтық экономикадағы басқару 

қызметінің маңызды дағдыларын қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бағаның экономикалық мәні. Баға құраушы факторлар: сұраныс, ұсыныс, 

бәсекелестік. Нарық жағдайындағы баға функциялары. Баға жүйесі. Бағаның элементтері мен құрылымы. Баға 

белгілеу принциптері. Бағаны қалыптастыру әдістері. Нарықтың әр түрлі түрлеріндегі баға белгілеу 

ерекшеліктері. Өзіндік құн бағаның бастапқы базасы ретінде. Пайда және баға элементтері ретінде үстеме баға. 

Бағаларды мемлекеттік реттеу. Қазіргі кезеңде ҚР баға белгілеуді ұйымдастыру. Баға белгілеу стратегиясы. 

Нарықтың әр түрлі түрлерінде кәсіпорынның бағасын қалыптастыру ерекшелігі. Шет елдерде баға белгілеу 

және бағаны реттеу ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 
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Постреквизиттері: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Бизнес процестерді басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) нарық жағдайында баға белгілеу саласындағы басқару қызметінің 

дағдыларын қалыптастыру. B) нарыққа өту кезінде баға белгілеудің негізгі мәселелері. Бағаның жіктелуі және 

олардың жүйесі. C) бағаның құрамы мен құрылымы. Баға құраушы факторлар. Нарық құрылымы және баға 

белгілеу. Баға қалыптастыру процесінің кезеңдері. D) фирманың баға саясаты. Шығындар және олардың 

бағаларды қалыптастырудағы рөлі. Баға қалыптастыру әдістері. E) экономиканың кейбір салалары мен 

салаларында баға белгілеу ерекшеліктері. Өнеркәсіптік дамыған елдерде баға белгілеу және бағаны реттеу 

тәжірибесі. 

5В050700 – МЕНЕДЖМЕНТ  

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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8. Модуль - Функционалды менеджмент, 10 кредит  

КП МК PB 3302 Персоналды басқару 5 3 

КП ЖК BShA 3303 Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 5 3 

КП ЖК ZhB 3304 Жобаларды басқару 5 4 

9.1 Модуль - Кәсіпорында инвестицияларды басқару, 18 кредит 

КП ТК IM 3305 Инвестициялық менеджмент 5 4 

КП ТК IM 3306 Инновациялық менеджмент 5 3 

КП ТК Lid 3307 Лидерлік 5 3 

КП ТК KZhU 3308 Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 6 3 

КП ТК EATU 3309 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 6 3 

БП  Өндірістік практика 6 2 

9.2 Модуль - Функционалды менеджмент, 18 кредит 

КП ТК UMK 3305 Ұйымдастырушылық мінез-құлқы 5 4 

КП ТК DKM 3306 Дағдарысқа қарсы менеджмент 5 3 

КП ТК OM 3307 Өндірістік менеджмент 5 3 

КП ТК EM 3308 Эккаутинг менеджмент 6 3 

КП ТК EN 3309 Еңбекті нормалау 6 3 

БП  Өндірістік практика 6 2 

 

8. Модуль - Функционалды менеджмент  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мазмұнында басқару шешімдерінің мәні мен табиғаты, олардың менеджмент 

жүйесіндегі ролі ашып көрсетілген. Басқару шешімдерін қабылдаудың технологиясы мен құрылымы, басқару 

шешімдерін қабылдаудың әр түрлі әдістері мен модельдері қарастырылғын.  Белгісіздік пен тәуекелділік 

жағдайында шешімдерді әзірлеу, қабылдау мен орындаудың ерекшеліктері айқындалады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқару шешімінің мәні мен мазмұны. Басқару шешімдерінің типологиясы мен 

оларға қойылатын талаптар. Басқаруды ұйымдастыру - шешімді қалыптастыру жүйесі ретінде. Басқару 

шешімдерін мақсатқа бағыттау. Басқару шешімдерін дайындау және жүзеге асыру үрдісі. Басқару шешімдерін 
жасау үрдісіне қажетті әкімшілік іс-шаралар. Басқару шешімдерін орындауды ұйымдастыру процедурасының 

ерекшеліктері. БШДЖА кезіндегі адам факторының ролі, әлеуметтік-психологиялық және этикалық негіздері. 

Сыртқы ортаны талдау және оның басқару шешімдерін дайындау мен жүзеге асыруға әсері. Басқару 

шешімдерін дайындау және жүзеге асырудың белгісіздік және тәуекел жағдайларындағы тәсілдері. Шешімді 

жасау мен таңдау үрдісін модельдеу. Басқару шешімдері және басшы жауапкершілігі. Басқару шешімдерінің 

сапасы. Басқару шешімдерінің тиімділігі.  

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, Эккаутинг менеджмент, Еңбекті нормалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің төмендегі ұғымдар жөнінде білу және ұғынулары қажет: 

басқару шешімдерін әзірлеу теориясының нарықтық экономикадағы маңызы мен  ролі; басқару шешімдерін 

әзірлеу қызметін ұйымдастыру түрлері; басқару шешімдерін дайындау ұстанымдары, әдіс-тәсілдері, шарттары, 
түрлі қалыптары; В) Шешім қабылдау процесін модельдеу, шешім қабылдау және  болжау әдістерін; 
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жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау аясындағы шешімдер туралы ақпараттарды білу тәжірибесінде 

қолдану; С) Өзгерістерді енгізу, дәйектерді ынталандыруды бағалау қабілеті; белгісіздік және тәуекелді 

жағдайларда басқару шешімдерін дайындау мен таңдау тәсілдерін үйрету; басқару шешімдерін әзірлеу 

әдістеріне машықтану; Д) Шешімдерді жүзеге асыруға сыртқы ортаның әсерін талдап үйрету; Белгісіздік және 

тәуекелді жағдайларда басқару шешімдерін жасақтау мен таңдау тәсілдерін үйрету; Басқару шешімдерін 

әзірлеу қызметінің ұйымдастырылуын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіндіру; Е) Шешім 

қабылдау мәселесін қою, проблеманы ұтымды шешу және басқару шешімдерін мақсаттық бағыттау жолдарын 

үйрету; басқару шешімдерін әзірлеу теориясын зерделеу; қабылданған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру 
және бақылау жолдарын үйрету және т.б. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Кейінгі іс тәжірибелік үрдісте осы пәнді өз бетінше игеріп кетуі үшін 

студенттерге жобалардың теориялық білімін оқыту. жобаларды басқару, басқару қызметінің түрі ретіндегі 

ұсыныс беру, жобалық менеджментте қолданылатын құралдар мен әдіс тәсілдерді оқыту; жобаларды басқару 

үрдісінде пайда болатын міндеттер шешімінің іс-тәжірибелік дағдысын көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жобаларды басқарудың тәжірибелік әдістері және теориялық-әдіснамалық 

негіздері. Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайындағы жобалық қызметті басқару. Жобаларды басқару 

үрдістері. Жобаның инициациялау кезеңі.  Жобаны жоспарлау кезеңі. Жобаны орындау кезеңі. Жобаны 
бақылау кезеңі.  Жобаны аяқтау кезеңі. Жоба уақытын басқару. Жоба құнын басқару. Жоба сапасын басқару. 

Жобадағы сатып алуды және жеткізіп беруді басқару. Жоба ресурстарын басқару.  Жобадағы өзгерістерді 

басқару. Жоба тәуекелін басқару. Жобаларды басқарудағы байланыс жасау және бақылау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, Эккаутинг менеджмент, Еңбекті нормалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жобаның инвестициялық жоспалау фазасын, жобаны орындаудағы 

мониторинг әдістерін.білу керек; B) нақты экономикалық әртүрлі құбылыстар арасындағы байланыстарды аша 

білу; C) ұйымның экономикалық саясатын анықтай алу және талдауды; D) алынған талдаудың нәтижелері 

негізінде болжау жасауы тиіс; E) заманауи экономика талаптарына сай жобаларды басқарудың теориялық 

білімдері және тәжірибелік дағдыларына ие болу; 

 

9.1 Модуль - Кәсіпорында инвестицияларды басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Инвестициялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі курсының мақсаты – болашақ 

менеджерлерді инвестициялық қызметтің нарықтық экономикаға сай қазіргі әдісімен қаруландыру; олардың 

жаңа инвестициялық идеология мен басқарудың инвестициялық мәдениетін қабылдауға жағдай жасау; 

инвестициялық осы басқару үрдісінде отандық және шетелдік шаруашылық тәжірибесінде қолданылатын 

қазіргі инвестициялық технологиялар мен құралдарды таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Түпкілікті дайындау және жобаның техника-экономикалық, қаржылық 
жарамдылығын бағалау. Инвестицияның жарамдылығын бағалау тәсілдерін жіктеу. Ақша түсімін дисконттауға 

негізделген инвестицияларды бағалау тәсілдері. Таза келтірілген құн NPV (net presen value). «Түсім-шығын» 

коэффициенті BCR (beuefit-cost-ratio). Жобаның ішкітабыстылық нормасы – IRR (internal rate of return). 

Жобаның өтелу  мерзімі –PP (payback period). Болжанған табыстардың келтірілген құнын PV (present value) 

есептеу тәсілдері. Инвестициялық қаржылардың болашақ (өсірілген) құны FV (future value). Перпетуитет 

(perpetuity). Гордонның моделі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, Эккаутинг менеджмент, Еңбекті нормалау. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлектттік 

реттелуі бойынша заңдылықтарын; кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын құру әдістерін, инвестициялық 

қызметтің тиімділігіне баға беру; В)  Инвестициялық қызмет және инвестицияның экономикалық мәні. 

Инвестициялық менеджменттің міндет және мәні. Нарықтық ортадағы кәсіпорынның инвестициялық қылығы. 
Инвестициялық қызметі мемлекеттік реттеу; С) Инвестициялық нарық: мәні және жұмыс істеу механизмі. 

Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру; D) Инвестициялар тиімділігін бағалау әдістері. 

Инвестициялық жобаларды басқару. Кәсіпорынның қаржылық инвестицияларын басқару; E) Кәсіпорынның 

инвестициялық ресурстары. Халықаралық инвестициялық ынтымақтастық. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Инновациялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты инновациялық қызмет туралы студенттер білімін тереңдету болып 

табылады. Негізгі міндеті инновациялық процесті басқаруды зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми-техникалық потенциалды басқарудағы шығармашалықтың рөлі. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының негіздері. Қазақстандағы ғылыми 

және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі. ҚР-дағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. 

Инновациялық процестер және экономикалық даму. Инновациялық процестердің мінездемесі. Инновациялық 

процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің өмірлік циклі. Инновацияның дамуының ішкі және 

сыртқы факторлары. 
Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, Еңбекті нормалау, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Студенттің түсінігі болуы керек: инновация және жаңа енгізулер, 

инновациялық менеджмент, инновациялық жобалар, инновациялық фирмалар және т.с.с. В) Білуге және 

қолдануға міндетті: инновациялық ұғымдар, инновациялық процесті басқару, кәсіпорынның инновациялық 

қызметіне қатысты басқару әдістерін. С) Дағдылануға: инновациялық саясатының негізгі қағидаларын 

меңгеруге, инновациялық процесті басқару әдістерін, инновациялық кәсіпорындарды жіктей білу, 

инновациялық жобалрды бағалай білу. Ғылыми-техникалық потенциалды басқарудағы шығармашалықтың 

рөлі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының негіздері. D)  Қазақстандағы 

ғылыми және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі. ҚР-дағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. 

Инновациялық процестер және экономикалық даму. E) Инновациялық процестердің мінездемесі. 
Инновациялық процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің өмірлік циклі. Инновацияның дамуының 

ішкі және сыртқы факторлары. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Лидерлік 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің теориялық білімді меңгеруі, көшбасшылық стилін, жоба 

командасын, жұмыс тобын және басшылықты (жоспарлау, Жұмысты ұйымдастыру, мотивациялау, бақылау) 

қалыптастыру технологияларын игеруі болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көшбасшылықты классикалық зерттеу және бастау. Көшбасшылық теориясы. 

Көшбасшылықтың феномені және оны бағалаудың заманауи тәсілдері. Ұйымдастырушылық көшбасшылық: 
функциялар мен құзыреттер. Көшбасшылық стилі, ұйымдастырушылық жағдай және сапалы шешімдер 

қабылдау. Билік пен көшбасшылық, ықпал ету көздері мен бедел. Көшбасшы тұлғасы. Көшбасшылық: 

орындаушыларды ынталандыру және ынталандыру. Көшбасшылық, рөл және топтық динамика. Топ пен 

командадағы формальды және формальды емес көшбасшылық. Басқару командасын қалыптастыру процесі. 

Көшбасшылық және басқару коммуникациялары. Командадағы жанжалдар мен күйзелістерді басқару және 

көшбасшы. Көшбасшы: ұйымдастыру мәдениетін қалыптастыру мен дамытудың рөлі мен әдістері. Жетекшіде, 

менеджерде және кәсіпкерде көшбасшылықты дербес дамыту бағдарламасы. Мансапты жоспарлау және 

көшбасшының жеке менеджменті. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, Еңбекті нормалау, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру. 
Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Студенттің түсінігі болуы керек: инновация және жаңа енгізулер, 

инновациялық менеджмент, инновациялық жобалар, инновациялық фирмалар және т.с.с. В) Білуге және 

қолдануға міндетті: инновациялық ұғымдар, инновациялық процесті басқару, кәсіпорынның инновациялық 

қызметіне қатысты басқару әдістерін. С) Дағдылануға: инновациялық саясатының негізгі қағидаларын 

меңгеруге, инновациялық процесті басқару әдістерін, инновациялық кәсіпорындарды жіктей білу, 

инновациялық жобалрды бағалай білу. Ғылыми-техникалық потенциалды басқарудағы шығармашалықтың 

рөлі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының негіздері. D)  Қазақстандағы 

ғылыми және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі. ҚР-дағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. 

Инновациялық процестер және экономикалық даму. E) Инновациялық процестердің мінездемесі. 

Инновациялық процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің өмірлік циклі. Инновацияның дамуының 

ішкі және сыртқы факторлары. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттер экономикадағы мәліметтерді 

талдау қағмидаларын түсінуі керек, экономикалық көрсеткіштерді болжамдаудың негізгі бағыттарын білуі тиіс, 

мәліметтерді талдаудың негізгі әдістерін, статистикалық ақпарат негізінде модельдерді құруды зерттеуі тиіс, 

болжамдарды және процестердің әрқилы кластары үшін олардың сенімділік интервалын құруы тиіс. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын қызметін жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. кәсіпорында жоспарлы 

жұмысты ұйымдастыру. Жоспарлаудың нормативтік базасы. Іскерлік ортаны болжау. Іскерлік жоспарлау 

(кәсіпорынның бизнес жоспары).Кәсіпорындағы старетигялық жоспарлау.Кәсіпорындағы ағымдық және 

оперативтік жоспарлау. Өнім өндіру мен өткізуді жоспарлау. кәсіпорында еңбекті және әлеуметтік дамуды 

жоспарлау. Өндіріс шығындары мен бағаны жоспарлау. Қаржылық жоспарлау. Желілі жоспарлау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) алдағы тұрған жоспарлы мәселелер құрамын қалыптастыру; B) алдағы 
кезеңде кәсіпорын іске асыруды жоспарлап отырған стратегияларды, мақсаттар мен міндеттерді негіздеу C) 

ұйымның қалаулы болашағын жобалау; қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетудің негізгі құралдарын 

жоспарлау, қалаулы болашаққа жақындау үшін қажетті құралдарды таңдау немесе жасау;  D) ресурстарға 

қажеттілікті анықтау, қажетті ресурстардың құрылымы мен көлемін және олардың түсу мерзімін жоспарлау.E) 

күтілетін қауіп- қатерлер немесе кәсіпорынның дамуының жорамалданатын мүмкіндіктер жүйесін анықтау; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 
формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 
категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

9.2 Модуль - Функционалды менеджмент  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұйымдастырушылық мінез-құлқы  

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: "Ұйымдастырушылық мінез-құлық" пәнін оқытудың мақсаты-ұйымдағы 

адамның мінез-құлқы, ұйымның уәждемесі мен нәтижелілігі, ұйымдағы топтық мінез-құлық және 

ұйымдастырушылық өзгерістер саласында білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ нарықтық бәсекелестік 

жағдайында кәсіпорындардың табысы мен өркендеуін іс жүзінде қамтамасыз етуге қабілетті жоғары білікті 

менеджерлерді даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұйымдастырушылық мінез-құлықтың ғылым және тәжірибе ретіндегі 

әдіснамалық негіздері. Ұйымдастыру тәртібі ғылым және тәжірибе ретінде. Ғылым жүйесіндегі және басқару 
тәжірибесіндегі ұйымдастырушылық мінез-құлықтың рөлі мен орны.  Ұйым субъектілерінің мінез-құлқын 

реттеушілер. Адам мен ұйымның өзара іс-қимылы.  Адамның ұйымға кіруі.  Адам мен ұйымның өзара іс-

қимылының рөлдік аспектісі.  Адам мен ұйымның өзара іс-қимылының тұлғалық аспектісі.  Адам мен топтың 

өзара әрекеттесуі.  Адамның ұйымдастырушылық ортаға бейімделуі және оның мінез-құлқын өзгерту. 

Ұйымдағы дербес даму. Ұйымның мінез-құлқын басқару. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Маркетинг. 

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, Еңбекті нормалау, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті: көпшілік алдында 

сөйлеу, келіссөздер, кеңестер өткізу, іскерлік хат алмасу, электрондық коммуникациялар; B) басқару 

міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылықтың және биліктің негізгі теорияларын қолдану қабілеті 

C) топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін білу негізінде топтық жұмысты 

тиімді ұйымдастыру қабілеті; D) топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін 

білу негізінде топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру қабілеті; E) жанжалды жағдайларды шешудің әртүрлі; 

адам ресурстарының аудитін жүргізе білу және ұйымдастыру мәдениетінің диагностикасын жүзеге асыру 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дағдарысқа қарсы менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Дағдарысқа қарсы менеджмент" пәнін оқытудың мақсаты дағдарысқа қарсы 

басқару саласында білім жүйесін қалыптастыру, кәсіпорындарды дағдарыстан шығару бойынша іс-шараларды 

әзірлеу, кәсіпорындардың банкроттық институты және оларды жою туралы түсінік беру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәнінде дағдарысқа қарсы басқару теориясы мен тәжірибесінің негіздері, 

банкроттықтың алдын алу және кәсіпорынның дағдарыс жағдайынан шығарылуы қарастырылады. 

Кәсіпорынның экономикалық жағдайын диагностикалауға, дағдарысқа қарсы іс-шараларды әзірлеуге және іске 

асыруға, стратегиялық контроллингке, төлем қабілеті жоқ кәсіпорындардың ұйымдық-өндірістік 

менеджментіне, сондай-ақ дағдарысқа қарсы басқарудағы тәуекелді есепке алуға ерекше назар аударылады. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы  
Постреквизиттері: Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, Еңбекті нормалау, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық 

құжаттарды білу; B) микродеңгейде дағдарысқа қарсы рәсімдерді жүзеге асырудың формалары мен әдістерін 

білу; C) дағдарысқа қарсы басқару теориясы бойынша білімді пайдалана білу; D) іс жүзінде төлем қабілетсіздігі 

диагностикасының көрсеткіштерін қолдану және осы көрсеткіштердің диагностикасын бағалау кезінде 

аналитикалық қорытындылар жасау; E) кәсіпкерлік тәуекелдерді және кәсіпорынның төлем қабілетсіздігін 

төмендету және бейтараптандыру әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірістік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өнім өндірісі мен еңбек процесін ұтымды, прогрессивті ұйымдастыру әдістерін, 

кәсіпорынның барлық өндірістік ресурстарын неғұрлым толық пайдалану тәсілдерін білу  

Пәннің қысқаша мазмұны: кәсіпорын жұмысының барлық экономикалық көрсеткіштерінің жақсаруымен 

қатар жүретін өндіріс тиімділігін тұрақты арттыру жолдары, өндіріске жаңа техниканы, технологияны енгізуді 

ұйымдастыру әдістері, кәсіпорында және оның құрылымдық бөлімшелерінде өндірісті оперативті басқарудың 

ұтымды әдістері, кәсіпорында негізгі көмекші және қызмет көрсетуші өндірістік процестерді жобалау және 

модельдеу әдістері, кәсіпорынның инфрақұрылымын қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы  

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, Еңбекті нормалау, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) өндірісті ұйымдастыру мен кәсіпорынды басқарудың теориялық негіздері 

мен заңдылықтарын, кәсіпорында өндірістік және басқарушылық процестерді ұтымды ұйымдастыру 

қағидалары мен әдістерін білуі тиіс; B) өндірісті ұйымдастыру мен басқару жүйесін жобалауды іске асыра 

алуы;  C)  есептеулерді орындау және өндірісті ұйымдастыру формалары мен әдістерін таңдауда негіздеулер, 

жоспарлы есептеулерді орындау, басқаруды ұйымдастыру дағдыларын иемденуі тиіс;  D) өндірістік 

ұжымдардың жұмысын ұйымдастыра  білу;  E) өндірістік ұйымдардың жұмысын басқаруды  тәжірибеде 

қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Эккаутинг менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Эккаутинг менеджмент " пәнін оқытудың мақсаты эккаутинг негіздерін, оның 
мазмұны мен тиімділігін,  менеджмент эккаутингін ұйымдастыру принциптерін игеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Эккаутинг түсінігі, оның қасиеттері және қажеттілігі. Менеджмент эккаутинг 

негіздері. Менеджмент эккаутингінің практикалық маңызы. Менеджмент эккаутингін ұйымдастыру. Ұйымның 

резервтерін ашу үшін деректерді жинау және талдау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық 

құжаттарды білу; B) микродеңгейде дағдарысқа қарсы рәсімдерді жүзеге асырудың формалары мен әдістерін 
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білу; C) дағдарысқа қарсы басқару теориясы бойынша білімді пайдалана білу; D) іс жүзінде төлем қабілетсіздігі 

диагностикасының көрсеткіштерін қолдану және осы көрсеткіштердің диагностикасын бағалау кезінде 

аналитикалық қорытындылар жасау; E) кәсіпкерлік тәуекелдерді және кәсіпорынның төлем қабілетсіздігін 

төмендету және бейтараптандыру әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 
Курсты оқытудың мақстаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік 

тәжірибесі мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 

нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Ұйым экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 
еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В.Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С.Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 

еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D. Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу, ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. Е.Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу;  уақыт, қызмет көрсету,  жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 
сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

5В050700 – МЕНЕДЖМЕНТ  

4 курс 

 

Компонент 

 
Пән коды Пән атауы 

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д

и
т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

 

13.1 Модуль - Бизнесті басқару, 10 кредит  

БП ТК SM 4225 Сапа менеджменті 7 5 

БП ТК TM 4226 Тәуекел менеджменті 7 5 

13.2 Модуль – Салалық экономика, 10 кредит 

БП ТК KE 4225 Көлік экономикасы 7 5 

БП ТК AShE 4226 Ауыл шаруашылық экономикасы 7 5 

13.3 Модуль – Сервис экономикасы, 10 кредит 

БП ТК SM 4225 Стратегиялық менеджмент 7 5 

БП ТК EE 4226 Электронды экономика 7 5 

16.1 Модуль – Жоба менеджменті, 11 кредит 

КП ТК ZhB 3306 Жобаларды басқару 6 6 

КП ТК ZhT 4307 Жобаларды талдау 7 5 

16.2 Модуль – Есептік менеджмент, 11 кредит 

КП ТК TM 3306 Тайм менеджменті 6 6 

КП ТК EM 4307 Эккаутинг менеджменті 7 5 

16.3 Модуль – Математикалық экономика, 11 кредит 

КП ТК ЕМ 3306 Экономикадағы математика 6 6 

КП ТК Eko 4307 Эконометрика 7 5 

17.1 Модуль - Өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру, 30 кредит 
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КП ТК ОM 4308 Өндірістік менеджмент 7 5 

КП ТК KZhU 4309 Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 7 5 

КП ТК EATU 4310 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Диплом алды практика 8 5 

17.2 Модуль - Бизнес процестерді басқару технологиялары, 30 кредит 

КП ТК BPB 4308 Бизнес процестерді басқару 7 5 

КП ТК BPR 4309 Бизнес процесстер реинжинирингі 7 5 

КП ТК IK 4310 Іскерлік коммуникациялар 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Диплом алды практика 8 5 

17.3 Модуль – Әлемдік экономика, 30 кредит 

КП ТК AE 4308 Әлемдік экономика 7 5 

КП ТК ShEE 4309 Шет елдер экономикасы 7 5 

КП ТК HEK 4310 Халықаралық экономикалық қатынастар 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Диплом алды практика 8 5 

 

13.1 Модуль - Бизнесті басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E)  

Пәннің атауы: Сапа менеджменті 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студент сапа менеджмент курсын өткеннен кейін кәсіпорындарда сапа 

менеджменті жүйесін енгізуге дағды алады; жаңа  даму сұрақтары бойынша дағдылары болуы тиіс. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Сапа менеджментінің негізгі принциптері. Сапа менеджментінің дамуының негізгі 

кезеңдері.  ИСО 9000 сериясының және сапа менеджментінің стандарттары. Кәсіпорынға  сапа жүйесін енгізу. 

Сапа менеджменті жүйесін құрастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.  Сапа менеджменті жүйесі 

жобасын жүзеге асыру. Ішкі аудитті ұйымдастыру.  

Пререквизиттері:  Менеджмент, Экономикалық теория 

Постреквизиттері:  Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сапа менеджментінің жүйесіне арналған ИСО 9000:2008 халықаралық 

стандарттар топшасының талаптарын; өндіріске халықаралық стандарттарды еңгізу тәртібін білу қажет; В) сапа 

менеджмент жүйесінің ұстанымдарды, құрастыруды; С) сапа менеджмент жүйесіндегі ақпараттық 

технологияларын пайдалану; Д) өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау; сапа менеджмент жүйесінің  

үрдістерін анықтау; Е) сапа менеджмент жүйесінің  құжаттамаларды дайындау; сапа менеджмент жүйесінің  

аудиттерін өткізу және өндірістерді, ұйымдастырларды сертификаттауға дайындау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тәуекел менеджменті 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсiпорында тәуекелдi басқару және бағалау аясында мықты теориялық бiлiмдер 

және тәжирібелік дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған  курс қазiргi тәуекелдердiң классификациясын, тәуекелді ретке келтiруге 

және сақтандару әдiстерiн меңгерiп, анықсыздықты азайтып, сонымен бiрге кәсiпорынның шаруашылық 

жұмысының әр түрлi кезеңдерiне оның құнын анықтауға мүмкiндiк бередi. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Шығындарды басқару, Жобаларды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) бiлуi керек: - қаражаттар, салық салу, сақтандыру, кәсiпкерлiктi 

ұйымдастыру төңiрегiдегi негiзгi нормативтiк құжаттарды; - тәуекелдердiң түрлерiн білуі тиіс; B) тәуекелдердi 

талдауының сапалы және сандық негiзгi әдiстерiн; - тәуекел басқарудын негiзгi әдiстерін, тәсілдерін және 

қағидаларын меңгеру; C) тәуекелдiк жағдайлардағы шешiм қабылдау процесстiң ұйымдастыру және 

ақпараттық қамтамасыз етуi; - тәуекелдердi минимизациялаудын негiзгi бағыттарын меңгеру;  D) тәуекелдiк 

жағдайлардағы қолданылған шешiмдердi объективтi түрде негiздеу; тәуекелдердi төмендетуiнiң тиiмдi 

әдiстерiнiң жүйесiн бағалау; E) тәуекелдің шамасын және дәрежесiн бағалау ерекшеліктерін меңгеру.  

 

13.2 Модуль – Салалық экономика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік экономикасы 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты: автомобиль транспортында экономикалық заңдардың, жалпы пайдалану 

транспортында даму заңдылықтарының көріну және пайдалану ерекшеліктері мен формаларын білуі тиіс.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Кәсіпорын – шаруашылық жүргізу объектісі. Автомобиль көлігіндегі негізгі 

қорлар. Кәсіпорынның айналым құралдары. Автомобиль көлігі кәсіпорындағы еңбек ресурстары және еңбек 

өнімділігі. Еңбекке ақы төлеу. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру. 

Автомобиль және жол шаруашылығы кәсіпорнындағы жоспарлау 

Пререквизиттері: Нарықтық инфрақұрылым, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Көлік экономикасының  негізгі көрсеткіштерін оқып-үйрену;  B) еңбек 

ақысының тиімділік формасын таңдау; C) өндірістің шығындарын есептеу; D) жаңа техникаларды және 

технологияларды қолданудан экономикалық тиімділігін есептеу; E) ұйым қызметі жағдайының анализін өткізу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ауыл шаруашылық экономикасы 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттердің ауыл шаруашылығы экономикасы мәселелері бойынша кәсіби 

білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аграрлық өндірістің жер ресурстары және жерді тиімді пайдалану жолдары. 

Экономикалық тиімділік және ауыл шаруашылығын кеңейтуді енгізу жолдары. Өсімдік шаруашылығының 

халық шаруашылығы маңызы. Өсімдік шаруашылығын дамытудағы салалық құрылым және құрылымдық 
өзгерістер. Республикада өсімдік шаруашылығы саласының орналасуы мен ерекшеліктері. Астық өндірісі, 

көкөніс шаруашылығы, жемшөп өндірісі экономикасы. Салалардың экономикалық және технологиялық 

ерекшеліктері өсімдік шаруашылығы салаларының экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері. Мал 

шаруашылығының халық шаруашылық маңызы. Мал шаруашылығын дамытудағы салалық құрылым және 

құрылымдық ілгерілеулер. Республикадағы мал шаруашылығының даму жағдайы мен ерекшеліктері. Саланың 

тиімділігіне әсер ететін факторлар. Өндірістік ресурстар.  Салалардың экономикалық және технологиялық 

ерекшеліктері. Салалардың экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері. Қой шаруашылығы, жылқы 

шаруашылығы, Түйе шаруашылығы, мал шаруашылығы және құс шаруашылығы экономикасы. 

Пререквизиттері: Нарықтық инфрақұрылым, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шаруашылық жүргізу практикасында объективті экономикалық 
заңдардың әрекет ету механизмін пайдалану негіздерін білу, сұраныс пен ұсынысты қалыптастыру, өндірісті 

күшейту, мамандандыру және шоғырландыру, өндірістегі ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін кеңінен 

қолдану; В) ауыл шаруашылығы өндірісінің экономикалық тиімділігін және өндірістің рентабельділігін 

анықтау әдістемесін, Еңбек және жер ресурстарын пайдалану тиімділігін, негізгі, айналым қорлары мен күрделі 

салымдарды, жерді экономикалық бағалауды, қазіргі заманғы жағдайларда ауыл шаруашылығы экономикасын 

тұрақтандыру шарттарын, талаптары мен бағыттарын, басқару теориясы мен тәжірибесінің негіздерін, басқару 

функцияларын, маркетингтің негізгі бағыттарын, өнімді сату стратегиясын білу және қолдана білу; С) ауыл 

шаруашылығы өнімдеріне баға белгілеу дағдыларын меңгеру; d); D) тәуекелдерді негіздеу және оларды 

төмендету дағдыларына ие болу; Е) күнделікті жұмыста жанжалды және сыни жағдайларды шешу дағдыларына 

ие болу. 

13.3 Модуль – Сервис экономикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стратегиялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: стратегиялық менеджмент мәні, мазмұны түсінігін қалыптастыру; - фирманың 

стратегиясы, оны әзірлеу әдістері, стратегия типтері, стратегияны қолдау жүйесі туралы түсініктер 

қалыптастыру; - фирманың экономикалық стратегиясы,мемлекеттік даму стратегиясы, әзірленген және 

қабылданған стратегияға бейімделу тәсілдері, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

мәселелері туралы тұсініктер қалыптастыру. Пәнді зерделеуде басқару жүйесінің ситуациялық талдауы 

жүргізіліп, ұйымның миссиясы мен мақсаттарының рольдері айқындалады, ұйымның сыртқы ортасының 

талдау әдістемесі және оның күшті және ілсіз жақтарының басқарушылық талдауы тәсілдері қарастырылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: фирманың стратегиясы, оны әзірлеу әдістері, стратегия типтері, стратегияны 
қолдау жүйесі, фирманың экономикалық стратегиясы, мемлекеттік даму стратегиясы, әзірленген және 

қабылданған стратегияға бейімделу тәсілдері, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы, Шығындарды басқару, Инвестициялық 

менеджмент. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) заңнамалық-нормативтік базаны, концепциялар мен стратегиялар 

жиынтығын; - стратегиялық менеджменттің негізгі құрамдастығын, - стратегия, корпоративтік мәдениет 
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түрлерін білуі тиіс; B) стратегиялық менеджменттің заманауи теоретикалық және тәжірибелік мәселелері 

туралы; стратегиялық өзгерістерді басқару туралы; адами әлуетті пайдалану стратегия ерекшеліктерін меңгеру; 

C) фирма қауқарсыздығын (банкроттығы) алдын алу стратегиясы туралы,  бәсекелестік стратегиясы туралы 

түсініктер алуы жөнінде түсініктері болуы әдістерді құрастыру;  D) бәсекелік артықшылықтар теориясының 

негізгі шарттарын, - стратегиялық басқару қажеттігін анықтайтын факторларды бағалау; E) стратегиялық 

өзгерістерді басқару ерекшеліктерін меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 
Пән атауы: Электрондық экономика  

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: қалыптастыру болып табылады білім алушылардың түсіну жаңа даму 

заңдылықтарын, қазіргі заманғы электрондық-экономиканың алғы шарттарын құру ҚР-да қолайлы 

ұйымдастырушылық және нормативтік-құқықтық жағдай үшін тиімді институттарын дамыту цифрлық 

экономика қатысуымен мемлекет және азаматтық қоғам. 

Пәннің қысқаша мазмұны: электрондық экономиканың пайда болу шарттары және мәні. Электрондық 

экономиканың технологиялық негіздері. Цифрлық трансформация. Цифрлық экономиканың ұйымдық негіздері 

және құрылымы. Электрондық трансформацияның экономикаға әсері. Ресурстар нарықтарындағы өзгерістер 

және бәсекелестік. Цифрлық қауіпсіздік. Экономика мен қаржыда шешімдер қабылдаудағы үлкен деректердің 

(big data) рөлі. Экономикадағы және қаржылардағы үлкен деректерді талдау және олардың қолданылуын 

шектеу тәсілдеріне шолу. Электрондық экономиканың институционалдық негіздері. Мемлекеттің функциялары 
және электрондық экономикаға көшуді құқықтық қамтамасыз ету. Электрондық экономиканың даму деңгейін 

бағалау критерийлері. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Инвестициялық менеджмент. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) салалық және макроэкономикалық деңгейде әртүрлі экономикалық 

жағдайларды талдаудың негізгі теориялық тәсілдерін білу; В) электрондық трансформацияның теріс және 

позитивті факторларын бөліп, ара қатынасты білу, олардың макро - және микроэкономикалық көрсеткіштерге, 

бизнесті жүргізу мүмкіндігіне және экологиялық мәселелерді шешуге әсер ету дәрежесін анықтау; С) сандық 

экономиканы талдау, сандық трансформацияның тиімділігін бағалау әдістерін меңгеру; D) сандық қауіпсіздік 

мәселелерін анықтау және талдау; Е) шешім қабылдаудың экономикалық, стратегиялық және ұйымдық-

басқарушылық модельдерін құрудың практикалық дағдыларын меңгеру 
 

16.1 Модуль – Жоба менеджменті 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаларды талдау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Нарық жағдайындағы кәсіпорында ұтымды қаржылық саясаттың жүргізілуін 

қамтамасыз етіп, инвестициялық тартымдылығын арттыру. Болашақ менеджерлерді инвестициялық жобаны 

талдау негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоба және жобаларды талдау туралы түсінік. Жобаларды талдаудың негізгі 

категориялары. Алғашқы инвестициялық талдау және бизнес-жоспарды дайындау. Жобаларды талдауда 
қолданылатын есептеу тәсілдері. Инвестицияларды бағалау әдістемесі. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы, Корпоративтік басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) қаржылық құжаттарды итерпретациялау; B) қаржылық қызметті бағалау 

әдістемелерін меңгеру; C) инвестициялық шешімдерді қабылдау және инвестициялық  жобаларды басқару мен 

стандарттық әдістерді құрастыру;  D) капитал құрылымын басқару және оның табыстылығын бағалау; E) 

компанияны қайта құру мәселелерін шешумен қаржылық мәселелерін табу. 

 

16.2 Модуль – Есептік менеджмент 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Эккаутинг менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Эккаутинг менеджмент " пәнін оқытудың мақсаты эккаутинг негіздерін, оның 

мазмұны мен тиімділігін,  менеджмент эккаутингін ұйымдастыру принциптерін игеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Эккаутинг түсінігі, оның қасиеттері және қажеттілігі. Менеджмент эккаутинг 

негіздері. Менеджмент эккаутингінің практикалық маңызы. Менеджмент эккаутингін ұйымдастыру. Ұйымның 

резервтерін ашу үшін деректерді жинау және талдау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы, Шығындарды басқару, Баға қалыптастыруды 

басқару.  
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық 

құжаттарды білу; B) микродеңгейде дағдарысқа қарсы рәсімдерді жүзеге асырудың формалары мен әдістерін 

білу; C) дағдарысқа қарсы басқару теориясы бойынша білімді пайдалана білу; D) іс жүзінде төлем қабілетсіздігі 

диагностикасының көрсеткіштерін қолдану және осы көрсеткіштердің диагностикасын бағалау кезінде 

аналитикалық қорытындылар жасау; E) кәсіпкерлік тәуекелдерді және кәсіпорынның төлем қабілетсіздігін 

төмендету және бейтараптандыру әдістерін меңгеру. 

 

16.3 Модуль – Математикалық экономика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Эконометрика 

Бағдарлама авторы: Иргалиева Н 

Курсты оқытудың  мақсаты: кәсіби қызметте шешім қабылдау әдістерін практикалық қолдану дағдыларын 

қалыптастыру; тез өзгеретін шындық жағдайында тиімді шешімдер қабылдау әдістерін таңдауға, қызметтің 

өзгеретін жағдайларына тез бейімделуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Эконометрикалық модельдеудің негізгі аспектілері. Ықтималдықтар теориясы 

және математикалық статистика элементтері. Жұптасқан сызықтық регрессиялық талдау. Көп сызықты 

регрессиялық талдау. Сызықты емес регрессиялық модельдер және олардың сызықты құрылымы. Регрессиялық 

модельдерді құрудың арнайы әдістері. Уақыт қатарлары және болжау. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория. Экономикадағы матемтика. 

Постреквизиттері:  Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қатынастар мен тәуелділіктерді эмпирикалық зерттеу тәсілдерін түсіну, 

сонымен қатар қарапайым эконометрикалық модельді өз бетінше құру және зерттеу мүмкіндігі. B) Білімдер мен 

түсіну қабілеттерін практикада қолдану: нақты экономикалық құбылыстар мен процестерге қатысты 

зерттеулерді неғұрлым жоғары және жоғары деңгейде жүргізу. C) пайымдау, баға беру және қорытынды 

тұжырымдау: қатынастар мен тәуелділіктерді эмпирикалық зерттеу тәсілдері туралы түсінік, сонымен қатар 

қарапайым эконометрикалық модельді өз бетінше құру және зерттеу мүмкіндігі. D) Қарым-қатынас дағдылары: 

қойылған міндеттерді шешудің нәтижелерін сенімді түрде түсіндіреді; курстық материалдарды ойдағыдай 

игеру және көбейту қабілеттерін көрсетеді. E) Оқыту саласындағы дағдылар: заманауи мәселелер, 

экономикалық процестерді эконометриялық зерттеудің тәсілдері мен әдістері саласындағы білім мен дағдылар. 
 

17.1 Модуль - Өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірістік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өнім өндірісі мен еңбек процесін ұтымды, прогрессивті ұйымдастыру әдістерін, 

кәсіпорынның барлық өндірістік ресурстарын неғұрлым толық пайдалану тәсілдерін білу  

Пәннің қысқаша мазмұны: кәсіпорын жұмысының барлық экономикалық көрсеткіштерінің жақсаруымен 

қатар жүретін өндіріс тиімділігін тұрақты арттыру жолдары, өндіріске жаңа техниканы, технологияны енгізуді 

ұйымдастыру әдістері, кәсіпорында және оның құрылымдық бөлімшелерінде өндірісті оперативті басқарудың 
ұтымды әдістері, кәсіпорында негізгі көмекші және қызмет көрсетуші өндірістік процестерді жобалау және 

модельдеу әдістері, кәсіпорынның инфрақұрылымын қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы, Шығындарды басқару, Баға қалыптастыруды 

басқару.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) өндірісті ұйымдастыру мен кәсіпорынды басқарудың теориялық негіздері 

мен заңдылықтарын, кәсіпорында өндірістік және басқарушылық процестерді ұтымды ұйымдастыру 

қағидалары мен әдістерін білуі тиіс; B) өндірісті ұйымдастыру мен басқару жүйесін жобалауды іске асыра 

алуы;  C)  есептеулерді орындау және өндірісті ұйымдастыру формалары мен әдістерін таңдауда негіздеулер, 

жоспарлы есептеулерді орындау, басқаруды ұйымдастыру дағдыларын иемденуі тиіс;  D) өндірістік 

ұжымдардың жұмысын ұйымдастыра  білу;  E) өндірістік ұйымдардың жұмысын басқаруды  тәжірибеде 

қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттер экономикадағы мәліметтерді 

талдау қағмидаларын түсінуі керек, экономикалық көрсеткіштерді болжамдаудың негізгі бағыттарын білуі тиіс, 

мәліметтерді талдаудың негізгі әдістерін, статистикалық ақпарат негізінде модельдерді құруды зерттеуі тиіс, 

болжамдарды және процестердің әрқилы кластары үшін олардың сенімділік интервалын құруы тиіс. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын қызметін жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. кәсіпорында жоспарлы 

жұмысты ұйымдастыру. Жоспарлаудың нормативтік базасы. Іскерлік ортаны болжау. Іскерлік жоспарлау 

(кәсіпорынның бизнес жоспары).Кәсіпорындағы старетигялық жоспарлау.Кәсіпорындағы ағымдық және 

оперативтік жоспарлау. Өнім өндіру мен өткізуді жоспарлау. кәсіпорында еңбекті және әлеуметтік дамуды 

жоспарлау. Өндіріс шығындары мен бағаны жоспарлау. Қаржылық жоспарлау. Желілі жоспарлау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Шаруашылық қызметті 

талдау, Баға қалыптастыруды басқару.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) алдағы тұрған жоспарлы мәселелер құрамын қалыптастыру; B) алдағы 

кезеңде кәсіпорын іске асыруды жоспарлап отырған стратегияларды, мақсаттар мен міндеттерді негіздеу C) 

ұйымның қалаулы болашағын жобалау; қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетудің негізгі құралдарын 

жоспарлау, қалаулы болашаққа жақындау үшін қажетті құралдарды таңдау немесе жасау;  D) ресурстарға 

қажеттілікті анықтау, қажетті ресурстардың құрылымы мен көлемін және олардың түсу мерзімін жоспарлау.E) 

күтілетін қауіп- қатерлер немесе кәсіпорынның дамуының жорамалданатын мүмкіндіктер жүйесін анықтау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

17.2 Модуль - Бизнес процестерді басқару технологиялары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бизнес процестерді басқару 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерде кәсіпорынның рационалдық өндірістік құрылымын құрастыру, 

нәтижелі экономикалық даму үшін кәсіпкерлік қызметінің ұйымдастыру және қызмет етудегі дұрыс шешім 

қабылдау, ситуациялық талдау жасау, белгісіздік пен тәуекел жағдайда экономикалық және ұйымдық 

шешімдерді қабылдау дағдылары болуы тиіс 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес процестерді басқару теориясы. Бизнес процестерді басқарудың негізгі 

концепциялары және әдістері. Бизнес процестерді талдау. Бизнес процестерді басқарудың реинжинирингі. 
Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Шығындарды басқару, Шаруашылық қызметті 

талдау, Баға қалыптастыруды басқару.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бизнесті және өз ісін ұйымдастыру саласында теориялық және 

тәжірибелік біліммен қаруландыру  В) кәсіпкерлік қызметтің басты бағыттары бойынша білім кешенін 

қалыптастыру; С)  бизнес жоспар жасауда тәжірибелік дағдыларының болуы;. D) бизнес процестерді басқару 

тәжірибесін қолдану; E) кәсіпкерлік қызметті басқару жүйесін білу.  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бизнес процестер реинжинирингі 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Бизнес процестер реинжинирингінің міндеттері, мақсаттары және бизнес 

процестерді бағалау туралы дағдыларды меңгеру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес-процестердің реинжинирингінің жалпы сипаттамасы. Процестік басқару 

концепциясының негізгі тұжырымдары. бизнес-процесстер реинжинирингінің технологиясы. бизнес-

процестерді функционалды моделдеу. Бизнес-процестерді обьективті -бағытталған моделдеу. бизнес-
процестерді динамикалық талдау технологиялары. 

Пререквизиттері: Бизнесті ұйымдастыру, Шығындарды басқару, Менеджмент, Инновациялық менеджмент. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бизнес-процестерді ұйымдастыруды жетілдіруді өткізу әдістемесін;  В) 

бизнес-процестер мәселелерін өз бетінше талдай алуды;С) кәсіпорынды басқарудың жаңашылдығы, 

реинжиниринг тиімділігі; D) бизнес жоспар жасауда тәжірибелік дағдылары бойынша компетенциялар 

қалыптасуы тиіс; Е) реинжиниринг жұмыстарының дағыларымен, кәсіпорынды басқару функцияларын. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Іскерлік коммуникациялар 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде коммуникацияның ғылыми-
тәжірибелік негіздерін оқу және тауар мен қызмет жылжытудың тәжірибиелік дағдылары болуы тиіс 

Пәннің қысқаша мазмұны: Коммуникация теориясының негіздеріне кіріспе. Іскерлік коммуникация түрлері. 

Іскерлік коммуникациялардың  этикалық негіздері. Тұлғааралық қарым-қатынас шеберлігі. Қоғамдық байланыс 

этикасы. Іскерлік қарым-қатынас.  

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Шығындарды басқару, Шаруашылық қызметті талдау, 

Баға қалыптастыруды басқару.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нақты экономикалық жағдайларды талдау және шешудегі іскерлік 

коммуникацияның негізгі түсініктерін, қағидаларын қолдану; В) іскерлік коммуникация туралы жүйелі білім 

кешешнін қалыптастыру С) қазіргі заманга сай коммуникациялық технологияларды қолдану D) тауарлар мен 

қызметтерді жылжьпуда әдістерін меңгеру;  Е)  фирманың коммуникациялық саясатының тиімді нысандарын 
өзірлеу. 

17.3 Модуль – Әлемдік экономика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік  экономика 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлемдік экономика механизмі туралы тұтас мағлұматтар беру. Олардың әлемдік 

экономикадағы ұлттық экономиканың ролін анықтайтын негізгі көрсеткіштерімен таныстыру, экономикалық 

үлгілер құрып, талдау жасауға, шешімдер қабылдауға үйрету, көптеген шешімдер арасынан ең ұтымдысын 

таңдауда бағдар беру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Әлемдік экономика» туралы білімдер шаруашылық үдерістердің жаһандануы, 
елдердің басым бөлігінің экономикалары әлемдік шаруашылық үдерістерге тартыла отырып, олардың бір-

бірінен тәуелділігінің артуы жағдайында және олар осы үдерістерде орын алып жатқан өзгерістерге өте 

сезімтал болып келуіне байланысты айрықша өзектілікке ие болады. Сол сияқты осы пәнде әлемдік 

экономикада халықаралық экономикалық және қаржы ұйымдар, интеграциялық топтастықтар мен трансұлттық 

корпорациялардың орны мен рөлі айқындалады.  

Пререквизиттері: Халықаралық бизнес, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жаһандық экономикадағы елдердің негізгі топтарын  және елдерді жіктеу 

үшін пайдаланылатын көрсеткіштер білу; B) елдердің әртүрлі жіктелуін жаһандық экономикадағы орны мен 

рөлін анықтау үшін қолдануға қабілетті болу; C) валюта бағамына әсер ететін факторларды иелену және талдау 

және валюта бағамының динамикасының елдегі және әлемдік экономикадағы экономикалық жағдайға әсерін 

бағалау; D) халықаралық экономикалық ұйымдардың  пайда болу себептерін, мақсаттарын және нәтижелерін 
білу; E) халықаралық капитал қозғалысының әртүрлі нысандарын, олардың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін анықтау және талдау дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шет елдер экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты шет елдердегі экономикасының салалары мен сфераларынының дамуы 

туралы ақпарат алу. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі заманғы өзара тәуелді әлемді зерттеуде қолданылатын теорияны білдіреді. 

Шетелдердіңэкономикасы теориясына негізделеді және макроэкономика мен микроэкономика курстарының 

жалғасы болып табылады. Халықаралық экономика пәні – халықаралық тауар айырбасы, өндіріс 

факторларының қозғалысы және мемлекеттердің халықаралық экономикалық саясатын қалыптастыру 

салаларындағы әртүрлі мемлекеттердің шаруашылық субъектілерінің өзара қызмет ету заңдылықтарын 

зерттеуші рыноктық экономика теориясының бір бөлігі 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) шет елдер экономикасында болып жатқан өзгерістерді талдау және 

бағалау; B)  ҚР үкіметімен жүргізілетін сыртқы экономикалық саясаттың перспективалары мен салдарлары;  C) 

алынған білімдерді ҚР сыртқы экономикалық байланыстарын ұйымдастыру мен басқаруға, кәсіпорындардың 

сыртқы экономикалық қызметіне  қатысты пайдалану; D)  халықаралық экономикалық қатынастардың әрекет 

етуінің негізгі қағидалары мен даму заңдылықтарын білу; E) елдің халықаралық экономикалық қызметке 

қатысуының  оның дамуы үшін жағымды және жағымсыз салдарларын  сауатты бағалау.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық экономикалық қатынастар 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық бизнес тәжірибесі мен теориясын, қазіргі халықаралық істі 

жүргізудің және ұйымдастырудың негізін, оның ішкі және сыртқы орта компоненттерін, халықарарлық бизнесті 
ұйымдастырудың формаларын, халықаралық бизнесті басқарудың құрылымын, халықарарлық бизнесті және 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ақпараттық аспектілерін, сонымен қатар халықарарлық бизнесті 

сақтандыруды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықраралық бизнес концепция. Халықраралық бизнестің субъектілері. Ұстаным 

және бизнестің белгілері. Халықраралықбизнесжүйесі және оның экономикалық ортасы. Инфрақұрылым және 

халақаралық бизнестің экономикалық емес ортасы. Кәсіпкерлік фирма түсінігі. Физикалық және заңды тұлғалар 

сияқты субъекттер. Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет.Фирманы құру технологиясы. Өндірістік 

және коммерциялық бизнес. Ақпараттық және консультациялық бизнес. Халықраралықбизнесті басқарудың 

стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпкерлік фирманы тарату және қайта құру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Халықаралық қатынастар теориясы пәнін, зерттеу обьектілерін, зерттеу 

тәсілдері мен саяси ғылымдар жүйесіндегі орнын пайымдау. Мемлекеттердің сыртқы саясатының мәнін, 

мазмүны мен мақсатын оқып-білу. B) Халықаралық қатынастар жүйесінің құрылысы мен кұрылымыг қызметі 

мен бөлшектерінің өзара қарым- қатынасын, өзін-өзі реттеу, өзгеру заңдылықтарын түсіну. C) Сыртқы 

саясаттың жасалу, іске асырылу құралдарын, үрдісін, оған әсер етуші факторларды саралау.  D) Халықаралық 

саясаттың барысын, даму зандылықтарын пайымдау. E) Халықаралық қатынастарды мәселелерді жүйелеу, 

зерттеу тәсілдерін меңгеру. 
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4.1 Модуль  – Философия және менеджмент  негіздері, 13 кредит  

БП ЖК Men 2205 Менеджмент  3 3 

ЖББП TK SZhKMN 2107 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  3 5 

ЖББП МK Fil 2108 Философия 3 5 

4.2 Модуль  – Философия және құқық негіздері, 13 кредит 

БП ЖК Men 2205 Менеджмент 3 3 

ЖББП TK KN 2107 Құқық негіздері 3 5 

ЖББП МK Fil 2108 Философия 3 5 

5.1 Модуль - Кәсіпорын қаржысы мен есебі, 20 кредит   

БП TК MMT 2206 Микро және макро талдау 3 5 

БП TК KE 2207 Қаржылық есеп 3 5 

БП TК Kar  2208 Қаржы 3 5 

БП TК ESA 2209 Экономикадағы статистикалық әдістер 4 5 



122 

  

5.2 Модуль  – Қаржы-есеп жүйесі, 20 кредит 

БП TК MMN 2206 Микро және макроэкономика негіздері 3 5 

БП TК KOBE 2207 Қаржы органдарындағы бухгалтерлік есеп 3 5 

БП TК KT 2208 Қаржы теориясы 3 5 

БП TК KEAN 2209 Қаржылық есеп айырысу негіздері 4 5 

6.1 Модуль  – Қаржылық есептілік стандарттары, 23 кредит 

БП  ЖК KЕ 2210 Кәсіпорын экономикасы 4 5 

БП TК BET 2211 Басқару есебі және талдауы 4 5 

БП TК КККТ 2212 Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 4 5 

БП TК КЕНS 2213 Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары 4 5 

БП TК   Өндірістік практика 4 3 

6.2 Модуль - Мемлекеттік мекемелеріндегі есеп, 23 кредит 

БП  ЖК KЕ 2210 Кәсіпорын экономикасы 4 5 

БП TК MMBE 2211 Мемлекеттік мекемелердегі басқару есебі 4 5 

БП TК MBOT 2212 Мемлекеттік бюджет орындалуын талдау 4 5 

БП TК ММЕ 2213 Мемлекеттік меншіктің есебі 4 5 

БП TК   Өндірістік практика 4 3 

 

4.1 Модуль  – Философия және менеджмент  негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Практика, басқару шеберлігі және ғылым ретінде менеджмент туралы ұғым 

кешенін қалыптастыру және оның қазіргі заманғы тұжырымдамасын түсіндіру, сондай-ақ жаңа экономикалық 
жағдайда отандық кәсіпорындарды басқару міндеттері мен қажіттіліктеріне осы тұжырымдаманың бейімделуі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында білім алушы менеджментке менеджмент эволюциясын 

меңгере отырып, басқарушылық және көшбасшылық ұғымдарын меңгеріп, ұйымдастыру және тиімді басқару, 

менеджменттегі коммуникация, басқарушылық шешімдер түрлерімен таныса алады. Сонымен қатар, 

менеджменттегі жоспарлау, менеджменттегі мотивация, шиеліністер мен өзгерістерді басқару, адам 

ресурстарын басқару, басқару этикасы жөнінде мағлұмат ала алады. 

Пререквизиттері:Экономикалық теория, Мамандыққа кіріспе   

Постреквизиттері: Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау, Басқару есебі және талдау  
 Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) менеджмент теориясының құрамдас бөліктері мен оның даму 

перспективаларын;–қазіргі заманғы менеджменттің негізгі модельдері мен құралдарын;–персоналды басқару 

принциптерін;–ынталандыру жүйесін, ұйымдарды басқарудың стратегиялық және тактикалық ерекшеліктерін; 

В) кәсіпорында проблемаларды шешуге теория мен тұжырымдаманы қолдану;–кәсіпорынның ұйымдық 
құрылымын талдау және жобалау;-проблемаларды белгілерден ахуалдық ажырата білу, пайда болған 

жағдайдың негізінде жатқан себептерді анықтауды, басқару технологиялары мен модельдерін жеке, топтық 

және ұйымдастыру шығармашылығын көріністері үшін қолдануды;-ұйымды басқаруға жүйелік көзқарас; 

ұйымда шиеліністер мен өзгерісті басқару, тауарлар бәсекеқабілеттілігі мен басқару тиімділігін бағалау, 

персоналлды ынталандыру әдістерін қолдану; С) ұйымды басқару теориясы бойынша жаңа білім мен 

дағдыларды және оның даму тәжірибесін-басқарудағы нақты жағдайларда ерекше әдістер, процедуралар мен 

технологияларды қолдану қабілетін; Е) ұйымда басқару міндеттерінің шешімдерін үшін топтық өзара 

байланыс-кәсіби функцияларды жүзеге асыру кезінде мақсаттарды қоюда және міндеттерді қалыптастырады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 
Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі Нурутдинова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әділеттілікті қалыптастыру және Қазақстан 

Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі ережелерін зертеу  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық 

қатынастарды білуге және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға 

бағытталған.  

Пререквизиттері:Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология), 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Постреквизиттері: Мемлекеттік мекемелердегі басқару есебі 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының 

Конституциясы; Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы білу 

және түсіну В) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың негізгі қағидаттары түсіну.С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; 
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жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, 

идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын қолдану. 

 

4.2 Модуль  – Философия және құқық негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Құқық негіздері 
Бағдарлама авторы: Саутбаева С.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқықтық емес мамандықтардың студенттеріне арналған және Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын, құқықтық теория негіздерін ашатын жүйелі курс болып табылады. "Құқық 

негіздері" - Мемлекет және құқық туралы аса маңызды мәліметтерді қамтитын кешенді оқу пәні. Бұл пән 

қоғамдық өмірдің түрлі салаларында азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттерін зерттейді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді оқыту барысында құқық салаларының негіздерін құрайтын ұғымдар мен 

құқықтық нормалар, қазақстандық құқық жүйесі, мемлекет теориясының негіздері, адамның және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтары, азаматтың құқықтық мәртебесі, конституциялық құрылыс негіздері, әкімшілік 

құқық негіздері, еңбек құқығы негіздері, отбасылық құқық негіздері, қылмыстық құқық негіздері, заңдық 

жауапкершілік ұғымдарымен танысады.  

Пререквизиттері:Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология), 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 
Постреквизиттері: Мемлекеттік мекемелердегі басқару есебі 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: A) қазақстандық құқық жүйесін білу және түсіну B) азаматтық және еңбек 

құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды практикада пайдалану C) ҚР құқықтық жүйесі туралы 

пікір шығару, идеяларды бағалау және тұжырымдарды қалыптастыру қабілеті D) құқықтық мәдениетті 

жетілдіру саласындағы іскерліктер E) дауларды шешу бойынша жағдайларда құқық нормаларын қолдану 

саласындағы іскерліктер. 

5.1 Модуль- Кәсіпорын қаржысы мен есебі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Микро және макро талдау  

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И.  
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына, әсер етуші факторларына талдау жасау әдістемесін меңгерту, елдің 

макроэкономикалық ахуалына қатысты өз пікірін қалыптастыруға, мемлекеттің экономикалық саясатының 

салдарына өзбетінше талдау жасай білуге білім алушыларды дағдыландыру; үй шаруашылығы мен фирма 

экономикасы, әртүрлі нарық құрылымындағы фирманың қызмет ету ерекшелігі, оларды экономикалық-

математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып, нарықтың негізгі субъектілерінің қызметіне өзбетінше 

талдау жасай білуге дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтың негізгі субъектілері – тұтынушылар мен өндірушілердің іс-әрекеті, 

жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке, олигополия жағдайындағы фирманың әрекеттері, сонымен 

қатар өндіріс факторлары нарықтарының қызмет ету механизмдері, нарықтың осал тұстары, оларды реттеудегі 

мемлекеттің ролі қарастырылады; Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, 
олардың динамикасына жан-жақты талдау әдістемесі қарастырылады. Пәнді оқу талдау әдісін қолдана отырып 

зерттеуге негізделеді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері  

Постреквизиттері:Аудиттің халықаралық стандарттары, Қаржылық есептілік халықаралық стандарттарына 

сәйкес бухгалтерлік есеп 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) кәсіби қызметі саласы бойынша тұтынушылардың әрекеттерін зерттеу, 

клиентке бағдарлана білу; кәсіби қызметі саласы бойынша тұтынушылардың әрекеттерін зерттеу, клиентке 

бағдарлана білу; В) нарықтағы бағаны қалыптастыру, өндірісті тиімді ұйымдастыру, пайданы арттыру, 

мемлекеттің макроэкономикалық саясатының экономикаға ықпал ету механизмін білу және оны кәсіби 

тәжірибеде қолдану; негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді анықтау әдістемесін меңгеру, ел 

экономикасындағы бұл көрсеткіштердің динамикасын талдау әдістемесін білу, қолдану С)мемлекеттің 

макроэкономикалық саясатының құралдарын білу, негізгі макроэкономикалық мәселелерді анықтау, талдау, 
бағалау, олардың алдын-алу немесе күресу жолдарын меңгеру; D) макроэкономикалық теңдестіктің қалыптасу 

механизмін терең меңгеру, Е) сұранысты қалыптастыратын және ынталандыратын факторларды қолдану, атап 

айтқанда қызмет көрсету сапасын жетілдіру, тиімді баға белгілеу, жарнама жүргізу, экономика салалары 

бойынша нарық, макроэкономика субъектілерінің экономикалық іс-әрекеттерін талдау, соның негізінде 

қорытынды жасау; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық есеп 
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Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорындардағы, ұйымдардағы активтерді, міндеттемелерді, капиталды, 

кірістер мен шығыстарды бағалаудың және қаржылық есептілікті ұсынудың жалпы қабылданған ережелерін; 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын; халықаралық есептілікті дайындау мен ұсынудың жүйесін 

білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді меңгеру барысында шаруашылық субъектісінде ақша қаражаттары мен 

оның  эквиваленттерінің есебін, дебиторлық берешектер және өзге де активтер мен қорлар есебін,негізгі 

құралдарды есепке алу үйретіледі.Сонымен қатар  негізгі құралдардың тозуын есепке алу мен материалдық 
емес активтер,олардың бағалануы және тозуының есебін қарастырамыз. Шығындарды есепке алу,капитал мен 

резервтер есебі және қаржылық  есептілікті дайындау мен қаржылық есептілікті ұсыну да тақырыптың бір 

бөлігі ретінде көрініс табады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттері: Аудиттің халықаралық стандарттары, ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп    

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық есептерін 

бағалайды және түсінеді; В) есептеу және қаржылық есеп беру принциптеріне және бизнес үздіксіздігі 

қағидаттарына сәйкес келуі; C) кәсіпорында қаржылық есептілікті қалыптастырудағы негізгі теориялық білім 

мен тәжірибелік дағдылар;  D) кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес 

ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қаржы 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің қаржылық категорияларды, ұғымдарды, терминдерді, олардың 

жіктелуін, әлеуметтік-экономикалық үрдістердегі маңызы мен орнын меңгерудегі теориялық және практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Осы курста қаржылық мекемелердегі қаржылық негіздің қалыптасуы, қаржының 

ұйымдастырылуы мен басқару тәсілдері зерттеледі. Мемлекеттік қаржы және салық жүйесі, бюджеттен тыс 

қорлар және олардың тағайындалуы қарастырылады. ҚР-ның ақша-несие саясаты,Ұлттық Банкі мен қаржы 

нарығы және делдалдар түсінігі таныстырылады. Екінші деңгейдегі банктер және парабанк институттары мен 

сақтандыру және сақтандыру нарығының жұмысына шолу жасалады.  Халықаралық қаржы мен шаруашылық 

субъектілерінің кірістері мен шығыстары,үй шаруашылығы жүйесіндегі жеке қаржы саласы зерттеледі. 
Халықтың өмір сүру деңгейінің мемлекеттік индикаторлары туралы ақпарат беріледі 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттері:Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау,ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы саясатын, 

кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы ұғымын білуі 

керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы саясатын 

әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы мақсатты 

пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) 

мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу; 

D) қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 
нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдпрын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономикадағы статистикалық әдістер 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө.  

Курсты оқытудың мақсаты: статистикалық әдіснаманың жалпы принциптерін, тәсілдері мен әдістері: жинау, 

өңдеу және статистикалық деректерді талдау, даму тенденциялары мен заңдылықтарын зерттеу, бұқаралық 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерін, олардың сандық сипаттамаларын зерттеу болып 

табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық статистикалық әдістер пәнінде зерттеу әдістерінің жалпы 

сипаттамасы қарастырылады.Сондай-ақ, статистикалық бақылау және мәліметтерді жинақтау және топтау 
үйретіледі. Статистикадағы нақты және қатысты, орташа шамалар таныстырылады. Ішінара бақылау мен 

экономикадағы динамиканы зерттеу және болжау жүргізіледі. Құбылыстарды статистикалық зерттеу мен 

индексті зерттеу әдісі үйретіледі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент  

Постреквизиттері: ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп , Аудиттің халықаралық стандарттары  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі  экономикалық білімдерді игеру, менеджмент, маркетинг, қаржы 

және т.б. туралы ғылыми ұғымдарды игеру; экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаты мен әдістерін, 

экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну; В) базалық білімін зерттеушілік және кәсіби 
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бағытта қолдана білуі; өз бетімен зерттеу жұмыстарының маңызды дағдыларына ие болу; өз білімін жетілдіруге 

және тереңдетуге, кез-келген жағдайға жылдам бейімделуге және тұрақты дайындығына ие болу; С) 

ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді және олар қабылдаған шешімдердің әлеуметтік 

маңыздылығы тұрғысынан олар үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға дайындық; ұйымдық құрылымдарды 

жобалауға, ұйымның кадрлық ресурстарын басқару стратегиясын жасауға, іс-шараларды жоспарлауға және 

жүзеге асыруға, атқарылатын іс-шаралардың жеке жауапкершілігін ескере отырып, өкілеттіктерді бөлу мен 

өкілеттеуге қатысу мүмкіндігі; D) ұйымдардың операциялық (өндірістік) қызметін басқарудағы шешімдер 

қабылдау әдістері дағдысының болуы; жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын 
анықтау мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу 

мүмкіндігі; талдау нәтижесі негізінде нәтижелерді көре білу және дұрыс тұжырымдау мүмкіндігі; E) 

көрсетілген нәтиженің салдарын өз бетімен көру қабілеті; қойылған міндеттердің дұрыстығын түсіну; іргелі 

білімнің дұрыстығы туралы терең түсіну.  

 

5.2 Модуль  – Қаржы-есеп жүйесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Микро және макроэкономика негіздері 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге  негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу әдістемесін 

үйрету, фирманың, үй шаруашылығының нарықтағы іс-әрекеті мен мемлекеттің экономикаға ықпалын 
экономикалық-математикалық модельдеу элементтерін қолдана отырып зерттеу, тауар, ақша, валюта 

нарықтарындағы ахуалды талдауға дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Микро және макроэкономика негіздері курсында үй шаруашылығының, 

фирманың және мемлекеттің  экономикалық әрекеттерінің теориялық, әдіснамалық  және практикалық тұстары 

қарастырылады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері  

Постреквизиттері: ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп, Мемлекеттік аудит  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі ғылыми ұғымдар мен түсініктерді білу, микроэкономика және 

макроэкономика ғылымының өзіне тән әдістемесін меңгеру В) елдегі макроэкономикалық ахуалды, 

микроэкономика субъектілері болып табылатын үй шаруашылығы мен фирма әрекетін талдау барысында 

теориялық білімді қолдану; С) - макроэкономикалық ахуал мен мемлекеттің түрлі бағыттағы экономикалық 
саясаты мен олардың  салдары туралы өз пікірін білдіру, қорытынды жасай алу; D) өзгелермен ақпарат алмасу 

және қарым-қатынас жасай білу дағдысын қалыптастыру E) экономикадағы түрлі  нарықтардың қызмет ету 

механизмдерімен танысу; макроэкономикалық саясаттың тиімділігін бағалау, оларға талдау жасау; ресми 

статистикалық ақпараттармен жұмыс жасау. 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржы органдарындағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: қаржы ұйымдарының мамандарына ұйымдардың есептік саясатын 

ұйымдастыруға қажетті теориялық және практикалық дағдылар жиынтығын, сонымен қатар қаржылық 

есептілікті қабылдау үшін қаржылық есептілікті талдаудың негізгі бағыттарын беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: «Қаржы органдарындағы бухгалтерлік есеп» пәні мемлекеттің қаржы 

органдарының экономикалық қызметін зерттейді-бұл мемлекеттік қызметшілерден тұратын, қаржылық 

қызметті жүзеге асыру үшін мемлекеттік билікке ие мемлекеттік механизмнің заңды түрде бекітілген, 

ұйымдасқан және экономикалық оқшауланған бөлігі, яғни, ақша қаражаттарын жүйелі оқыту, бөлу, пайдалану 

және бақылау процесі болып табылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория  

Постреквизиттері: Денсаулық сақтау мекемесіндегі бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бухгалтерлік есепті, басқаруды және электронды есеп беруді және жұмыс 

процесін автоматтандыруға арналған бағдарламалармен жұмыс істейді, стратегиялық, ағымдағы және жедел 

болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді әзірлеуге ақпараттық-аналитикалық қолдауды дайындайды; олардың 

мониторингін жүзеге асырады, олардың орындалу барысын талдайды және бақылайды; B) қолданыстағы салық 

заңнамасы және қаржылық шешімдер қабылдау үшін жоспарланған өзгерістер аясында меншіктің әртүрлі 
нысандарындағы ұйымдардың қаржылық, бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарларын бағалау және 

түсіндіру, C) бухгалтерлік есеп, қаржылық есеп жүргізу үшін маңызды деректерді талдау және қолдану туралы 

негізгі білімді қолданады, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің нәтижелерін жинақтап, 

талдай алады; D) жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі басқару, өзін-өзі 

бақылау, өзінің кәсіби және практикалық білімінің шекарасын кеңейтуге қабілеттілігі мен дайындығын 

көрсетеді; E) кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қаржылық-шаруашылық 

қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлейді және жүзеге асырады. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржы теориясы  

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы туралы ғылымның ерекшеліктері зерттейтін  арнаулы пән және оның 

мақсаты қаржының мазмұнын, ролін және экономикалық ғылымдар жүйесіндегі оның орның сондай-ақ 

қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін терең теориялық аспектілерін зерттеу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық 
ғылымдар жүйесіндегі рөлі мен ұдайы өндіріс және мемлекет туралы іліммен танысады. Сонымен қатар, 

қаржының пәні, қаржының объектілері мен  субъектілірі жайлы ақпарат алады. Қаржыны зерделеудің 

диалектикалық әдісі, қаржылық қатынастардың объектілері мен субъектілері, теория мен практиканың, қаржы 

және қаржы жүйелерін зерделеу кезіндегі логикалық және тарихи тәсілдемелердің бірлігімен танысады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Қаржылық менеджмент, Мемлекеттік кірістер есебі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы саясатын, 

кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы ұғымын білуі 

керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы саясатын 

әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы мақсатты 

пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) 

мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 
әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық есеп айырысу негіздері 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: қаржылық менеджменттің қолданбалы мәселелерін шешуде оларды қолдану 

контексіндегі қаржылық есептеулер әдістемесінің негізгі ережелері, қаржы саласындағы болашақ мамандардың 

ақпараттық-аналитикалық жұмыс дағдыларын дамыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста қаржылық операцияларда қолданылатын терминология, сондай-ақ 

қаржылық есеп айырысудың параметрлерін есептеу үшін қолданылатын операциялық шарттар мен пайыздық 

мөлшерлемелердің түрлерін салыстыра отырып, қаржылық есептеулерді жүргізудің негізгі қағидалары 

қарастырылады. Сонымен қатар, көптеген коммерциялық және несиелік операциялардың негізін құрайтын 

қаржылық аннуитеттермен жұмыс істеу принциптері талданады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Қаржылық менеджмент, Мемлекеттік кірістер есебі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржылық есептіліктің негізі болып табылатын негізгі теориялық 

тұжырымдамалар мен әдістер; есептік формулалар және негізгі қаржылық көрсеткіштердің өзара байланысы; 

қаржы-экономикалық сипаттағы қолданбалы міндеттерді шешу процесінде пайдаланылатын қаржылық 

есептеулердің нақты әдістерін; B) болашақ кәсіби қызметте қаржылық есептеулерді қолдану үшін жинақталған 
білімдерді қолдана білу; C) дағдылар: әдеттегі қаржы операциялары бойынша қаржылық есептерді жүргізу 

дағдыларын игеру; MS Excel қаржылық функцияларын пайдалану әдістемесі; D) құзыреттілік: әдеттегі қаржы 

транзакцияларының компьютерлік үлгілерін (үлгілерін) әзірлеу (несиені өтеу жоспары, лизингтік операциялар 

кестесі, инвестициялық жобалардың кірістілігі және т.б.). 

 

6.1 Модуль  – Қаржылық есептілік стандарттары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорын экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде өндірістің материалдық-техникалық және әлеуметтік-

экономикалық шарттары мен кәсіпорын жұмысының технико-экономикалық көрсеткіштерімен байланысы 
туралы кешендік білімді құру және кәсіпорынның ресурстарын қолданудың тиімді нысандары мен тәсілдерін 

негіздеу бойынша және өндірістік ұйымдардың шаруашылық қызметінің оптималды нұсқаларын таңдау 

бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті кәсіби және есептік-аналитикалық дағдыларды алу 

болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның, шаруашылық бірлестіктердің 

жай-күйі, кәсіпорынның өндірістік және нарықтық байланыстары қарастырылады. Бұл пәнде негізгі және 

айналым құралдары, қызметкерлер және олардың еңбек ақысы түсінігіне анықтама беріледі. Өндіріс 

шығындары және өнімді өткізу,кәсіпорынның маркетингтік қызметі мен инвестициялық және инновациялық 



127 

  

саясатты талдауға қажетті білім дағдыларын қалыптастырады. Сондай-ақ, кәсіпорынның (фирма) қызметін 

стратегиялық басқару және фирма ішілік жоспарлауды ,сонымен қатар, кәсіпорынның (фирма) қаржысын 

тиімді пайдалануды үйретеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент 

Постреквизиттері:Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Берілген курсты оқу барысында студент міндетті: кәсіпорын қызметін 

нарықтық шарттарда талдау; кәсіпорындардың ара қатынастарын экономиканың әртүрлі секторларында 
бағалау; кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есептеу; кәсіпорын қызметін болашаққа ғылыми божау 

және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдану; В) кәсіпорындар мен фирмалардың болшақ және ағымдағы 

міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; кәсіпорын алдына қойған экономикалық және 

әлеуметтік мақсаттарына қол жеткізу жолдарын әзірлеу; кәсіпорынның нарықтық шарттарында нақты 

жағдайын бағалау және оның қызмет ету болашағын бағалау; алынған білімдерді әр түрлі экономика 

салаларында тәжірибелі қолдана алу. ; D) өзгелермен ақпарат алмасу және қарым-қатынас жасай білу дағдысын 

қалыптастыру E) экономикадағы түрлі  нарықтардың қызмет ету механизмдерімен танысу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Басқару есебі және талдауы  

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө.  

Курсты оқытудың мақсаты: курстың мақсаты менеджрлерге басқару функцияларын орындау үшін 
экономикалық ақпарат беру, жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару шешімдерін қабылдау, 

ынталандыру, байланыс.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқару есебі және талдау курсында экономикалық зерттеу әдістерінің жалпы 

сипаттамасын, басқару есебі мәліметтерін жинақтау және топтауды және талдауды меңгереді. Басқару есебінің 

берілгендерін, шығындар туралы жалпы түсінікпен таныса отырып, шығындардың жіктелуі, олардың пайда 

болуы, қнімнің өзіндік құны туралы ақпараттар жинай алады. осы ақпараттардың негізінде басқару талдауын 

жүргізуді меңгертеді.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері,  Экономикалық теория  

Постреквизиттері:Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 
мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу 

мүмкіндігі; B) көрсетілген нәтиженің салдарын өз бетімен көру қабілеті; тапсырмаларды тұжырымдау кезінде 

бағыт табу мүмкіндігі; классикалық мәселелердің дұрыс тұжырымдарын білу; C) кассалық операцияларды 

есепке алу үшін бастапқы құжаттарды, есепті тұлғалармен есептесуді, шот-фактураларды, тауарларды шығару 

шот-фактураларын толтыру; ұйымның активтері, міндеттемелері мен капиталдарының бар болуы мен 

қозғалысын есепке алу бойынша жұмыс жүргізу және оның экономикалық және қаржылық қызметінің 

нәтижелерін анықтау; D) құжаттарды есепке алу құжаттарының кестесін түсіну; қолма-қол ақшамен және 

банктік операциялардың әдіснамасына ие болу; қолма-қол ақшамен жұмыс жасау дағдылары; операцияларды 

есепке алудың типтік шотаралық байланыстары; аванстық есептерді уақтылы ұсынуды қадағалау; іссапар 

шығыстарын және операциялық-шаруашылық қажеттіліктері үшін шығындарды есептеу; E) өзіндік құнды 

анықтау үшін түскен пайданың және қор құнын бағалау үшін шығындардың классификациясы; шешім 
қабылдау, жоспарлау және болжау кезінде ескерілетін шығыстардың классификациялық топтары; шығыстарды 

есепке алудың заманауи әдістері және өндіріс шығындарын есептеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынның қаржылық жағдайына кешендік талдау жүргізу арқылы 

студенттерге қажетті теориялық білім мен тәжіребиелік дағдылардың жиынтығын беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау пәні мен әдістері, 

экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдерін зерттеу дағдылары қалыптастырылады. Қаржылық жағдайды 

талдаудың ақпараттық базасы, мәні мен міндеттері және де кәсіпорын активтерін,міндеттемелерді және 

акционерлік капиталды талдау меңгеріледі. Сонымен қатар, баланс өтімділігі, іскерлік белсенділік және қызмет 
тиімділігі талданады. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылығы, табыстылығы мен 

банкрот болу ықтималдығына талдау жасалады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория  

Постреквизиттері: Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорын құнын бағалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Кәсіпорынның қаржысы, Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық 

қызметі, Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдауда және кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын анықтауда түсініктер қалыптастыру; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, қаржылық 

талдаудың ақпараттық базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық жағдайды 



128 

  

талдай отырып тұжырым жасауға үйрету; С) кәсіпорынның ақпараттық базасы арқылы теориялық және 

тәжірибелік тұрғыда кешенді талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) болашақ кәсіби маман ретінде кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына кешенді талдау жүргізуге машықтандыру.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары 
Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп практикасында қаржылық есептілік стандарттарын қолдану 

және халықаралық стандарттарға сәйкес басқару шешімдерін талдау және қабылдау қабілетіне байланысты 

кәсіби ойлауды қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары курсында қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандартына кіріспе, қаржылық есептілікті құру мен ұсынудың принциптері, 

активтердің құнсыздануы мен тозуы, босалқылар, ақша қаражаттырының қозғалысы туралы есеп, негізгі 

құралдар, жал есебі, материалдық емес активтер, қаржылық құралдар, займ бойынша шығындар есебі, 

айналымнан тыс инвестициялық құралдар, сатудан табыс, пайдаға салық, мердігерлік келісім-шарт, 

мемлекеттік субсидиялардан алынатын кірістер есебі, валюта курсының өзгеруі жәнеинфлияция жағдайындағы 

қаржылық есептілік, бизнесті біріктіру және консолидацияланған қаржылық есептілікті қарастыру болып 

табылады. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері:Қаржылық есептілік халықаралық стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп, Аудиттің 

халықаралық стандарттары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚЕХС Бухгалтерлік есептің жалпы қабылдаған принциптері;ҚЕХС жал 

есебі; ҚЕХС жалдың артықшылықтары; кемшіліктерін; В) ҚЕХС Қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді білу; 

ҚЕХС қор есебін меңгеру; ҚЕХС шет елдік валюта түріндегі операцияларды меңгеру. C) ҚЕХС нарық 

жағдайындағы өнеркәсіптік қәсіпорынның мазмұны мен мәнін; ҚЕХС кәсіпорынның жалпы және өндірістік 

құрылымын; ҚЕХС жабдықтарды жөндеудің тиімділігін арттыру. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) болашақ кәсіби маман ретінде кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына есебін ҚЕХС сәйкес жүргізуге машықтандыру.  
 

6.2 Модуль - Мемлекеттік мекемелеріндегі есеп 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік мекемелердегі басқару есебі  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік мекемелердегі басқару есебінің ерекшеліктерін зерттеу, 

экономикалық негізделген басқару шешімдерін қабылдау үшін тапсырыс берілген ақпаратты дайындау, 

мемлекеттік басқару секторындағы ұйымдарда басқарушылық есепке алудың ақпараттық базасын құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттік мекемелердегі басқару  қызметіндегі басқару есебінің рөлі, сондай-

ақ мемлекеттік мекемелердегі экономикалық мазмұны бойынша өндірістік  шығындардың жіктелуі 
қарастырылады. Үстеме шығындар есебін ұйымдастыру және контракт, тапсырыс бойынша өзіндік құнды  

калькуляциялау, сонымен қатар ФИФО және орташа өзіндік құн әдістерін пайдаланып, операциондық пайданы 

есептеу тәртібі мен бірлесіп өндірілген және жанама өнімдер есебін ұйымдастыру. Функционалды 

калькуляциялау үшін шығындарды таратудың екі сатылы үрдісі мен нормативтер түрлері зерттеледі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент 

Постреквизиттері: Қаржылық менеджмент, Мемлекеттік кірістер есебі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жеке пәндік аймақтың жалпы формаларын, модельдерін, құралдарын 

анықтау мүмкіндігі; C) мемлекеттік мекемелердің басқару есебін жүргізу ережелерін, қаржылық есептілікті 

дайындау мен ұсыну ережелері мен ережелерін сақтауға негізделген есеп саясаты мен есеп берудің ұтымды 

жүйесін құру; С) Бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне, мемлекеттік бюджетті орындау жөніндегі жергілікті 

уәкілетті органға мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін ұсыну ережесі; D) Мемлекеттік 

мекемелердегі басқару есебі, бухгалтерлік процеске, қаржылық бақылауға және бюджет қаражатын пайдалану 
туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) 

Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін көтеру бойынша кәсіпорынды басқару бойынша ұсыныстарды 

әзірлеу; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік бюджет орындалуын талдау 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік бюджеттің орындалуын талдау негіздері, ақпараттық көздері мен 

әдістемелерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттік бюджет орындалуын талдау курсында қаржы саласындағы 

мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен қызмет ету барысын түсіне отырып бюджеттің функциялары 

мен қызметтерін талдаудың әдістемелерін меңгереді. Сонымен қатар экономиканың дағдарыстық кезеңіндегі 

мемлекеттік бюджеттің атқаратын шараларын, негізгі қолдау саясаттарын ұлттық экономиканы мысалға ала 

отырып талдау жасап әлеуметтік саланың дамытудағы бюджеттің маңыздылығы мен дамыту қызметтеріне 

меңгере отырып ,мемлекеттік бюджетті кірістері мен шығыстары негізінде жан-жақты талдау жасау зерттеледі. 
Пререквизиттері:Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері:Бизнесті бағалау, Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР Конституциясының негіздері, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік бюджеттінің орындалуын реттейтін және халықаралық қатынастар саласындағы заңнамалық 

актілер; В) Мемлекеттік мекемелердің басқару есебіне алу ережелері, қаржы есептілігін дайындау және ұсыну 

ережесіне сәйкестігіне негізделген есеп саясатын есепке алу және есеп беруді ұйымдастырудың ұтымды 

жүйесін құру; С) Бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне, мемлекеттік бюджетті орындау жөніндегі жергілікті 

уәкілетті органға мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін ұсыну ережесі; D) мемлекеттік бюджеттің 

орындалуын талдауда және бюджет қаражатын пайдалану туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық 

құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін көтеру 

бойынша кәсіпорынды басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік меншік есебі 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік меншікті есепке алудың ерекшеліктерін зерттеу, мемлекеттік 

меншіктің жай-күйін бақылау және бақылау үшін жағдай жасау және оны мемлекет мүдделерін ескере отырып 

пайдалану туралы негізделген шешімдер қабылдау 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді оқыту барысында мемлекеттiк меншiк туралы ақпаратты қамтитын 

құжаттарды алу, қарау және сақтау және мемлекеттiк меншiктi басқару, сонымен қатар  Қазақстан 

Республикасының аумағында және шетелде орналасқан мемлекеттік мүлік, Мемлекеттік табиғи ресурстарға 

(объектілерге), мұражай заттарына және мұражай коллекцияларына, сондай-ақ мемлекеттік бюджет 

қаражаттарына және мемлекеттік бюджеттен тыс қорларға есеп, сондай-ақ, мемлекеттік табиғи ресурстарға 
(объектілерге), мұражай заттарына және мұражай коллекцияларына, сондай-ақ мемлекеттік бюджет 

қаражаттарына және мемлекеттік бюджеттен тыс қорларға есепті жүргізу болып табылады. 

Пререквизиттері:Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері:Бизнесті бағалау, Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР Конституциясының негіздері, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік мекемелерінің қызметін реттейтін және халықаралық қатынастар саласындағы заңнамалық актілер; 

Мемлекеттік мекемелерде есептеу әдісін қолданудың мәні; В) Мемлекеттік мекемелердің есепке алу ережелері, 

ҚСҚЕХС ережелері мен қаржы есептілігін дайындау және ұсыну ережесіне сәйкестігіне негізделген есеп 

саясатын есепке алу және есеп беруді ұйымдастырудың ұтымды жүйесін құру; С) Бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілеріне, мемлекеттік бюджетті орындау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мемлекеттік мекемелердің 

қаржылық есептілігін ұсыну ережесі; D) Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік процеске, қаржылық 
бақылауға және бюджет қаражатын пайдалану туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды пайдалану; E) Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін көтеру бойынша 

кәсіпорынды басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 

6В04103 – ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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5.1 Модуль  - Есеп және есептілік, 16 кредит 

БП ТК ShKSE 1209 Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі 2 6 

КП ТК BBEE 2302 Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік 3 5 

БП ТК KESh 2210 Аудиттің халықаралық стандарттары 3 5 

5.2 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп, 16 кредит 
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БП ТК KKBE 1209 Көлік кәсіпорындарыдағы бухгалтерлік есеп 2 6 

КП ТК MSBE 2302 Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 3 5 

БП ТК  PA 2210 Практикалық аудит  3 5 

6.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия және салық есебі, 15 кредит 

БД ТК KKB 2211 Кәсіпорын қаржысын басқару 3 5 

БП ТК SSE 2212 Салық және салық есебі 3 5 

КП ТК 1SB 2303 1С: Бухгалтерия 4 5 

6.2 Модуль - Бухгалтерлік есепті автоматтандыру, 15 кредит  

БД ТК  КM 2211 Қаржылық менеджмент 3 5 

БП ТК  MKE 2212 Мемлекеттік кірістер есебі 3 5 

БП ТК  BEA 2303 Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 4 5 

7.1 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп, 23 кредит 

КП ТК ВЕКА 2304 Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы 3 5 

КП ТК KKB 2305 Кәсіпорын құнын бағалау 3 5 

КП ТК SBE 2306 Саудадағы бухгалтерлік есеп 4 4 

КП ТК AKBE 2307 Агроөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп 4 4 

БД  Өндірістік практика 4 5 

7.2 Модуль - Бизнесті бағалау және бюджеттік есеп, 23 кредит 

КП ТК KIZhUMK 

2304 

Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 
3 5 

КП ТК BB 2305 Бизнесті бағалау 3 5 

КП ТК BЕЕ 2306 Бюджеттік есеп және есептілік 4 4 

КП ТК AShBE 2307 Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 4 4 

БД  Өндірістік практика 4 5 

 

5.1 Модуль  - Есеп және есептілік 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Банк мекемесіндегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізі. Бухгалтерлік 
есеп жүйесінің элементері. Банк жүйесіндегі бухгалтерлік есепті қайта қалыптастыру негізі  және ҚР екінші 

деңгейлі банктердің халықаралық стандартқа жауап беретін бухгалтерлік есеп принциптерін енгізу және жасау 

қажеттілігі. Банктің есеп саясатын ұйымдастыру бойынша банктің қажетті мамандарына теориялық және 

басқару шешімдерін қабылдау үшін  қаржылық есеп беруді талдаудың негізгі бағыттарын теориялық және 

тәжірибелік білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік пәнінде банкте есеп-операционды 

жұмысты ұйымдастыру шаралары меңгеріледі. Банктік баланс және оны құру принциптері және коммерциялық 

банктерді құжат, құжат айналымы және бақылау жүйесі таныстырылады. Есеп айырысу операциялары, 

банкаралық корреспонденттік қатынастардың, касса және несие операциялар есебі туралы толық түсінікті 

игереді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория , Қаржылық есеп  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Банкердегі бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі қағидалары мен 

әдістерін біледі. В) Екінші деңгейлі банктердің бухгалтерлік балансын құрады, банктегі есеп-операционды 

жұмысты өз бетінше жүргізе алады. С) Банктің есеп-операционды қызметімен байланысты сұрақтарды өз 

бетінше шешуге дағдыланды. D)Екінші деңгейлі банктердің алғашқы бухгалтерлік құжаттарын құру, есептік 

регистрларды жасау, сонымен қатар қаржылық есептілікті құру бойынша базалық білімін көрсетеді. D) банктегі 

бухгалтерлік есепті жүргізуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) 

Банктік мекемелерде қаржылық есептілікті дайындау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Аудиттің халықаралық стандарттары 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге халықаралық тәжірибедегі аудиторлық қызметтің теориялық 

негіздерін оқып үйрету, сонымен қатар нормативтік-заңнамалық құжаттармен жұмыс істеудағдысын 

қалыптастыру және аудиторлық тексерудің әртүрлі әдістерін қолдана білуді үйрету. Осы пән болашақ 

мамандарға аудиттің халықаралық стандарттары облысында алған теориялық және практикалық білімдерін 

практикада аудиторлық тексеру кезінде және ұйымның ішкі аудитінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәннің оқытылу барысында халықаралық стандарттар мен нормалардың 

мәнін түсіндіру шаралары жүргізіледі. Стандарттардың негізгі топтарының мазмұны, жіктелуі мен 
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сипаттамаларына айрықша түсінік беріледі. Аудит типтері мен  аудиторлық қызметті нормативтік реттеу және 

ҚР ұлттық есеп жүйесінде ҚЕХС мен АХС қолдану мәселелері қарастырылады. Білікті бухгалтерлердің 

халықаралық институтының мүшелерінің(AICPA) құқықтары мен міндеттерімен таныстырылады. Аудиторлық 

тексеріс нәтижелерін рәсімдеу мен аудиттің халықаралық стандарттарын қолдану ерекшеліктеріне сипаттама 

беріледі. ҚР-да шағын және орта бизнес субъектілері аудиті барысында Аудиттің халықаралық стандарттарын 

қолдану бойынша нұсқаулықтарын қолдану арқылы сабақ жүргізіледі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аудиттің халықаралық стандартының теориялықнегізін меңгеру, B) 

аудиторлық тексерудің тиімді әдістерін қолдана білу, C) кәсіби қызметте аудиттіңхалықаралық стандарттарын 

қолданабілу, қаржылық есеп мәліметтерінің дұрыстығын бағалауды АХС тұрғысынан жүргізе білу. D) Аудит 

ақпараттарын пайдалана отырып шешім қабылдау  E) Әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық 

және бухгалтерлік есептерін бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін 

қолданыстағы салық заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың 

салықтық салдарын бағалайды. 

 

5.2 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мұнайгаз секторындағы  бухгалтерлік есеп 
Бағдарлама авторы: Тоқтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер бухгалтерлік есептің қаржылық есеп бөліміндегі мәліметтермен 

толығымен  танысып, мұнай газ секторында қаржылық есеп бөліміндегі мәліметтермен толық танысып, 

мағлұмат алады. Мұнай-газ өнеркәсібі кәсіпорындарында өнім өндіруге кеткен шығындардың есебінің 

ұйымдастырылуын зерттеу, теориялық және тәжірибелік мәліметтермен студенттерді қамту және соған сәйкес 

кәсіби білімге деген жоғары талаптарға жауап беретін және басқару шешімдерін талдап және қабылдайтын, 

ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын, ұсына алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласында 

жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайгаз секторындағы  бухгалтерлік есеп курсын оқыту барысында мұнай-газ 

саласындағы бухгалтерлік есептің мақсаттары, міндеттері және бухгалтерлік есеп концепцияларымен 

танысады. Бұл пәнде ҚЕХС №6 сәйкес минералдық ресурстарды барлау мен бағалауды, мұнай-газ өнеркәсібі 
кәсіпорындарында салық және есепке алу жүйесін реттейтін нормативтік-құқықтық базаны, негізгі құралдарды 

және капиталды салымдарды есепке алуды қарастырады. Сонымен қатар, мұнай-газ саласындағы геологиялық 

барлауды қаржыландыруды, өндірістік шығындарды есепке алуды меңгереді. Мұнай  - газ саласында 

өндірістегі шығындардың және өнімнің өзіндік құнын құру және дайын өнімдерді есепке алу, сондай-ақ 

өнімдерді өткізу есебі мен қаржы нәтижелерін қалыптастыру тәртібі туралы дағдыларды қалыптастырады. 

Мұнай және газ секторындағы табыстар және шығындардың есебі, қаржылық  есептілікті дайындау туралы 

ақпарат беріледі. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мұнай және газ секторында қаржылық актив мен қаржылық міндеттемені 

тану және бағалауды білу. В) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, 
сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту С) мұнай және газ секторында қаржылық 

активі мен қаржылық міндеттемені тану және бағалауды білу; D) теориялық және тәжірибелік дағдыларға ие 

болуы, мұнай-газ саласындағы бухгалтерлік есеп қызметтері мен әдістерін білу; бухгалтерлік есеп объектілері 

мен принциптерін қолдану; Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, 

сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Практикалық аудит 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы мен жұмысына тәуелсіз бақылау 

ретінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді есепке алу, аудиттің практикалық аспектілері, қаржылық 

есептіліктің сенімділігі, субъектінің қолданыстағы заңнама мен аудитке сәйкестігін меңгеру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқыту барысында білім алушы қорытынды қаржылық есеп аудитінің 

ақпараттық жүйесін, мақсаты мен тәсілдерін зерттейді. Сонымен қатар  бұл курста сатып алу циклінің, өндіріс 

циклінің, өткізу және қаржылық нәтижелерді қалыптастыру циклінің аудиттерін қарастырады. Кәсіпорынның 

ақша қаражаттарының аудиті мен ұзақ мерзімді активтер аудитін , инвестициялау циклінің аудитін, сондай-ақ 

міндеттемелер мен капиталдың аудитіне талдау жүргізеді. Аудиттегі талдау, аудиттің қорытынды кезеңі және 

басқа да түрлерімен қатар жүретін қызметтерді меңгереді.  

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) аудит теориясының  мәні, мазмұны мен міндетін білу; аудит 

функциялары. В) аудиторлық қызметті реттеудің нормативтік жүйесі; аудитті ұйымдастырудың әдістемесі; 

аудиторлық процедураларды жүргізу және бағдарлама құру; С) Қаржылық есептілікті анықтай білу, 

Бухгалтерлік есеп және есептілік аспектілерін аудиторлық тексеруді ұйымдастыру және жоспарлау; 

аудиторлық тексерудің бағдарламасын дайындау; аудиторлық тексерудің нәтижесін жалпылау; Бастапқы 

ақпараттардың нақты болып, қаржылық жағдайды талдау. Өндіріс тиімділігінің деңгейін анықтау және бағалау, 

D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған 

белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама жасауда құзыретті болу.Е) - аналитикалық кестелерді толтыра 
отырып және сәйкес қаржылық коэффициенттерді есептеп, қаржылық есеп беруді оқудың негізгі 

ережелерін (талдау әдістемесін) қолдана білу;  

 

6.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия және салық есебі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын қаржысын басқару 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Кәсіпорын қаржысын басқару» қаржылық менеджменттің басты элементі болып табылады 

және кәсіпорынның қаржылық жағдайының ағымдағы бағасын беретін қаржылық  көрсеткіштердің өзгеруін зерттейді. Пәнді 

игеру үшін қажетті материалдармен толықтырылған. «Кәсіпорын қаржысын басқару» пәні бойынша жасалған оқу–

әдістемелік кешен студенттен жүйелі түрде жұмыс істеуді талап етеді. Сондықтан әр тақырыпты дәріс сабақтарында 
зерделегеннен кейін, алған білімін бекіту үшін  тақырыптарға қатысты негізгі түсініктер, есептер мен  тест тапсырмалары 

берілген.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның қаржысын басқару қызметін талдаудың теориялық негіздері, басқарушылық 

талдау, қаржылық талдау. Шаруашылық субьектілерінің қаржысы: мазмұны, қызметі және мәні. Қаржылық саясат және 

шаруашылық субьектілерінің қаржысын басқару есебі. Коммерциялық бастамадағы шаруашылық субьектілерінің қаржысы. 

Коммерциялық емес ұйым және мекемелерінің қаржылары. Шаруашылық субьектісінің мүлігінің құрылым және құрамын 

талдау және олардың қалыптасу қайнар кӛздері.Қаржылық есеп беру: түрі және талабы.Коммерциялық ұйымның мүліктік 

жағдайына баға беру. Кәсіпорынның қызметінің қаржылық нәтижесін талдау.Кәсіпорындағы ақшалай есеп беру қозғалысы 

және ұйымын талдау. Шаруашылық субьектісінің қаржылық жағдайына баға беру жіне талдау және олардың тұрақтылығына 

жету жолдары. 

Пререквизиттері: Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі, Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары, 
Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарушылық талдаудың әдістері мен тәсілдері; өндірістік шарушылықтық қызметті 

талдау талдаудың нәтижелерін оңтайлы басқарушылық шешімдер үшін пайдалану; талдаудың нәтижелерін болжауда 

пайдалану; В)  «Кәсіпорын қаржысын басқару» пәні бойынша «Есеп және аудит» мамандықтарының күндізгі оқу түріндегі 

студенттеріне ғылыми-зерттеу жұмысын жасауға үйретеді және оны жүргізуге, тәжірибе алуға көмектеседі. Сонымен бірге, 

студенттің шетелдерде экономикалық талдауды өздігінен оқып-үйренудің қорытындысы болып табылады. С) Теориялық 

білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; Еңбек өнімділігін арттырудың басты факторларын білу; Өнімнің өзіндік 

құнын төмендету жолдарын талдай білу; Пайда мен рентабельділік көрсеткіштеріне талдау жасау; Талдау нәтижелерін 

шаруашылықтық қызметте ең көп тиімділікпен қолдану студенттердің мерзімді және шетелдік әдебиеттерімен дербес жұмыс 

жасауға дағдыларын дарыту; шетелдерде қаржылық талдау мәселелерін талдауда өз ойларын нақты, бірізділікпен және 
экономикалық сауатты баяндай білуге икемдеу; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Салық және салық  есебі 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Салық есебін ұйымдастыру , салық төлемдерінің сомаларын анықтау , есепті 

кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық білімдерді алу. Салық 

заңдылығына сәйкес салық салатын табыс бухгалтерлік есеп көрсеткіштері бойынша алынған шаруашылық 

субъектінің қаржылық қорытындысына тәуелсіздігін анықтау. Салық есебінде пайдаланған ақпарат , 

бухгалтерлік есеп көрсеткіштерінен алынады және салық есебін жүргізу процесін құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында салық есебі туралы түсінік, жылдық жиынтық табыстың 

есебі мен заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысынан шегерімнің салық есебі, заңды тұлғаның жылдық 
жиынтық табысынан басқа шегерімдердің салық есебі, тіркелген активтердің салық есебі есептеліп, талданад. 

Салық салынатын табысты түзету, табысқа салынатын салық есебі, корпоративтік табыс салығы туралы 

декларация, басқа санаттағы салық төлеушілерге салық салу, шетелдік заңды тұлғалардың табыстарына салық 

салудың ерекшеліктерін зерттеп, қосылған құн салығы және акциздер есебін ұйымдастырады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұйымдағы салық есебінің мақсатын, міндеттерін, қағидаларын және 

жүргізу тәсілдерін, ҚР есептің нормативтік реттелуін, бухгалтерлік есептің негізгі концепцияларын, бақылау 
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объектілерін, есептік жазбаларды қалыптастыру ідңстемесін жіне орындалған фактілерді құжаттау нысандарын. 

В) Салық есебін жүргізуде шаруашылық қызметінің жекелеген фактілерін дұрыс бірегейлендіру. C) Бағалау, 

жіктеу және жүйелеу, экономикалық мазмұнына сәйкес және олардың қаржылық есептілік көрсеткіштеріне 

әсерін анықтау.D) Салық есебі мен қаржылық есептілік арасындағы айырмашылықтарды анықтай алу Е) 

Субъектінің салық бойынша міндеттемелерін есептей алады: 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  1С: Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: «1С: Бухгалтерия» бағдарламалық жасақтамасында бухгалтерлік есеп және 

салықтық есепке алу саласындағы білімнің, дағдылардың және дағдылардың қажетті деңгейі мен көлемін алу, 

барлық меншік нысандарындағы ұйымдарда  

Пәннің қысқаша мазмұны: 1С: Бухгалтерия курсын оқу барысында білім алушы 1С – Кәсіпорын 

бағдарламасының жалпы сипаттамасын, бағдарламаның негізгі принциптері мен  міндеттерін қарастырады. 1С 

Бухгалтерия бағдарламасында ТМҚ келіп түсуі мен құжаттық ресімделуін зерттейді. 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім есебі мен құжаттық  ресімделуін жетік меңгеріп, 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім және тауарларды өткізуден болған жиынтық табыс есебін ұйымдастырады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты; 
бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар 

және өзге де дебиторлық берешек есебі;ТМЗ есебі; есеп саясаты; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ТМЗ есебі. В) 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; 

1С:Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерін енгізу; 1С:Бухгалтерия 

бағдарламасында ТМЗ кірістелуінің есебін ресімдеу; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар 

есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) 

кәсіпорын балансын жасау;синтетикалық және аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және 

журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен 

шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету; 

материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп 
регистрлерін құру. D) бухгалтерлік есеп көрсеткіштерімен ақпараттарын  өңдеу және тіркеу, ағымдағы 

міндеттемелер есебін жүргізу, жылдық жиынтық табыс туралы және қаржылық есептіліктерді жасау. E) есептің 

стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

6.2 Модуль - Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржылық менеджмент   

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Басқарудың теориялық негізін құрайтын ғылыми білімдердің жүйесін беру. Ұйым 

элементтері мен басқару процесін білу; менеджмент жүйесіндегі байланыстырушы процестер туралы мәлімет алу; басқару 
функцияларын, принциптері мен әдістерін қарастыру; басқару стилі және лидерлік теориялары жөнінде хабардар болу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқару ғылымының пәні мен әдісі. Менеджменттің мәні мен қағидалары. Қазақстандағы 

менеджменттің әдістемелік негіздері. Ұйым түсінігі және оның түрлері. Ұйымның ішкі  және сыртқы ортасы. Менеджментті  

ақпаратпен қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникация. Менеджменттегі басқару шешімдері. Басқарудың 

экономикалық әдістері. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері. Басқарудың ұйымдастыру-өкімдік әдістері. Басқару 

функциялары. Менеджменттегі жоспарлау. Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде. Менеджменттегі мотивация. 

Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Басшылық: билік, ықпал ету және әріптестік. Лидерлік: басқару стилі мен менеджер 

имиджі. Қайшылықты, күйзелісті және өзгерістерді басқару. Фирманың кадрлық саясаты. Басқару қызметінің мәдениеті. 

Басқарудың корпоративтік мәдениеті. Менеджердің әскерлік этикеті.   

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқару объектісі мен субъектісі; басқару ғылымының дамуына үлес қосқан негізгі 
мектептер; ұйымның ішкі ортасының элементтері мен сыртқы орта факторлары; менеджменттегі байланыстырушы 

процестердің орны; басқарудың негізгі функциялары; менеджменттегі лидерлік теорияларының негізгі бағыттары. В): 

менеджер, бизнесмен және кәсіпкер түсініктері арасындағы айырмашылықты; басқару деңгейлеріне жататын басшылардың 

атқаратын функцияларын; менеджменттің негізгі мектептері мен олардың өкілдерін; ұйымның өмірлік цикл концепциясы 

және оның фазалары; ұйымдық құрылымды жобалауды; коммуникациялық процестің элементтері мен сатыларын; C) 

менеджменттің мәні мен мазмұнын анықтайтын негізгі бағыттарды білу; ішкі және сыртқы орта факторларының ұйымға 

тигізетін әсерін; ұйымдық құрылым типтерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін; коммуникациядағы кедергілерді және 
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оларды жетілдіру жолдарын; «шешімдер ағашын» жасауды; мотивацияның негізгі теориялары мен олардың тәжірибеде 

қолданылуын. 

 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік кірістер есебі  

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Есептік кезеңдегі фактілер мен нәтижелерді мейлінше жақсы құрастыруға, 
салық төлемдерінің сомасын анықтауға, салықтық есепке алуды ұйымдастыруға қатысты теориялық бағынды 

және практикалық білімдермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мемлекеттік кірістер есебі» пәні салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді төлеу үшін заңды және жеке тұлғалардың салық салынатын табысын, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің тиімділігіне, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік 

дағдыларды игеру үшін салық және бухгалтерлік есепке өзара байланысын анықтау үшін салықтық есепке алу 

жүйесін зерттейді. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент салық заңнамасының негізгі ережелерін түсінуі керек; салық салу 

принциптері; салық салынатын табысты қалыптастыру үшін салықтық есепке алу ережелері В) табысты сенімді 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру және білу; есеп беру кезеңдеріндегі шегерімдер; салық төлемдерінің 
мөлшерін анықтау; салықтық есепке алу; С) салықтық есепке алу кезінде салық есептілігінің деректері 

бойынша ақпаратты тіркеу, өңдеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді; салықтық есепке алу регистрлерін 

жүргізу; жылдық жиынтық табыстың декларациясын және онымен шығарылған шегерімдерді құрастыру. D) 

Есепке алу құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын уақтылы тіркеу; E) 

Мемлекеттік кірістер есебін ұсыну 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есепте заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданудағы теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті автоматтандыру  жалпы  түсінігі салықтық және  қаржылық  

есептілікті жүргізуге компьютерлік технологияны енгізу  үшін бағытталған.Тауарлы-материалдық қорлар мен 

ақша  құралдарын есепке алуда компьютерді қолдану тәсілдерін үйретеді. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) 1С: Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынның құрылымдық 

бөлімшелерін енгізу; 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты;бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың 

топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның 

эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар және өзге де дебиторлық берешек есебі; ТМЗ есебі. В) Кәсіпорын 

балансын жасау; синтетикалықжәне аналитикалық шоттар есебі;ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін 
құру; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; 

қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) Кәсіпорын балансын жасау; синтетикалық және 

аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары 

қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу 

тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету;материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және 

тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін құру. D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, 

ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама 

жасауда құзыретті болу.  E) есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

7.1 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы, олардың есептегі ролі мен мәні құжаттау 

– бухгалтерлік есептің негізі құжаттар реквизиттері түгендеудің мәні, толық және ішін-ара түгендеу есеп 

регистрлерінің мәні мен мағынасы есепте тіркеу жұмыстарын жүргізу тәртібі есеп регистрлеріндегі қате 

жазуларды түзету бухгалтерлік есеп нысандары жөнінде сияқты ұғымдарды түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді меңгеру барысында білім алушы бухгалтерлік құжаттар, олардың есептегі 

ролі мен мәнін, сонымен қатар, құжаттау ,түгендеудің мәні, толық және ішін-ара түгендеу, есеп регистрлерінің 
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мәні мен мағынасы, есепте тіркеу жұмыстарын жүргізу тәртібі және есеп регистрлеріндегі қате жазуларды 

түзетуәдістерімен танысып , бухгалтерлік есеп нысандары жөнінде негізгі ұғымдармен танысады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  

Постреквизиттері:Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік 

есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық есептілік құрылымы: бухгалтерлік баланс, пайда мен залал 

туралы есеп беруді білу, В) ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беру, капиталдағы өзгерістер туралы есеп 

беру, түсіндірме жазба мәні, қаржылық есептілікті жасауға қойылатын талаптар туралы түсініктерді білу; С) 
бухгалтерлік есептегі құжаттарды жүргізе алу дағдысының болуы. D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе 

білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында 

баяндама жасауда құзыретті болу;  Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға 

талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорын құнын бағалау 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорын құнын бағалаудың әдістемелік ережесі. Кәсіпорын құнын бағалаудың 

негізгі принциптері және құн түрлері. Бағалау процесінде ақпараттарды дайындау. Бағалау процедурасы. 

Бизнесті бағалауда табыстық тәсіл. Кәсіпорын құнын бағалауда салыстырмалы тәсіл. Бизнесті бағалауда 

шығындық тәсіл. Экономикалық пайда концепциясына негізделген компания құнын басқару мен бағалау 
әдістері. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау. Жер учаскесінің құнын бағалау. Жылжымайтын мүлікті 

бағалау. Кәсіпорындардың құралдары мен машиналарының құнын бағалау. Кәсіпорында айналым капиталының 

құнын бағалау. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау. Шет ел тәжірибесімен бизнес құнын 

бағалау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім алушы осы пәнді меңгеру барысында бизнесті бағалаудың мазмұны  мен 

негізі мақсаты осы құқықтардың бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептей отырып, 

приватизациялау процесі, қорлық нарықтық сақтандыру жүйесінің дамуы, коммерциялық банктердің кепілдігін 

несие беруі, жаңа қызметті құрады- ол бизнесті бағалау, оның капиталының нарықтық құнын анықтау 

әдістерімен танысады. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Басқару есебі, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: бизнесті бағалау 

мәнісімен керектігі; бағалау субъектісі ретінде бизнес пен кәсіпорын ерекшеліктері; құндық бағалаудың 

логикалық теориясы; бағалау кездегі анықталатын құн түрлері; Қ.Р. «Жер туралы» заңы және т.б. В) бизнестің 

бағалауда шығындық әдісі; бағалау үшін шарт жасау; жылжымайтын мүлікті бағалау;өндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек өнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең көп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік көрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Саудадағы бухгалтерлік есеп  
Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сауда кәсіпорындарында есепті ұйымдастырудың негізгі принциптері мен 

міндеттері. Көтерме және бөлшек сауда орындарында тауарлардың қозғалысының есебі. Тауарлар мен 

ыдыстардың синтетикалық және аналитикалық есебін уйымдастыру. Қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Сауда орындарында қаржы нәтижесінің есебі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Саудадағы бухгалтерлік есеп және статистика курсында сауда қызметінің негізгі 

түсініктері мен түрлері, көтерме сауда жүйесіндегі тауар және тара есебі оқытылады. Бөлшек сауда жүйесіндегі 

тауардың және тараның есебі талданады. Сауда жүйесіндегі жұмысшылардың тауар үшін жауапкершілігі 

түсіндіріліп, сауда жүйесіндегі тауар қорынының аналитикалық есебін (жекелеген есебі) жүргізуді қарастырады 

. Сауда жүйесіндегі тауарды, тараны түгелдеудің тиімді жолдарын меңгереді. Сонымен қатар, сауда жүйесіндегі 

тамақтандыру кәсіпкершілігіндегі бухгалтерлік есепті, тамақтандыру жүйесіндегі тауардың бағасын, тауар сату 

шығынының, сауда жүйесіндегі табыстылық көрсеткішінің есебін зерттейді. Тауарлар мен қызметтер, 
саудадағы табыс пен шығын, сондай-ақ, тауар айналымы статистикасын жүргізеді. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу мүмкіндігі; B) 

жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы жарналарын есептеу; жалақы бойынша қызметкерлермен есеп 

айырысуды есепке алу журналын толтыру; еңбек ақы төлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша 

ұстамдар жиынтығын жасау; C) ғылыми-техникалық салада, сондай-ақ экономикадағы, іскерлік және 

гуманитарлық салаларда басқару міндеттерін талдау кезінде математикалық және алгоритмдік модельдеу 
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әдістерін меңгеру; D) өзін-өзі дамытудың білім түрлерінің тәжірибесін алу мүмкіндігі; ұйымдардың бизнес-

қызметінде ақпараттық жүйелерді құру және енгізу үшін жобаларды басқару әдістерін және технологияларын 

білу; E) стратегиялық, ағымдағы және жедел болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді әзірлеуге ақпараттық 

және аналитикалық қолдауды дайындауға қабілетті; оларды қадағалау, олардың орындалу барысын талдау және 

бақылау; тәуекелдерді талдауға және бағалауға, оларды азайту жөніндегі шараларды қабылдауға, қаржы 

шығындарын барынша азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалауға  қабілетті.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Агроөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп саласында экономикалық ақпаратты қолдану және қолдану 

ережелері, бухгалтерлік есеп бойынша заңнамалық құжаттар мен нормативтік-құқықтық актілерді игеру, 

агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында оны құру принциптері саласындағы негізгі теориялық білімдерін, 

практикалық дағдыларын қалыптастыру; агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында шаруашылық қызметті тіркеу 

және құжаттаманы зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста агроөнеркәсіптік кешендегі ұйымдастырушылық және технологиялық 

ерекшеліктер мен жалпы есепті ұйымдастырумен танысады. Өнімдерді қайта өңдеу өнеркәсібінде шығындар 

есебі, сонымен қатар, қайта өңдеу өнеркәсібінде өндірістің түрлері бойынша өнімдердің өзіндік құнын 

калькуляциялауды меңгереді. Қайта өңдіру машиналары мен механизмдерін ұстау үшін шығындар есебін 

ұйымдастыруды және дайын өнімдерді жүзеге асыру есебі және қаржылық нәтижелерді анықтаудың жолдарын 
қарастырады. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) заманғы жағдайда агроөнеркәсіптік кешендегі бухгалтерлік есептің 

нормативті реттеу жүйесін; агроөнеркәсіптік кешенде бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; агроөнеркәсіптік 

кешенде өнімдердің өзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктерін білу және түсіну; В) агроөнеркәсіптік 

кешенде құжаттар айналымын дұрыс ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; ауыл шаруашылық өндірісте 

өнімдердің барлық түрлерінің өзіндік құнын анықтау; есептемені құрастыра білу; С) бухгалтерлік 

операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және 

ұсыну; агроөнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеуді 

меңгеру; D) агроөндіріс кешенінде есепті және есеп беруді ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалана алу; Е) курс 
бойынша алынған теориялық білімді нығайту және агроөнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік 

ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

7.2 Модуль - Бизнесті бағалау және бюджеттік есеп 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық, олардың есептегі 

ролі мен мәні құжаттау – бухгалтерлік есептің негізі құжаттар реквизиттері түгендеудің мәні, толық және ішін-

ара түгендеу есеп регистрлерінің мәні мен мағынасы есепте тіркеу жұмыстарын жүргізу тәртібі есеп 
регистрлеріндегі қате жазуларды түзету бухгалтерлік есеп нысандары жөнінде сияқты ұғымдарды түсіндіру. 
Кәсiпорындар және шаруашылықтың қазiргi жағдайларында құжат айналымын ұйымдастыру және iскер қарым-

қатынас саласында теориялық бiлiмдер және тәжірбиелік дағдылармен қаруландырған мамандарды әзiрлеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді меңгеру барысында білім алушылар субъектідегі іс-қағаздарын жүргізу және 

оның қазіргі басқару саласындағы мәнін меңгере отырып, Қазақстандағы іс-қағаздарын жүргізудің заңдық 

актілерімен танысады.. Ұйымдастырушылық-әкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттамалар 

сипаттамасын, ақпараттық-анықтамалық құжаттамалар, еңбек қатынастары бойынша құжаттамаларға жалпы 

сипаттама бере отырып құжаттаманы басқаруды үйренеді.. Жетекшiнiң құжатсыз қызмет етуi, іскерлік қарым-

қатынас әдебі, «Жетекшi -қол астындағы» қатынастар жүйесінің әдебі, кеңсе ресiмдеу әдебі, іскерлік этикет, 

іскер адамның имиджін қалыптастыратын дағдылар алады. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстандағы іс-қағаздарын жүргізу негізі, Ұйымдастырушылық-өкімдік 

және ақпараттық –анықтамалық құжаттамалар, іскерлік этикет ережесін меңгеру керек; В) 

ұйымдастырушылық-өкімдік сипаттағы және жеке мақсаттағы құжаттама құру дағдысы, іскерлік және 

коммерциялық хаттарды жазу және рәсімдеу, іскерлік этикет ережесін қолдану; D) Ұйымдастырушылық-

ӛкімдік құжаттамаларды құру дағдысы, еңбек қатынастары бойынша құжаттамалар құру, құжаттаманы басқару 

қабілеті, ойлау мәдениеті, іскерлік этикет ережесін игеру дағдысы;  Е) ұйымдастырушылық-өкімдік 

құжаттамаларды құру дағдысы, еңбек қатынастары бойынша құжаттамалар құру, құжаттаманы басқару 

қабілеті, ойлау мәдениеті, іскерлік этикет ережесін игеру дағдысы. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бизнесті бағалау 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бизнесті бағалаудың әдістемелік ережесі. Бизнесті бағалаудың негізгі 

принциптері және құн түрлері.Бағалау процесінде ақпараттарды дайындау. Бағалау процедурасы. Бизнесті 

бағалауда табыстық тәсіл. Бизнесті бағалауда салыстырмалы тәсіл. Бизнесті бағалауда шығындық тәсіл. 

Экономикалық пайда концепциясына негізделген компания құнын басқару мен бағалау әдістері. Кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын бағалау. Жер учаскесінің құнын бағалау. Жылжымайтын мүлікті бағалау. 
Кәсіпорындардың құралдары мен машиналарының құнын бағалау. Кәсіпорында айналым капиталының құнын 

бағалау. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау. Шет ел тәжірибесімен бизнес құнын бағалау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста бизнесті бағалаудың мазмұны  мен негізі мақсаты осы құқықтардың 

бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептеу сонымен қатар,  пПриватизациялау процесі, қорлық 

нарықтық сақтандыру жүйесінің дамуы, коммерциялық банктердің кепілдігін несие беруі, жаңа қызметті 

құрады- ол бизнесті бағалау, оның капиталының нарықтық құнын анықтау әдістерін меңгереді. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржы теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: бизнесті бағалау 

мәнісімен керектігі; бағалау субъектісі ретінде бизнес пен кәсіпорын ерекшеліктері; құндық бағалаудың 

логикалық теориясы; бағалау кездегі анықталатын құн түрлері; Қ.Р. «Жер туралы» заңы және т.б. В) бизнестің 

бағалауда шығындық әдісі; бағалау үшін шарт жасау; жылжымайтын мүлікті бағалау;өндірістік айналым қорды 
бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек өнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең көп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік көрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бюджеттік есеп және есептілік  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: бюджеттік есепті орындау үшін экономикалық ақпарат беру, ақпарат негізінде 

жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау жасау, басқару шешімдерін қабылдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді меңгеру барысында білім алушылар мемлекеттік мекемелердегі бюджеттік 
есеп  қызметіндегі бухгалтерлік есептің  рөлі, мемлекеттік мекемелердегі экономикалық мазмұны бойынша 

есеп объектілерінің жіктелуі,  бюджеттік есептің жүргізілу ерекшеліктері, есептілік формалары мен есеп беру 

ерекшеліктерін меңгереді.  

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР Конституциясының негіздері, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік мекемелерінің қызметін реттейтін және халықаралық қатынастар саласындағы заңнамалық актілер; 

В) бюджет тік есеп пен есептілік негіздерінің ережелері мен қаржы есептілігін дайындау және ұсыну ережесіне 

сәйкестігіне негізделген есеп саясатын есепке алу және есеп беруді ұйымдастырудың ұтымды жүйесін құру; С) 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне, мемлекеттік бюджетті орындау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға 

мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін ұсыну ережесі; D) Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік 
процеске, қаржылық бақылауға және бюджет қаражатын пайдалану туралы аудиттер кезінде заманауи 

техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін 

көтеру бойынша кәсіпорынды басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты - барлық 

операцияларды уақыт талабына сәйкес, оларды орындау күнінде, яғни уақыт талабына сәйкес есепке алу. 

Бухгалтерлік есептің негізгі қағидаттары басқарудың әртүрлі деңгейлерінде дұрыс шешімдер қабылдауға ықпал 

ету үшін қаржы-шаруашылық қызметті, тақырып туралы ақпаратты сапалы және уақтылы қалыптастыру болып 

табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән барысында ауыл шаруашылығында бухгалтерлік есептің ерекшелігі, 

негізгі қағидалары, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу ерекшеліктері 

қарастырылады. Тұқым, жем-шөп және басқа материалдарды есепке алу, малдарды өсіру мен бордақыдағы 

малдың есебін жүргізеді. Ауыл шаруашылық өндірісіндегі өнім есебі және сату, инвестицияларды есепке алу 

ерекшеліктері, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мүлкін міндетті сақтандыру есебін жүргізу меңгеріледі. 

Ауыл шаруашылығындағы негізгі өндірістің шығындар есебі, көмекші өндірістегі шығын және қызмет есебі 

ерекшелігі, сондай-ақ өсімдік шаруашылығында өнімнің өзіндік құын калькуляциялауды оқытады. Мал 
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шаруашылығында өнімнің өзіндік құын калькуляциялау мен ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу бойынша 

шығын есебі зерттеледі.  

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; B) қойылған міндеттердің 

дұрыстығын түсіну; іргелі білімнің дұрыстығы туралы терең түсіну; жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы 

жарналарын есептеу; жалақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды есепке алу журналын толтыру; еңбек 
ақы төлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша ұстамдар жиынтығын жасау; C) өздерінің пәндік 

аясында, сондай-ақ тиісті салаларда қазіргі заманғы технологияларды құру және қолдану бойынша білім 

жүйесіне ие болу; техникалық, қаржы және адам факторларын ескере отырып өндірістік қатынастар мен 

басқару принциптерін білу; D) ақпараттық жүйе пәндеріндегі пәндер модельдері мен әдістерін білу, атап 

айтқанда: экономика, қаржы, менеджмент және ұйымдардағы кәсіпкерлік қызметтің басқа компоненттерін білу; 

E) қаржылық және валюталық қатынастар саласындағы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың және 

басқа да органдардың лауазымды тұлғаларының қызметтерін орындай алуы;  

 

6В04103 – ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент 

 
Пән коды Пән атауы 
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4.1 Модуль  – Философия және менеджмент  негіздері (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік 

есеп және аудит), 14 кредит  

БП ЖК Men 1205 Менеджмент  2 4 

ЖББП МK Fil 1107 Философия 2 5 

ЖББП TK SZhKMN 2108 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  3 5 

4.2 Модуль  – Философия және құқық негіздері (мемлекеттік мекемелеріндегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 14 кредит 

БП ЖК Men 1205 Менеджмент 2 4 

ЖББП МK Fil 1107 Философия 2 5 

ЖББП TK KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

5.1 Модуль - Кәсіпорын қаржысы мен есебі (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит), 15 кредит    

БП TК MMT 2206 Микро және макро талдау 3 5 

БП ТК KE 2207 Қаржылық есеп 3 5 

БП TК Kar  2208 Қаржы 3 5 

5.2 Модуль – Қаржы-есеп жүйесі (мемлекеттік мекемелеріндегі және бюджеттік ұйымдардағы 

бухгалтерлік есеп),15 кредит 

БП TК MMN 2206 Микро және макроэкономика негіздері 3 5 

БП ТК KE 2207 Қаржы органдарындағы бухгалтерлік есеп 3 5 

БП TК KT 2208 Қаржы теориясы 3 5 

6.1 Модуль  – Есеп және талдау (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және аудит), 16 

кредит 

БП ЖК КЕ 2209 Кәсіпорын экономикасы 3 4 

БП ТК BET 2210 Басқару есебі және талдауы 3 4 

БП ТК КККТ 2211 Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

6.2 Модуль - Мемлекеттік мекемелеріндегі есеп (мемлекеттік мекемелеріндегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 16 кредит 

БП ЖК КЕ 2209 Кәсіпорын экономикасы 3 4 

БП ТК MMBE 2210 Мемлекеттік мекемелердегі басқару есебі 3 4 

БП ТК MBOT 2211 Мемлекеттік бюджет орындалуын талдау 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

7 Модуль - Қаржылық бақылау және аудит, 10 кредит 

КП ЖК KEHSSBE 2212 
Қаржылық есептілік халықаралық стандарттарына сәйкес 

бухгалтерлік есеп 
4 5 
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КП ЖК КВМА 3301 Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 5 5 

8.1 Модуль - Есеп және есептілік (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және аудит), 15 

кредит 

БП ТК ShKSE 2213 Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі 4 5 

КП ТК OESBE 3302 Өндірістік емес сферадағы бухгалтерлік есеп 5 5 

КП ТК BBEE 3303 Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік 5 5 

8.2 Модуль - Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелеріндегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 15 кредит 

БП ТК BBSEE 2213 Білім беру саласындағы есеп және есептілік 4 5 

КП ТК TKShOBE 3302 
Тұрғын коммуналдық шаруашылық объектілеріндегі 

бухгалтерлік есеп 
5 5 

КП ТК DSMBE 3303 Денсаулық сақтау мекемесіндегі бухгалтерлік есеп 5 5 

9.1 Модуль -1С: Бухгалтерия және салық есебі (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит), 13 кредит 

БП ТК SS 2214 Салық және салық есебі 4 5 

КП ТК 1SB 2304 1С: Бухгалтерия 4 5 

КП ТК 
KIZhUMK 

3305 
Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 5 3 

9.2 Модуль - Бухгалтерлік есепті автоматтандыру (мемлекеттік мекемелеріндегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 13 кредит  

БП ТК MKE 2214 Мемлекеттік кірістер есебі 4 5 

КП ТК BEA 2304 Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 4 5 

КП ТК ВЕКА 3305 Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы 5 3 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

7 Модуль - Қаржылық бақылау және аудит 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық есептілік халықаралық стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп практикасында қаржылық есептілік стандарттарын қолдану 

және халықаралық стандарттарға сәйкес басқару шешімдерін талдау және қабылдау қабілетіне байланысты 

кәсіби ойлауды қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарты пәні қаржылық есепті құрастыру 

реті және оған қосымша талаптар қаржылық есеп және бухгалтерлік есеп сұрақтары бойынша Қазақстан 

Республикасының Заңдылығының талаптарына және халықаралық стандарттарға сәйкес бекітіледі. Осы пәнді 

оқыту барысында қаржылық есептің халықаралық заңдылықтарына сәйкес, есептің қысқа мерзімді активтер, 
қорлар есебі, негізгі құралдар, материалдық емес активтер есебі, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар, 

капитал мен резервтер, валюталық бағамдар өзгерісінің есебі, шетелдік қызмет, табысқа салынатын салық 

есептерін  ұйымдастыру меңгертіледі. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік- экономикадағы статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚЕХС Бухгалтерлік есептің жалпы қабылдаған принциптері;ҚЕХС жал 

есебі; ҚЕХС жалдың артықшылықтары; кемшіліктерін; В) ҚЕХС Қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді білу; 

ҚЕХС қор есебін меңгеру; ҚЕХС шет елдік валюта түріндегі операцияларды меңгеру. C) ҚЕХС нарық 

жағдайындағы өнеркәсіптік қәсіпорынның мазмұны мен мәнін; ҚЕХС кәсіпорынның жалпы және өндірістік 

құрылымын; ҚЕХС жабдықтарды жөндеудің тиімділігін арттыру. D) кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп пен 

есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау 

 

8.1 Модуль - Есеп және есептілік (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі туралы жалпы  түсінік. 

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі қаржылық есепті құрастыру реті және оған қосымша 

талаптар қаржылық есеп және бухгалтерлік есеп сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасының 

Заңдылығының талаптарына және халықаралық стандарттарға сәйкес бекітіледі. Осы пәнді оқыту барысында 

қаржылық есептің халықаралық заңдылықтарына сәйкес, есептің қысқа мерзімді активтер, қорлар есебі, негізгі 

құралдар, материалдық емес активтер есебі, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар, капитал мен резервтер, 
валюталық бағамдар өзгерісінің есебі, шетелдік қызмет, табысқа салынатын салық есептерін  ұйымдастыру 

меңгертіледі. Кәсіпорынның шығындарын топтау.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәнді оқыту барысында қаржылық есептің халықаралық заңдылықтарына 

сәйкес ағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігінің теориялық негіздері, шағын кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі есеп пен қаржылық есептілік элементтері, шағын кәсіпкерлік субъектісіндегі есепті 

ұйымдастыру, шағын кәсіпкерлік субъектілеріндегі есеп объектілерін есепке алу ерекшеліктері, шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық салу ерекшеліктері секілді анықтамалрға негізделген ақпараттар 

қолданылады. Шағын және орта бизнестегі бухгалтерлік медиация жүйесі арқылы ерекшеленеді. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 

Постреквизиттері: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:. А) Шағын кәсіпкерлік суьъектілеріндегі бухгалтерлік есептің мақсатын, 

міндеттерін, қағидаларын және жүргізу тәсілдерін, ҚР есептің нормативтік реттелуін, бухгалтерлік есептің 

негізгі концепцияларын, бақылау объектілерін, есептік жазбаларды қалыптастыру ідңстемесін жіне орындалған 

фактілерді құжаттау нысандарын.В) «Шағын кәсіпкерлік суьъектілеріндегі басқару қызметіндегі  және 

электронды есеп беру мен құжат айналымын автоматтандыру бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын 

пайдалану, стратегиялық, ағымдағы және жедел болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді әзірлеуді 

ақпараттық және аналитикалық қамтамасыз ету, оларға мониторинг жүргізу, талдау, орындалуына  бақылау 

жасай алады; С) Шағын кәсіпкерлік суьъектілеріндегі ұйымдардың қаржылық және бухгалтерлік есептерін 

бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін қолданыстағы салық заңнамасы мен 

жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың салықтық салдарын бағалайды. D)  

Қаржылық есепке алу үшін тиісті деректерді есепке алу, талдау және қолдану дағдыларын меңгеру, кәсіпкерлік 

субъектілерінің қаржылық нәтижелерін қорытындылау және талдай біледі. Е) Құжат айналымын жүргізу және 
қаржылық есептілікті құрастыру; 

 

8.2 Модуль - Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелеріндегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Білім беру саласындағы есеп және есептілік 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру саласындағы бухгалтерлік есептің және есеп берудің ерекшеліктерін 

зерттеу, бюджеттің қаражаттарын жұмсау принциптерін меңгеру және білім беру мекемелерінің бюджетін бөлу 

ерекшеліктерімен танысу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде білім беру саласындағы бухгалтерлік есепті және қаржылық есептілікті 

жасаудың қағидаттары мен негізгі сапалық сипаттамаларын, мемлекеттік органдардағы, мекемелердегі 

бірыңғай есеп саясатын , бухгалтерлік есепті ұйымдастыру тәртібі мен қаржылық есеп объектілерін есепке алу 

тәртібі, кірістер мен шығыстарды есепке алу тәртібі, өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындарды 

есепке алу тәртібі қарастырылады. Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді және шартты активтерді 

анықтау, валюта бағамдары өзгерістерінің әсер етуі таза активтерді/капиталды есепке алу тәртібін меңгереді.  

Білім беру саласындағы есепке алудың жекелеген қағидаттары, сондай-ақ білім беру саласындағы мемлекеттік 

мекемелерді ұзақ мерзімді активтермен және қорлармен орталықтандырылған жабдықтау жөніндегі 

операцияларды есепке алу тәртібі мен мемлекеттік мекемелерде қаржылық есептілікті жасау және ұсыну тәртібі 

оқытылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 
Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім беру мемлекеттік мекеменің қаржылық жағдайын және қаржылық 

есептілігінің элементтерін бағалаумен активтерді, міндеттемелерді және капиталды есепке алу арасындағы 

өзара байланысты анықтау оқу курсының нәтижесі бойынша студент білім беру саласындағы есеп және 

есептілік саласындағы практикалық дағдыларды игеру; В) Білім беру мекемесінде кірістер мен шығыстарды 

есепке алуды, мемлекеттік мекеме қызметінің нәтижесін анықтау; мекеме қызметінің қаржылық-экономикалық 

нәтижелерін анықтауы керек; С) Білім беру мекемесінде экономикалық процестері мен құбылыстарды сауатты 

түсіндіру; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; D) бухгалтерлік процеске, қаржылық бақылауға және 

бюджет қаражатын пайдалану туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық 

технологияларды пайдалану; E) Білім беру мекемесінде бюджет қаражатын пайдаланудағы қалыптасқан 

үрдістерді талдау негізінде анықтау.; 

 

9.1 Модуль -1С: Бухгалтерия және салық есебі (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Салық және салық  есебі 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Салық есебін ұйымдастыру , салық төлемдерінің сомаларын анықтау , есепті 

кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық білімдерді алу. Салық 
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заңдылығына сәйкес салық салатын табыс бухгалтерлік есеп көрсеткіштері бойынша алынған шаруашылық 

субъектінің қаржылық қорытындысына тәуелсіздігін анықтау. Салық есебінде пайдаланған ақпарат , 

бухгалтерлік есеп көрсеткіштерінен алынады және салық есебін жүргізу процесін құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында салық есебі туралы түсінік, жылдық жиынтық табыстың 

есебі мен заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысынан шегерімнің салық есебі, заңды тұлғаның жылдық 

жиынтық табысынан басқа шегерімдердің салық есебі, тіркелген активтердің салық есебі есептеліп, талданад. 

Салық салынатын табысты түзету, табысқа салынатын салық есебі, корпоративтік табыс салығы туралы 

декларация, басқа санаттағы салық төлеушілерге салық салу, шетелдік заңды тұлғалардың табыстарына салық 
салудың ерекшеліктерін зерттеп, қосылған құн салығы және акциздер есебін ұйымдастырады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Бюджеттік есеп және есептілік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұйымдағы салық есебінің мақсатын, міндеттерін, қағидаларын және 

жүргізу тәсілдерін, ҚР есептің нормативтік реттелуін, бухгалтерлік есептің негізгі концепцияларын, бақылау 

объектілерін, есептік жазбаларды қалыптастыру ідңстемесін жіне орындалған фактілерді құжаттау нысандарын. 

В) Салық есебін жүргізуде шаруашылық қызметінің жекелеген фактілерін дұрыс бірегейлендіру. C) Бағалау, 

жіктеу және жүйелеу, экономикалық мазмұнына сәйкес және олардың қаржылық есептілік көрсеткіштеріне 

әсерін анықтау.D) Салық есебі мен қаржылық есептілік арасындағы айырмашылықтарды анықтай алу Е) 

Субъектінің салық бойынша міндеттемелерін есептей алады: 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  1С: Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: «1С: Бухгалтерия» бағдарламалық жасақтамасында бухгалтерлік есеп және 

салықтық есепке алу саласындағы білімнің, дағдылардың және дағдылардың қажетті деңгейі мен көлемін алу, 

барлық меншік нысандарындағы ұйымдарда  

Пәннің қысқаша мазмұны: 1С: Бухгалтерия курсын оқу барысында білім алушы 1С – Кәсіпорын 

бағдарламасының жалпы сипаттамасын, бағдарламаның негізгі принциптері мен  міндеттерін қарастырады. 1С 

Бухгалтерия бағдарламасында ТМҚ келіп түсуі мен құжаттық ресімделуін зерттейді. 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім есебі мен құжаттық  ресімделуін жетік меңгеріп, 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім және тауарларды өткізуден болған жиынтық табыс есебін ұйымдастырады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  
Постреквизиттері: Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты; 

бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар 

және өзге де дебиторлық берешек есебі;ТМЗ есебі; есеп саясаты; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ТМЗ есебі. В) 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; 

1С:Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерін енгізу; 1С:Бухгалтерия 

бағдарламасында ТМЗ кірістелуінің есебін ресімдеу; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар 

есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) 

кәсіпорын балансын жасау;синтетикалық және аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және 

журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен 
шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету; 

материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп 

регистрлерін құру. D) бухгалтерлік есеп көрсеткіштерімен ақпараттарын  өңдеу және тіркеу, ағымдағы 

міндеттемелер есебін жүргізу, жылдық жиынтық табыс туралы және қаржылық есептіліктерді жасау. E) есептің 

стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

9.2 Модуль - Бухгалтерлік есепті автоматтандыру (мемлекеттік мекемелеріндегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік кірістер есебі  

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты:  Есептік кезеңдегі фактілер мен нәтижелерді мейлінше жақсы құрастыруға, 

салық төлемдерінің сомасын анықтауға, салықтық есепке алуды ұйымдастыруға қатысты теориялық бағынды 

және практикалық білімдермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мемлекеттік кірістер есебі» пәні салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді төлеу үшін заңды және жеке тұлғалардың салық салынатын табысын, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің тиімділігіне, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік 

дағдыларды игеру үшін салық және бухгалтерлік есепке өзара байланысын анықтау үшін салықтық есепке алу 

жүйесін зерттейді. 
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Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Бюджеттік есеп және есептілік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент салық заңнамасының негізгі ережелерін түсінуі керек; салық салу 

принциптері; салық салынатын табысты қалыптастыру үшін салықтық есепке алу ережелері В) табысты сенімді 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру және білу; есеп беру кезеңдеріндегі шегерімдер; салық төлемдерінің 

мөлшерін анықтау; салықтық есепке алу; С) салықтық есепке алу кезінде салық есептілігінің деректері 

бойынша ақпаратты тіркеу, өңдеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді; салықтық есепке алу регистрлерін 

жүргізу; жылдық жиынтық табыстың декларациясын және онымен шығарылған шегерімдерді құрастыру. D) 
Есепке алу құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын уақтылы тіркеу; E) 

Мемлекеттік кірістер есебін ұсыну 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есепте заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданудағы теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті автоматтандыру  жалпы  түсінігі салықтық және  қаржылық  

есептілікті жүргізуге компьютерлік технологияны енгізу  үшін бағытталған.Тауарлы-материалдық қорлар мен 

ақша  құралдарын есепке алуда компьютерді қолдану тәсілдерін үйретеді. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  
Постреквизиттері: Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) 1С: Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынныңқұрылымдық 

бөлімшелерін енгізу; 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты;бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың 

топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның 

эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар және өзге де дебиторлық берешек есебі; ТМЗ есебі. В) Кәсіпорын 

балансын жасау; синтетикалықжәне аналитикалық шоттар есебі;ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін 

құру; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; 

қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) Кәсіпорын балансын жасау; синтетикалық және 

аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары 

қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу 
тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету;материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және 

тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін құру. D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, 

ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама 

жасауда құзыретті болу.  E) есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 
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9.1 Модуль - Есеп және аудит стандарттары (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит траекториясы), 22 кредит    

БП TК КЕНS 3215 Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары 5 5 

БП TК ЕТ 3216 Экономикалық талдау 5 6 

БП TК AHS 3217 Аудиттің халықаралық стандарттары 5 5 

БП TК KBMA 3218 Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 6 6 

9.2 Модуль  - Мемлекеттік аудит және талдау (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп траекториясы), 22 кредит  

БП TК ММЕ 3215 Мемлекеттік меншіктің есебі 5 5 

БП TК MBOT 3216 Мемлекеттік бюджет орындалуын талдау 5 6 

БП TК MA  3217 Мемлекеттік аудит  5 5 

БП TК ShKSEE 3218 Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі  6 6 

10.1 Модуль -Есеп және есептілік (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және аудит 

траекториясы), 17 кредит 

КП ТК KESh 3303 Қаржылық есептілікті шоғырландыру 5 5 

КП ТК OESBE 3304 Өндірістік емес саладағы бухгалтерлік есеп 5 6 
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КП ТК BBEE 3305 Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік 5 6 

10.2 Модуль -Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп траекториясы), 17 кредит   

КП ТК BBSEE 3303 Білім беру саласындағы есеп және есептілік  5 5 

КП ТК TKShOBE  

3304 

Тұрғын коммуналдық шаруашылық объектілеріндегі 

бухгалтерлік есеп  
5 6 

КП ТК DSMBE 3305 Денсаулық сақтау мекемесіндегі бухгалтерлік есеп 5 6 

11.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия және салық есебі (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп 

және аудит траекториясы), 18 кредит   

БП ТК SSE 3219 Салық есебі 6 5 

КП ТК 1SB 3306 1С: Бухгалтерия 6 5 

КП ТК KBEU 3307 Құрылыстағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 6 5 

БП  Өндірістік практика 6 3 

11.2 Модуль - Бухгалтерлік есепті автоматтандыру (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп траекториясы), 18 кредит 

БП ТК MKE 3219 Мемлекеттік кірістер есебі 6 5 

КП ТК BEA 3306 Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 6 5 

КП ТК KUBEU 3307 Қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 6 5 

БП  Өндірістік практика 6 3 

 

9.1 Модуль - Есеп және аудит стандарттары (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит)  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп практикасында қаржылық есептілік стандарттарын қолдану 

және халықаралық стандарттарға сәйкес басқару шешімдерін талдау және қабылдау қабілетіне байланысты 

кәсіби ойлауды қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарты пәні қаржылық есепті құрастыру 

реті және оған қосымша талаптар қаржылық есеп және бухгалтерлік есеп сұрақтары бойынша Қазақстан 

Республикасының Заңдылығының талаптарына және халықаралық стандарттарға сәйкес бекітіледі. Осы пәнді 

оқыту барысында қаржылық есептің халықаралық заңдылықтарына сәйкес, есептің қысқа мерзімді активтер, 

қорлар есебі, негізгі құралдар, материалдық емес активтер есебі, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар, 

капитал мен резервтер, валюталық бағамдар өзгерісінің есебі, шетелдік қызмет, табысқа салынатын салық 
есептерін  ұйымдастыру меңгертіледі. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік- экономикадағы статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Практикалық аудит, Кәсіпорын құнын бағалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚЕХС Бухгалтерлік есептің жалпы қабылдаған принциптері;ҚЕХС жал 

есебі; ҚЕХС жалдың артықшылықтары; кемшіліктерін; В) ҚЕХС Қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді білу; 

ҚЕХС қор есебін меңгеру; ҚЕХС шет елдік валюта түріндегі операцияларды меңгеру. C) ҚЕХС нарық 

жағдайындағы өнеркәсіптік қәсіпорынның мазмұны мен мәнін; ҚЕХС кәсіпорынның жалпы және өндірістік 

құрылымын; ҚЕХС жабдықтарды жөндеудің тиімділігін арттыру. D) кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп пен 

есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Экономикалық талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ол жалпыға бірдей бухгалтерлік есеп пен қаржылық есепті құрастырудың 

стандарттарына негізделген. Экономикалық талдау өзімен экономкалық дамудың қазіргі деңгейінде мүлік 

қозғалысы және жағдайы, ақша қаражаттары, активтер мен міндеттемелер, өндірістік есеп берілгендерінің 

көрсеткіштерін талдау туралы мәліметтер жиынын сипаттайды. 

 Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық талдаудың пәні мен міндеті, объектісі және мазмұны 

таныстырылады.Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдеріне түсінік беріледі.  Оқу құралдарында 

факторлық талдау, қаржылық коэффициенттер әдісіне кең түсінік беріледі.Осының арқасында басқарушылық 

талдаудың негізі, компанияның маркетингтік қызметін талдау дағдылары қалыптасады.Өнімді өткізу және 

өндірісті талдау тәсілдері зерттеледі.Өндірістік  ресурстарды қолдануды , өнімнің өзіндік құнын талдауды 

меңгере отырып, қаржылық талдаудың негізі, компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау тәсілдері 
үйретіледі. Курстың негізгі мақсаты баланс өтімділігін, қаржылық тұрақтылықты, ақша ағынын және 

компанияның табыстылығын талдауды студенттің бойына сіңіру болып табылады. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Әлеуметтік- экономикадағы статистика 

Постреквизиттері: Практикалық аудит , Кәсіпорын құнын бағалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) негізгі және еншілес заңды тұлғалардың шоғырландырылған есеп беруі; 

негізгі және тәуелді заңды тұлғалардың шоғырландырылған  қаржылық есеп беруі; бірлескен қызмет бойынша 

қатысулық үлесті қаржылық есеп беруде көрсетудің ерекшеліктері; байланысқан тараптар туралы 

ақпараттарды; қаржылық есепті шоғырландыру туралы теориялық ақпараттарын тереңдету; В) студенттерді 

қаржылық есептіліктің түрлері: бухгалтерлік баланс, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік, 

табыстар мен шығыстар туралы есептіліктің шоғырландырылған есептерін құра алуы; С) студенттердің дәріс 

сабақтарында алған шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрудағы алған теориялық білімдерін тәжірибеде 

шоғырландырылған балансты, ақша қаражаттары туралы есептілікті және табыстар мен шығыстар туралы 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті құра  білуі.  D) Экономикалық талдау ақпараттарын пайдалана 

отырып шешім қабылдау  E) Әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық және бухгалтерлік 

есептерін бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін қолданыстағы салық 

заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың салықтық салдарын 

бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Аудиттің халықаралық стандарттары 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге халықаралық тәжірибедегі аудиторлық қызметтің теориялық 

негіздерін оқып үйрету, сонымен қатар нормативтік-заңнамалық құжаттармен жұмыс істеудағдысын 

қалыптастыру және аудиторлық тексерудің әртүрлі әдістерін қолдана білуді үйрету. Осы пән болашақ 
мамандарға аудиттің халықаралық стандарттары облысында алған теориялық және практикалық білімдерін 

практикада аудиторлық тексеру кезінде және ұйымның ішкі аудитінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәннің оқытылу барысында халықаралық стандарттар мен нормалардың 

мәнін түсіндіру шаралары жүргізіледі. Стандарттардың негізгі топтарының мазмұны, жіктелуі мен 

сипаттамаларына айрықша түсінік беріледі. Аудит типтері мен  аудиторлық қызметті нормативтік реттеу және 

ҚР ұлттық есеп жүйесінде ҚЕХС мен АХС қолдану мәселелері қарастырылады. Білікті бухгалтерлердің 

халықаралық институтының мүшелерінің(AICPA) құқықтары мен міндеттерімен таныстырылады. Аудиторлық 

тексеріс нәтижелерін рәсімдеу мен аудиттің халықаралық стандарттарын қолдану ерекшеліктеріне сипаттама 

беріледі. ҚР-да шағын және орта бизнес субъектілері аудиті барысында Аудиттің халықаралық стандарттарын 

қолдану бойынша нұсқаулықтарын қолдану арқылы сабақ жүргізіледі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 
Постреквизиттері: Практикалық аудит , Кәсіпорын құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аудиттің халықаралық стандартының теориялықнегізін меңгеру, B) 

аудиторлық тексерудің тиімді әдістерін қолдана білу, C) кәсіби қызметте аудиттіңхалықаралық стандарттарын 

қолданабілу, қаржылық есеп мәліметтерінің дұрыстығын бағалауды АХС тұрғысынан жүргізе білу. D) Аудит 

ақпараттарын пайдалана отырып шешім қабылдау  E) Әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық 

және бухгалтерлік есептерін бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін 

қолданыстағы салық заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың 

салықтық салдарын бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұйымдардағы қаржылық бақылау мен аудитті жүргізудің әдістері және 

қағидаларымен танысу; бақылаудың жалпы теориялық бекітілген әдістері мен процестерін пайдалану 

базасында қаржылық бақылау мен аудитті жүргізу бойынша өздік жұмыстарының дағдыларын дамыту; ішкі 

бақылау жүйелерін талдау және түсіну құжаттардың талдау тәртібін үйрену және тексеру актілері мен 

аудиторлық есепті құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пәнді оқыту барысында білім алушы қаржылық бақылаудың мәні, пәні және 

нысандары мен қаржылық бақылаудың халықаралық тәжірибесін сондай-ақ бақылау-ревизиялық жұмысты 

ұйымдастыруды үйренеді. Мемлекеттік қаржылық бақылауды ұйымдастыруды, қаржылық бақылаудың 

нормативтік-құқықтық және ақпараттық негіздерін, қаржы-шаруашылық бақылаудың ғылыми-әдістемелік 

жүйесі қамтамасыз етіледі . Банктік және есеп айрысу операцияларын бақылау және тексеру жүйесімен 

таныстыру шаралар жүргізіледі. Негізгі құралдар мен тауарлы материалдық құндылықтарды бақылау мен 
тексеру,сатып алу циклінің функционалды аудиті және тауарлы-материалдық қорларды тексеру үйретіледі. 

Төлем циклі мен ақша жүйесі зерттеледі.Ақша ревизиясының жергілікті аудиті қалай жүзеге асырылатыны 

анықталады. Жүйелі бақылау мен инвестиция аудиті мен дебиторлық берешектің аудиттік құрылымы,арнайы 

бақылау бақылау және міндеттемелер аудиті таныстырылады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Практикалық аудит , Кәсіпорын құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит пәні саласының жалпы 

формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау мүмкіндігі;  В) есепке алу жүйесі және мемлекеттік аудит 
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мониторингі; Пәндік облыстың тілін сауатты қолдану мүмкіндігі; C) Қаржылық бақылау мен аудитті өз бетінше 

жүргізе алады, материалдарды сот және тергеу органдарына тиісті жағдайларда беруді бақылайды;  D) ақшалай 

қаражаттар мен босалқылардың жетіспеушілігін және ұрлану нәтижелерін қалыптастыру бойынша құқықтық 

қызметтің жұмысына қатысу; E) Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін көтеру бойынша кәсіпорынды 

басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 

9.2 Модуль  - Мемлекеттік аудит және талдау (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік ұйымдардағы 

бухгалтерлік есеп)  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік меншік есебі 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік меншікті есепке алудың ерекшеліктерін зерттеу, мемлекеттік 

меншіктің жай-күйін бақылау және бақылау үшін жағдай жасау және оны мемлекет мүдделерін ескере отырып 

пайдалану туралы негізделген шешімдер қабылдау 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді оқыту барысында мемлекеттiк меншiк туралы ақпаратты қамтитын 

құжаттарды алу, қарау және сақтау және мемлекеттiк меншiктi басқару, сонымен қатар  Қазақстан 

Республикасының аумағында және шетелде орналасқан мемлекеттік мүлік, Мемлекеттік табиғи ресурстарға 

(объектілерге), мұражай заттарына және мұражай коллекцияларына, сондай-ақ мемлекеттік бюджет 

қаражаттарына және мемлекеттік бюджеттен тыс қорларға есеп, сондай-ақ, мемлекеттік табиғи ресурстарға 
(объектілерге), мұражай заттарына және мұражай коллекцияларына, сондай-ақ мемлекеттік бюджет 

қаражаттарына және мемлекеттік бюджеттен тыс қорларға есепті жүргізу болып табылады. 

Пререквизиттері: Қаржылық есептеу негіздері, Сала экономикасы 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР Конституциясының негіздері, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік мекемелерінің қызметін реттейтін және халықаралық қатынастар саласындағы заңнамалық актілер; 

Мемлекеттік мекемелерде есептеу әдісін қолданудың мәнін түсіну; В) Мемлекеттік мекемелердің есепке алу 

ережелері, ҚЕХС ережелері мен қаржы есептілігін дайындау және ұсыну ережесіне сәйкестігіне негізделген 

есеп саясатын есепке алу және есеп беруді ұйымдастырудың ұтымды жүйесін құру; С) Бюджеттік 

бағдарламалар әкімшілеріне, мемлекеттік бюджетті орындау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мемлекеттік 

мекемелердің қаржылық есептілігін ұсыну ережесі; D) Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік процеске, 
қаржылық бақылауға және бюджет қаражатын пайдалану туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық 

құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін көтеру 

бойынша кәсіпорынды басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік бюджет орындалуын талдау 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік бюджеттің орындалуын талдау негіздері, ақпараттық көздері мен 

әдістемелерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттік бюджет орындалуын талдау курсында қаржы саласындағы 

мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен қызмет ету барысын түсіне отырып бюджеттің функциялары 
мен қызметтерін талдаудың әдістемелерін меңгереді. Сонымен қатар экономиканың дағдарыстық кезеңіндегі 

мемлекеттік бюджеттің атқаратын шараларын, негізгі қолдау саясаттарын ұлттық экономиканы мысалға ала 

отырып талдау жасап әлеуметтік саланың дамытудағы бюджеттің маңыздылығы мен дамыту қызметтеріне 

меңгере отырып ,мемлекеттік бюджетті кірістері мен шығыстары негізінде жан-жақты талдау жасау зерттеледі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР Конституциясының негіздері, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік бюджеттінің орындалуын реттейтін және халықаралық қатынастар саласындағы заңнамалық 

актілерді меңгеру; В) Мемлекеттік мекемелердің басқару есебіне алу ережелері, қаржы есептілігін дайындау 

және ұсыну ережесіне сәйкестігіне негізделген есеп саясатын есепке алу және есеп беруді ұйымдастырудың 

ұтымды жүйесін құру; С) Бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне, мемлекеттік бюджетті орындау жөніндегі 

жергілікті уәкілетті органға мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін ұсыну ережесі; D) мемлекеттік 
бюджеттің орындалуын талдауда және бюджет қаражатын пайдалану туралы аудиттер кезінде заманауи 

техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін 

көтеру бойынша кәсіпорынды басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік аудит 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 



146 

  

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды және жүргізуді, ішкі бақылау жүйесінің 

ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуін тәуелсіз бақылау ретінде аудитті жоспарлау, жүргізу, студенттерде 

сенімді теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, оның сенімділігі тұрғысынан қаржылық 

есептілік жасау, заңның сақталуын тексеру, аудит нәтижелерін есепке алу, аудиттің халықаралық 

стандарттарын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында білім алушы стандарттарға сәйкес мемлекеттік аудиттің 

және мемлекеттік аудиттің жалпы міндеттері қандай түрде жүзеге асатынын анықтайды. Сонымен бірге, 

мемлекеттік аудит органдары мен олардың  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитетінің құзыретімен танысады. Мемлекеттік қызметтер көрсетуге қойылатын талаптар мен Мемлекеттік 

аудитті жоспарлау және түрлері,нәтижелерін толтыру және ұсыну тәртібін анықтайды. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сыни тұрғыдан ойлауға негізделген ұтымды шешімдер қабылдау үшін 

алынған ақпарат пен тәжірибені қолдана алады; B) қолданыстағы салық заңнамасы және оның қаржылық 

шешімдер қабылдау үшін жоспарланған өзгерістері аясында меншіктің әртүрлі нысандарындағы ұйымдардың 

қаржылық және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарларын бағалайды және түсіндіреді; C) өзін 

қаржылық және салық заңнамасына еркін бағдарлайды; D) мемлекеттік заң негізінде аудиторлық және 

аудиторлық қызметті ұйымдастырады және жүргізеді; Осындай іс-шараларға олардың өкілеттіктерін ескере 

отырып бағдарламалар жасайды; есептілік пен құжаттаманы егжей-тегжейлі түсінуге, дәлсіздіктер мен 

жасыруларды анықтауға; E) Интеграцияланған ғылыми әдістер негізінде мемлекеттік бақылау және аудит 
саласындағы ақпаратты талдайды, синтездейді және сыни тұрғыдан түсіндіреді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі туралы жалпы  түсінік. 

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі қаржылық есепті құрастыру реті және оған қосымша 

талаптар қаржылық есеп және бухгалтерлік есеп сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасының 

Заңдылығының талаптарына және халықаралық стандарттарға сәйкес бекітіледі. Осы пәнді оқыту барысында 

қаржылық есептің халықаралық заңдылықтарына сәйкес, есептің қысқа мерзімді активтер, қорлар есебі, негізгі 

құралдар, материалдық емес активтер есебі, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар, капитал мен резервтер, 
валюталық бағамдар өзгерісінің есебі, шетелдік қызмет, табысқа салынатын салық есептерін  ұйымдастыру 

меңгертіледі. Кәсіпорынның шығындарын топтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәнді оқыту барысында қаржылық есептің халықаралық заңдылықтарына 

сәйкес ағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігінің теориялық негіздері, шағын кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі есеп пен қаржылық есептілік элементтері, шағын кәсіпкерлік субъектісіндегі есепті 

ұйымдастыру, шағын кәсіпкерлік субъектілеріндегі есеп объектілерін есепке алу ерекшеліктері, шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық салу ерекшеліктері секілді анықтамалрға негізделген ақпараттар 

қолданылады. Шағын және орта бизнестегі бухгалтерлік медиация жүйесі арқылы ерекшеленеді. 

Пререквизиттері: Қаржылық  есеп 1, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері:Кәсіпорын құнын бағалау,Практикалық аудит 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:. А) Шағын кәсіпкерлік суьъектілеріндегі бухгалтерлік есептің мақсатын, 
міндеттерін, қағидаларын және жүргізу тәсілдерін, ҚР есептің нормативтік реттелуін, бухгалтерлік есептің 

негізгі концепцияларын, бақылау объектілерін, есептік жазбаларды қалыптастыру ідңстемесін жіне орындалған 

фактілерді құжаттау нысандарын.В) «Шағын кәсіпкерлік суьъектілеріндегі басқару қызметіндегі  және 

электронды есеп беру мен құжат айналымын автоматтандыру бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын 

пайдалану, стратегиялық, ағымдағы және жедел болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді әзірлеуді 

ақпараттық және аналитикалық қамтамасыз ету, оларға мониторинг жүргізу, талдау, орындалуына  бақылау 

жасай алады; С) Шағын кәсіпкерлік суьъектілеріндегі ұйымдардың қаржылық және бухгалтерлік есептерін 

бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін қолданыстағы салық заңнамасы мен 

жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың салықтық салдарын бағалайды. D)  

Қаржылық есепке алу үшін тиісті деректерді есепке алу, талдау және қолдану дағдыларын меңгеру, кәсіпкерлік 

субъектілерінің қаржылық нәтижелерін қорытындылау және талдай біледі. Е) Құжат айналымын жүргізу және 

қаржылық есептілікті құрастыру; 

 

10.1 Модуль -Есеп және есептілік (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық есептілікті шоғырландыру 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі уақытта көптеген кәсіпорындар бәсекеге төтеп беруі үшін, сапалы өнім 

шығаруы үшін, бизнестерін біріктіреді. Бұл курста студенттер негізгі кәсіпорын, еншілес кәсіпорын, тәуелді 
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кәсіпорын сияқты түсініктермен танысып қана қоймай, олардың есебінің ұйымдастырылуы, есебінің 

шоғырландырылуы (біріктірілуі) ерекшелігімен теориялық және тәжірибелік тұрғыда танысады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық есептілікті шоғырландыру пәнін оқыту арқылы негізгі және еншілес 

заңды тұлғалардың шоғырландырылған есеп беруі мен негізгі және тәуелді заңды тұлғалардың 

шоғырландырылған  қаржылық есеп беруі туралы толық түсінік ала алады.  Сонымен бірге , студент бірлескен 

қызмет бойынша қатысулық үлесті қаржылық есеп беруде көрсетудің ерекшеліктері мен байланысқан тараптар 

туралы ақпараттарды ашу және т.б. жаңа ақпараттарды игереді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 
Постреквизиттері: Квазимемлекеттік секторлардағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Біліктілік:негізгі және еншілес заңды тұлғалардың шоғырландырылған 

есеп беруі; негізгі және тәуелді заңды тұлғалардың шоғырландырылған  қаржылық есеп беруі; бірлескен 

қызмет бойынша қатысулық үлесті қаржылық есеп беруде көрсетудің ерекшеліктері; байланысқан тараптар 

туралы ақпараттарды; қаржылық есепті шоғырландыру туралы теориялық ақпараттарын тереңдету; В) Дағды: 

студенттерді қаржылық есептіліктің түрлері: бухгалтерлік баланс, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы 

есептілік, табыстар мен шығыстар туралы есептіліктің шоғырландырылған есептерін құра алуы. С) 

Құзіреттілік: студенттердің дәріс сабақтарында алған шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрудағы алған 

теориялық білімдерін тәжірибеде шоғырландырылған балансты, ақша қаражаттары туралы есептілікті және 

табыстар мен шығыстар туралы шоғырландырылған қаржылық есептілікті құра  білуі. D) шоғырландырылған 

есеп жүргізуде ақпараттарды пайдалана отырып, шешім қабылдай алау E) шоғырландырылған есеп 

ақпараттарын талдау, мониторинг жасау.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Өндірістік емес саладағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың негізгі мақсаты болып студенттерге бухгалтерлік есептің қаржылық 

есеп бөліміндегі мәліметтермен  толығымен танысып, салалардағы ерекшеліктерін меңгерту. Нақты айтқанда: 

ломбардтағы, сыртқы жарнама, меншікті пәтерлер кооперативтеріндегі, баспа қызметіндегі,туристік 

компаниялардағы, ломбардтағы, саудадағы, автокөлік кәсіпорындарындағы  бухгалтерлік есептің 

ерекшеліктерін меңгеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі бөлімде қарастырылатын тақырыптарда теориялық сипаттама беріледі, 

келесі бөлімдерде  салалардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру түсініктерді кеңінен қарастырады .Бұл курста 
студенттер алдыңғы курстарда қарастырылмаған  өндірістен тыс сферадағы ағымдағы активтердің есебі: ақша 

қаражаттары  және олардың эквиваленттері, дебиторлық борыштардың есебі тауарлы – материалдық  

қорлардың  есебі,  ағымдағы және ұзақ мерізімді міндеттемелердің есеб, меншікті  капиталдың  есебі, 

каржылық есеп  берудің  ұсынылуы, қаржыландырылған жал есебі, табыс салығының есебі, қаржылық 

құралдардың есебі, инвестициялардың есебі және т.б. тақырыптардың есебі мен ұйымдастырылуын оқып 

үйренеді. Бұл курста оқу бағдарламасының ең негізгі және бастапқы тақырыптары қарастырылады.  

Пререквизиттері: Қаржылық  есеп 1, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері:Кәсіпорын құнын бағалау, Практикалық аудит 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Баспа қызметіндегі есепті ұйымдастыру; Туристік компаниялардағы 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; Ломбардтағы операциялардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру; Саудадағы 

есептің ерекшеліктерін меңгеру; Сыртқы жарнама есебінің ерекшеліктерін меңгеру; Автокөлік 
кәсіпорындарындағы есептің ерекшліктерін меңгеру; В) Қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді 

білу;кәсіпорынның типтік жоспарын құру принциптерін білу; баланстық міндеттемелердің және табыс пен 

шығын (зиян) бойынша есеп берудің әдісін меңгеру; қаржылық активпен қаржылық міндеттемені тану және 

бағалауды білу; инвестициялар есебінің әдістері: үлестік қатысу әдісі; сатып алу құны әдістерін білу. С) Шағын 

кәсіпкерлік суьъектілеріндегі ұйымдардың қаржылық және бухгалтерлік есептерін бағалауға және түсіндіруге 

қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін қолданыстағы салық заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер 

шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың салықтық салдарын бағалайды. D)  Қаржылық есепке алу үшін 

тиісті деректерді есепке алу, талдау және қолдану дағдыларын меңгеру, кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық 

нәтижелерін қорытындылау және талдай біледі. Е) Құжат айналымын жүргізу және қаржылық есептілікті 

құрастыру; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Банк мекемесіндегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізі. Бухгалтерлік 

есеп жүйесінің элементері. Банк жүйесіндегі бухгалтерлік есепті қайта қалыптастыру негізі  және ҚР екінші 

деңгейлі банктердің халықаралық стандартқа жауап беретін бухгалтерлік есеп принциптерін енгізу және жасау 

қажеттілігі. Банктің есеп саясатын ұйымдастыру бойынша банктің қажетті мамандарына теориялық және 

басқару шешімдерін қабылдау үшін  қаржылық есеп беруді талдаудың негізгі бағыттарын теориялық және 

тәжірибелік білім беру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:  Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік пәнінде банкте есеп-операционды 

жұмысты ұйымдастыру шаралары меңгеріледі. Банктік баланс және оны құру принциптері және коммерциялық 

банктерді құжат, құжат айналымы және бақылау жүйесі таныстырылады. Есеп айырысу операциялары, 

банкаралық корреспонденттік қатынастардың, касса және несие операциялар есебі туралы толық түсінікті 

игереді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория , Қаржылық есеп 1   

Постреквизиттері: Кәсіпорын құнын бағалау, Практикалық аудит.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Банкердегі бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі қағидалары мен 
әдістерін біледі. В) Екінші деңгейлі банктердің бухгалтерлік балансын құрады, банктегі есеп-операционды 

жұмысты өз бетінше жүргізе алады. С) Банктің есеп-операционды қызметімен байланысты сұрақтарды өз 

бетінше шешуге дағдыланды. D)Екінші деңгейлі банктердің алғашқы бухгалтерлік құжаттарын құру, есептік 

регистрларды жасау, сонымен қатар қаржылық есептілікті құру бойынша базалық білімін көрсетеді. D) банктегі 

бухгалтерлік есепті жүргізуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) 

Банктік мекемелерде қаржылық есептілікті дайындау. 

 

10.2 Модуль -Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Білім беру саласындағы есеп және есептілік 
Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру саласындағы бухгалтерлік есептің және есеп берудің ерекшеліктерін 

зерттеу, бюджеттің қаражаттарын жұмсау принциптерін меңгеру және білім беру мекемелерінің бюджетін бөлу 

ерекшеліктерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде білім беру саласындағы бухгалтерлік есепті және қаржылық есептілікті 

жасаудың қағидаттары мен негізгі сапалық сипаттамаларын, мемлекеттік органдардағы, мекемелердегі 

бірыңғай есеп саясатын , бухгалтерлік есепті ұйымдастыру тәртібі мен қаржылық есеп объектілерін есепке алу 

тәртібі, кірістер мен шығыстарды есепке алу тәртібі, өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындарды 

есепке алу тәртібі қарастырылады. Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді және шартты активтерді 

анықтау, валюта бағамдары өзгерістерінің әсер етуі таза активтерді/капиталды есепке алу тәртібін меңгереді.  

Білім беру саласындағы есепке алудың жекелеген қағидаттары, сондай-ақ білім беру саласындағы мемлекеттік 
мекемелерді ұзақ мерзімді активтермен және қорлармен орталықтандырылған жабдықтау жөніндегі 

операцияларды есепке алу тәртібі мен мемлекеттік мекемелерде қаржылық есептілікті жасау және ұсыну тәртібі 

оқытылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп1 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім беру мемлекеттік мекеменің қаржылық жағдайын және қаржылық 

есептілігінің элементтерін бағалаумен активтерді, міндеттемелерді және капиталды есепке алу арасындағы 

өзара байланысты анықтау оқу курсының нәтижесі бойынша студент білім беру саласындағы есеп және 

есептілік саласындағы практикалық дағдыларды игеру; В) Білім беру мекемесінде кірістер мен шығыстарды 

есепке алуды, мемлекеттік мекеме қызметінің нәтижесін анықтау; мекеме қызметінің қаржылық-экономикалық 

нәтижелерін анықтауы керек; С) Білім беру мекемесінде экономикалық процестері мен құбылыстарды сауатты 
түсіндіру; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; D) бухгалтерлік процеске, қаржылық бақылауға және 

бюджет қаражатын пайдалану туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық 

технологияларды пайдалану; E) Білім беру мекемесінде бюджет қаражатын пайдаланудағы қалыптасқан 

үрдістерді талдау негізінде анықтау.; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Тұрғын коммуналдық шаруашылық объектілеріндегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Алиева А.Ө.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың есепке алу ерекшеліктерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық кәсіпорындарындағы қаржылық 

нәтижелерді есепке алуды ұйымдастыру мәселелерін шешудің маңыздылығы, олардың ішкі есептілігінің 

формасында сенімді ақпарат қалыптастыру, сондай-ақ осы мәселелерді қазақстандық экономика ғылымында 
жеткілікті білу. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп1 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курсты оқып-үйрену нәтижесінде студенттер тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық объектілерін есепке алуда практикалық дағдыларды меңгеріп, В) кәсіпорын қызметінің қаржы-

экономикалық нәтижелерін, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесінде осы ақпаратты 

пайдалану мүмкіндігіне ие болуы керек; С) есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есеп беруді құрастыру 

және ұсыну саласында D) бухгалтерлік процеске, қаржылық бақылауға және бюджет қаражатын пайдалану 
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туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) 

Тұрғын коммуналдық шаруашылық объектілеріндегі бюджет қаражатын пайдаланудағы қалыптасқан 

үрдістерді талдау негізінде анықтау 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Денсаулық сақтау мекемесіндегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік кәсіпорындардың да, жеке меншіктің де денсаулық сақтау 
ұйымдарының есепке алу ерекшеліктерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі уақытта медициналық қызметтерді мемлекеттік ұйымдар және жеке сектор 

(акционерлік қоғамдар, шектеулі серіктестіктер) қамтамасыз етеді. Осы курстан денсаулық сақтау ұйымдарын 

есепке алуды ұйымдастыру, бюджеттік сыныптамалық шығыстар кодексі шеңберінде мемлекеттік тапсырысты 

жүзеге асыру үшін бюджеттен бөлінетін қаражатты есепке алу,дәрілік препараттарды сериялы және сақтау 

мерзімі бойынша есепке алу талданып меңгеріледі. Кәсіпорынның мемлекеттік сатып алулар бөлімінің 

жұмысын автоматтандыру:тауар-материалдық қорларды (жұмыстарды / қызметтерді) сатып алу және тауарды 

жеткізушілермен келісімшарттарды рәсімдеу және оларды орындау бойынша міндеттемелерді орындау 

мониторингі бойынша ұйымдар бөлімшелеріне өтінімдер берулерді қарастырады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп1 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бастапқы құжаттардың мақсатын және классификациясын түсіну; 
операциялар немесе оқиғаларды тіркеуде қолданылатын нысандар мен талаптардың заңға сәйкестігін білу; B) 

ұйымның активтері, міндеттемелері мен капиталдарының бар болуы мен қозғалысын есепке алу бойынша 

жұмыс жүргізу және оның экономикалық және қаржылық қызметінің нәтижелерін анықтау; D) құжаттарды 

есепке алу құжаттарының кестесін түсіну; қолма-қол ақшамен және банктік операциялардың әдіснамасына ие 

болу, дұрыстығын тексеру; C) аванстық есептер бойынша бухгалтерлік есеп деректерінің автоматтандырылған 

жүйесіне кіру; аванстық есептер бойынша шығыстардың орындылығын тексеру дағдылары; тауарларды, 

қызмет көрсетулерді, жұмыстарды сату бойынша келісімшарттар мен шаруашылық  операциялардың 

шарттарын түсіну; жалақы; орташа жалақылар негізінде төлемдерді есептеу E) денсаулық сақтау мекемелерінде 

қаржылық есептілікті ұсыну. 

 

11.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия және салық есебі (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Салық  есебі 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Салық есебін ұйымдастыру , салық төлемдерінің сомаларын анықтау , есепті 

кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық білімдерді алу. Салық 

заңдылығына сәйкес салық салатын табыс бухгалтерлік есеп көрсеткіштері бойынша алынған шаруашылық 

субъектінің қаржылық қорытындысына тәуелсіздігін анықтау. Салық есебінде пайдаланған ақпарат , 

бухгалтерлік есеп көрсеткіштерінен алынады және салық есебін жүргізу процесін құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында салық есебі туралы түсінік, жылдық жиынтық табыстың 
есебі мен заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысынан шегерімнің салық есебі, заңды тұлғаның жылдық 

жиынтық табысынан басқа шегерімдердің салық есебі, тіркелген активтердің салық есебі есептеліп, талданад. 

Салық салынатын табысты түзету, табысқа салынатын салық есебі, корпоративтік табыс салығы туралы 

декларация, басқа санаттағы салық төлеушілерге салық салу, шетелдік заңды тұлғалардың табыстарына салық 

салудың ерекшеліктерін зерттеп, қосылған құн салығы және акциздер есебін ұйымдастырады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Кәсіпорын құнын бағалау, Практикалық аудит 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұйымдағы салық есебінің мақсатын, міндеттерін, қағидаларын және 

жүргізу тәсілдерін, ҚР есептің нормативтік реттелуін, бухгалтерлік есептің негізгі концепцияларын, бақылау 

объектілерін, есептік жазбаларды қалыптастыру ідңстемесін жіне орындалған фактілерді құжаттау нысандарын. 

В) Салық есебін жүргізуде шаруашылық қызметінің жекелеген фактілерін дұрыс бірегейлендіру. C) Бағалау, 

жіктеу және жүйелеу, экономикалық мазмұнына сәйкес және олардың қаржылық есептілік көрсеткіштеріне 
әсерін анықтау.D) Салық есебі мен қаржылық есептілік арасындағы айырмашылықтарды анықтай алу Е) 

Субъектінің салық бойынша міндеттемелерін есептей алады: 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  1С: Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б.  
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Курсты оқытудың мақсаты: «1С: Бухгалтерия» бағдарламалық жасақтамасында бухгалтерлік есеп және 

салықтық есепке алу саласындағы білімнің, дағдылардың және дағдылардың қажетті деңгейі мен көлемін алу, 

барлық меншік нысандарындағы ұйымдарда  

Пәннің қысқаша мазмұны: 1С: Бухгалтерия курсын оқу барысында білім алушы 1С – Кәсіпорын 

бағдарламасының жалпы сипаттамасын, бағдарламаның негізгі принциптері мен  міндеттерін қарастырады. 1С 

Бухгалтерия бағдарламасында ТМҚ келіп түсуі мен құжаттық ресімделуін зерттейді. 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім есебі мен құжаттық  ресімделуін жетік меңгеріп, 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім және тауарларды өткізуден болған жиынтық табыс есебін ұйымдастырады. 
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1 

Постреквизиттері: Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты; 

бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар 

және өзге де дебиторлық берешек есебі;ТМЗ есебі; есеп саясаты; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ТМЗ есебі. В) 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; 

1С:Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерін енгізу; 1С:Бухгалтерия 

бағдарламасында ТМЗ кірістелуінің есебін ресімдеу; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар 

есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) 

кәсіпорын балансын жасау;синтетикалық және аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және 

журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен 
шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету; 

материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп 

регистрлерін құру. D) бухгалтерлік есеп көрсеткіштерімен ақпараттарын  өңдеу және тіркеу, ағымдағы 

міндеттемелер есебін жүргізу, жылдық жиынтық табыс туралы және қаржылық есептіліктерді жасау. E) есептің 

стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Құрылыстағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  студенттер құрылыс өндірісінің технологиясының ерекшеліктері және олардың 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға әсері туралы теориялық білімдерін игереді; халықаралық стандарттарға 
сәйкес ұйымдардың қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу 

дағдыларын игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыстағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру курсында құрылыстық өндірістегі 

ұйымдық – техникалық ерекшеліктері, құрылыстық ұйымдар түрлерін ашып қарастырады. Құрылыстық 

өнімдер және оларды бағалауды үйреніп, құрылыстағы бухгалтерлік есеп ұйымдары мен құрылыстық 

ұйымдардың есептік саясаты, материалды ресурстар есебі, еңбекті төлеу бойынша шығындарды зерттейді. 

Құрылыс машиналары мен механизмдерді ұстауға шығатын шығынды, үстеме шығындарды, құрылыстағы 

өндіріске кететін шығындардың қалыптасуын, құрылымдық-монтаждық жұмыстардың орындалу көлемінің 

есебі мен құжаттық әзірлеуін,  қаржылық нәтижелерінің қалыптасуын меңгереді.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1 

Постреквизиттері: Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шығындардың жіктелуі, анықтау әдісін қарастыруды, құрылыстың негізгі 

түсініктері, құрылыстың түрлері, құрылыстағы бухгалтерлік есептің нарықты талабына сәйкес алатын орнын,  

нәтижесін бухгалтерлік есепке алуды білу. В) құрылыстағы қаржылық есепті жүргізу және құрастыру; құрылыс 

монтаж жұмыстарының орындалу көлеміне қарай құжаттарды ресімдеу; баланстық міндеттемелердің және 

табыс пен шығын (зиян) бойынша есеп берудің әдісін меңгеру; қаржылық активпен қаржылық міндеттемені 

тану және бағалауды білу; инвестициялар есебінің әдістері: үлестік қатысу әдісі; сатып алу құны әдістерін білу; 

бас мердігерлік кәсіпорындардың  жеке есеп беруін үйрену, құрылыс кәсіпорындарындағы қаржылық есеп 

беруіді меңгеру; C) құрылыс жүйесіндегі ұйымдастыру, технологиялық ерекшелігін, бухгалтерлік есептің 

міндетімен мақсатын анықтау; жалпы бухгалтерлік есеп жұмысын ұйымдастырудағы анықтау; мердігерлермен  

тапсырушылар арасындағы есеп айырысуды қарастыру; құрылыс материалының есебін анықтау; құрылыс 

машиналармен механизмдер жұмысын есебін ұйымдастыру;дайын өнімді сату және табыстылықты анықтаудың 

есебін қарастыру, ХҚЕС сәйкес ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау; D) Есепке алу құжаттарында мүліктің, 
міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын уақтылы тіркеу; E) Құрылыс кәсіпорындарындағы есепке алу 

құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын уақтылы тіркеу; 

 

11.2 Модуль - Бухгалтерлік есепті автоматтандыру (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік кірістер есебі  
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Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Есептік кезеңдегі фактілер мен нәтижелерді мейлінше жақсы құрастыруға, 

салық төлемдерінің сомасын анықтауға, салықтық есепке алуды ұйымдастыруға қатысты теориялық бағынды 

және практикалық білімдермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мемлекеттік кірістер есебі» пәні салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді төлеу үшін заңды және жеке тұлғалардың салық салынатын табысын, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің тиімділігіне, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік 

дағдыларды игеру үшін салық және бухгалтерлік есепке өзара байланысын анықтау үшін салықтық есепке алу 
жүйесін зерттейді. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Бюджеттік есеп және есептілік, Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент салық заңнамасының негізгі ережелерін түсінуі керек; салық салу 

принциптері; салық салынатын табысты қалыптастыру үшін салықтық есепке алу ережелері В) табысты сенімді 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру және білу; есеп беру кезеңдеріндегі шегерімдер; салық төлемдерінің 

мөлшерін анықтау; салықтық есепке алу; С) салықтық есепке алу кезінде салық есептілігінің деректері 

бойынша ақпаратты тіркеу, өңдеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді; салықтық есепке алу регистрлерін 

жүргізу; жылдық жиынтық табыстың декларациясын және онымен шығарылған шегерімдерді құрастыру. D) 

Есепке алу құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын уақтылы тіркеу; E) 

Мемлекеттік кірістер есебін ұсыну 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есепте заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданудағы теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті автоматтандыру  жалпы  түсінігі салықтық және  қаржылық  

есептілікті жүргізуге компьютерлік технологияны енгізу  үшін бағытталған.Тауарлы-материалдық қорлар мен 

ақша  құралдарын есепке алуда компьютерді қолдану тәсілдерін үйретеді. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)1С: Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынныңқұрылымдық 
бөлімшелерін енгізу; 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты;бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың 

топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның 

эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар және өзге де дебиторлық берешек есебі; ТМЗ есебі. В) Кәсіпорын 

балансын жасау; синтетикалықжәне аналитикалық шоттар есебі;ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін 

құру; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; 

қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) Кәсіпорын балансын жасау; синтетикалық және 

аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары 

қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу 

тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету;материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және 

тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін құру. D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, 
ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама 

жасауда құзыретті болу.  E) есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы ұйымдарында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізі. Бухгалтерлік 

есеп жүйесінің элементері. Банк жүйесіндегі бухгалтерлік есепті қайта қалыптастыру негізі  және ҚР екінші 

деңгейлі банктердің халықаралық стандартқа жауап беретін бухгалтерлік есеп принциптерін енгзу және жасау 

қажеттілігі. Қаржы ұйымдарында есеп саясатын ұйымдастыру бойынша банктің қажетті мамандарына 

теориялық және басқару шешімдерін қабылдау үшін  қаржылық есеп беруді талдаудың негізгі бағыттарын 

теориялық және тәжірибелік білім беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржы ұйымдарында есеп-операционды жұмысты ұйымдастыру жолдары аталған 

курста кеңінен қаралады. Студенттерге қаржы ұйымдарында баланс және оны құру принциптері мен 

коммерциялық банктерді құжат, құжат айналымы және бақылау тәсілдері үйретіледі. Есеп айырысу 

операциялары мен банкаралық корреспонденттік қатынастардың есебін жүргізу тәсілдерімен танысады. 

Нәтижесінде ҚР ҰБ бухгалтерлік есеп шоттары және шоттар бойынша терең білім беріледі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Банктердегі бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі қағидалары мен 

әдістерін біледі. В) Екінші деңгейлі банктердің бухгалтерлік балансын құрады, банктегі есеп-операционды 

жұмысты өз бетінше жүргізе алады. С) Банктің есеп-операционды қызметімен байланысты сұрақтарды өз 

бетінше шешуге дағдыланды. D) Екінші деңгейлі банктердің алғашқы бухгалтерлік құжаттарын құру, есептік 

регистрларды жасау, сонымен қатар қаржылық есептілікті құру бойынша базалық білімін көрсетеді; Е) 

Қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыра алады. 

 

5В050800 - ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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6.1 Модуль - Құжат айналымы және салықтық қаржылық бақылау, 15 кредит  

БП ТК BB 3211 Бизнесті бағалау 5 5 

БП ТК SSE 3212 Салық және салық есебі 5 5 

БП ТК KBA 3213 Қаржылық бақылау және  мемлекеттік аудит 5 5 

6.2 Модуль – Арнайы бақылау және аудит, 15 кредит 

БП ТК ВВМВЕ 3211 Білім беру мекемелердегі бухгалтерлік есеп 5 5 

БП ТК MKE 3212 Мемлекеттік кірістер есебі 5 5 

БП ТК BUKBA 3213 Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 5 5 

8.1 Модуль – Салалардағы қазіргі бухгалтерлік есеп, 13 кредит 

КП ТК EТ 3303 Экономикалық талдау 5 5 

КП ТК 1SB 3304 1С: Бухгалтерия 6 3 

КП ТК КТКВЕ 3305 
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік 

есеп 
6 3 

БП  Өндірістік практика 6 2 

8.2 Модуль – Экономиканың әртүрлі сфераларындағы бухгалтерлік есеп тәжірибесі, 13 кредит 

КП ТК ShККЕТ 3303 Шаруашылық қызметті кешенді  экономикалық талдау 5 5 

КП ТК  BEK 3304 Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру 6 3 

КП ТК KKBE 3305 Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп 6 3 

БП  Өндірістік практика 6 2 

 

6.1 Модуль - Құжат айналымы және салықтық қаржылық бақылау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бизнесті бағалау 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: Бизнесті бағалаудың әдістемелік ережесі. Бизнесті бағалаудың негізгі 

принциптері және құн түрлері.Бағалау процесінде ақпараттарды дайындау. Бағалау процедурасы. Бизнесті 

бағалауда табыстық тәсіл. Бизнесті бағалауда салыстырмалы тәсіл. Бизнесті бағалауда шығындық тәсіл. 

Экономикалық пайда концепциясына негізделген компания құнын басқару мен бағалау әдістері. Кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын бағалау. Жер учаскесінің құнын бағалау. Жылжымайтын мүлікті бағалау. 

Кәсіпорындардың құралдары мен машиналарының құнын бағалау. Кәсіпорында айналым капиталының құнын 

бағалау. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау. Шет ел тәжірибесімен бизнес құнын бағалау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста бизнесті бағалаудың мазмұны  мен негізі мақсаты осы құқықтардың 

бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептеу сонымен қатар,  пПриватизациялау процесі, қорлық 

нарықтық сақтандыру жүйесінің дамуы, коммерциялық банктердің кепілдігін несие беруі, жаңа қызметті 

құрады- ол бизнесті бағалау, оның капиталының нарықтық құнын анықтау әдістерін меңгереді. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Аудит теориясы 
Постреквизиттері: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, 

Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: бизнесті бағалау 

мәнісімен керектігі; бағалау субъектісі ретінде бизнес пен кәсіпорын ерекшеліктері; құндық бағалаудың 

логикалық теориясы; бағалау кездегі анықталатын құн түрлері; Қ.Р. «Жер туралы» заңы және т.б. В) бизнестің 

бағалауда шығындық әдісі; бағалау үшін шарт жасау; жылжымайтын мүлікті бағалау;өндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек өнімділігін арттырудың басты 
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факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең көп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік көрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Салық  және салық есебі 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Салық есебін ұйымдастыру , салық төлемдерінің сомаларын анықтау , есепті 

кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық білімдерді алу. Салық 
заңдылығына сәйкес салық салатын табыс бухгалтерлік есеп көрсеткіштері бойынша алынған шаруашылық 

субъектінің қаржылық қорытындысына тәуелсіздігін анықтау. Салық есебінде пайдаланған ақпарат , 

бухгалтерлік есеп көрсеткіштерінен алынады және салық есебін жүргізу процесін құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында салық есебі туралы түсінік, жылдық жиынтық табыстың 

есебі мен заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысынан шегерімнің салық есебі, заңды тұлғаның жылдық 

жиынтық табысынан басқа шегерімдердің салық есебі, тіркелген активтердің салық есебі есептеліп, талданад. 

Салық салынатын табысты түзету, табысқа салынатын салық есебі, корпоративтік табыс салығы туралы 

декларация, басқа санаттағы салық төлеушілерге салық салу, шетелдік заңды тұлғалардың табыстарына салық 

салудың ерекшеліктерін зерттеп, қосылған құн салығы және акциздер есебін ұйымдастырады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Кәсіпорын құнын бағалау, Практикалық аудит 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұйымдағы салық есебінің мақсатын, міндеттерін, қағидаларын және 
жүргізу тәсілдерін, ҚР есептің нормативтік реттелуін, бухгалтерлік есептің негізгі концепцияларын, бақылау 

объектілерін, есептік жазбаларды қалыптастыру ідңстемесін жіне орындалған фактілерді құжаттау нысандарын. 

В) Салық есебін жүргізуде шаруашылық қызметінің жекелеген фактілерін дұрыс бірегейлендіру. C) Бағалау, 

жіктеу және жүйелеу, экономикалық мазмұнына сәйкес және олардың қаржылық есептілік көрсеткіштеріне 

әсерін анықтау.D) Салық есебі мен қаржылық есептілік арасындағы айырмашылықтарды анықтай алу Е) 

Субъектінің салық бойынша міндеттемелерін есептей алады: 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұйымдардағы қаржылық бақылау мен аудитті жүргізудің әдістері және 
қағидаларымен танысу; бақылаудың жалпы теориялық бекітілген әдістері мен процестерін пайдалану 

базасында қаржылық бақылау мен аудитті жүргізу бойынша өздік жұмыстарының дағдыларын дамыту; ішкі 

бақылау жүйелерін талдау және түсіну құжаттардың талдау тәртібін үйрену және тексеру актілері мен 

аудиторлық есепті құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пәнді оқыту барысында білім алушы қаржылық бақылаудың мәні, пәні және 

нысандары мен қаржылық бақылаудың халықаралық тәжірибесін сондай-ақ бақылау-ревизиялық жұмысты 

ұйымдастыруды үйренеді. Мемлекеттік қаржылық бақылауды ұйымдастыруды, қаржылық бақылаудың 

нормативтік-құқықтық және ақпараттық негіздерін, қаржы-шаруашылық бақылаудың ғылыми-әдістемелік 

жүйесі қамтамасыз етіледі . Банктік және есеп айрысу операцияларын бақылау және тексеру жүйесімен 

таныстыру шаралар жүргізіледі. Негізгі құралдар мен тауарлы материалдық құндылықтарды бақылау мен 

тексеру,сатып алу циклінің функционалды аудиті және тауарлы-материалдық қорларды тексеру үйретіледі. 
Төлем циклі мен ақша жүйесі зерттеледі.Ақша ревизиясының жергілікті аудиті қалай жүзеге асырылатыны 

анықталады. Жүйелі бақылау мен инвестиция аудиті мен дебиторлық берешектің аудиттік құрылымы,арнайы 

бақылау бақылау және міндеттемелер аудиті таныстырылады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Практикалық аудит, Кәсіпорын құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит пәні саласының жалпы 

формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау мүмкіндігі;  В) есепке алу жүйесі және мемлекеттік аудит 

мониторингі; Пәндік облыстың тілін сауатты қолдану мүмкіндігі; C) Қаржылық бақылау мен аудитті өз бетінше 

жүргізе алады, материалдарды сот және тергеу органдарына тиісті жағдайларда беруді бақылайды;  D) ақшалай 

қаражаттар мен босалқылардың жетіспеушілігін және ұрлану нәтижелерін қалыптастыру бойынша құқықтық 

қызметтің жұмысына қатысу; E) Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін көтеру бойынша кәсіпорынды 

басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 

6.2 Модуль – Арнайы бақылау және  аудит 

   

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Білім беру мекемелеріндегі бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру саласындағы бухгалтерлік есептің және есеп берудің ерекшеліктерін 

зерттеу, бюджеттің қаражаттарын жұмсау принциптерін меңгеру және білім беру мекемелерінің бюджетін бөлу 

ерекшеліктерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде білім беру саласындағы бухгалтерлік есепті және қаржылық есептілікті 

жасаудың қағидаттары мен негізгі сапалық сипаттамаларын, мемлекеттік органдардағы, мекемелердегі 

бірыңғай есеп саясатын , бухгалтерлік есепті ұйымдастыру тәртібі мен қаржылық есеп объектілерін есепке алу 

тәртібі, кірістер мен шығыстарды есепке алу тәртібі, өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындарды 

есепке алу тәртібі қарастырылады. Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді және шартты активтерді 
анықтау, валюта бағамдары өзгерістерінің әсер етуі таза активтерді/капиталды есепке алу тәртібін меңгереді.  

Білім беру саласындағы есепке алудың жекелеген қағидаттары, сондай-ақ білім беру саласындағы мемлекеттік 

мекемелерді ұзақ мерзімді активтермен және қорлармен орталықтандырылған жабдықтау жөніндегі 

операцияларды есепке алу тәртібі мен мемлекеттік мекемелерде қаржылық есептілікті жасау және ұсыну тәртібі 

оқытылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп1 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім беру мемлекеттік мекеменің қаржылық жағдайын және қаржылық 

есептілігінің элементтерін бағалаумен активтерді, міндеттемелерді және капиталды есепке алу арасындағы 

өзара байланысты анықтау оқу курсының нәтижесі бойынша студент білім беру саласындағы есеп және 

есептілік саласындағы практикалық дағдыларды игеру; В) Білім беру мекемесінде кірістер мен шығыстарды 

есепке алуды, мемлекеттік мекеме қызметінің нәтижесін анықтау; мекеме қызметінің қаржылық-экономикалық 
нәтижелерін анықтауы керек; С) Білім беру мекемесінде экономикалық процестері мен құбылыстарды сауатты 

түсіндіру; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; D) бухгалтерлік процеске, қаржылық бақылауға және 

бюджет қаражатын пайдалану туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық 

технологияларды пайдалану; E) Білім беру мекемесінде бюджет қаражатын пайдаланудағы қалыптасқан 

үрдістерді талдау негізінде анықтау.; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік кірістер есебі  

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Есептік кезеңдегі фактілер мен нәтижелерді мейлінше жақсы құрастыруға, 

салық төлемдерінің сомасын анықтауға, салықтық есепке алуды ұйымдастыруға қатысты теориялық бағынды 
және практикалық білімдермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мемлекеттік кірістер есебі» пәні салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді төлеу үшін заңды және жеке тұлғалардың салық салынатын табысын, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің тиімділігіне, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік 

дағдыларды игеру үшін салық және бухгалтерлік есепке өзара байланысын анықтау үшін салықтық есепке алу 

жүйесін зерттейді. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Бюджеттік есеп және есептілік, Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент салық заңнамасының негізгі ережелерін түсінуі керек; салық салу 

принциптері; салық салынатын табысты қалыптастыру үшін салықтық есепке алу ережелері В) табысты сенімді 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру және білу; есеп беру кезеңдеріндегі шегерімдер; салық төлемдерінің 
мөлшерін анықтау; салықтық есепке алу; С) салықтық есепке алу кезінде салық есептілігінің деректері 

бойынша ақпаратты тіркеу, өңдеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді; салықтық есепке алу регистрлерін 

жүргізу; жылдық жиынтық табыстың декларациясын және онымен шығарылған шегерімдерді құрастыру. D) 

Есепке алу құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын уақтылы тіркеу; E) 

Мемлекеттік кірістер есебін ұсыну 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды және жүргізуді, ішкі бақылау жүйесінің 

ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуін тәуелсіз бақылау ретінде аудитті жоспарлау, жүргізу, студенттерде 

сенімді теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, оның сенімділігі тұрғысынан қаржылық 
есептілік жасау, заңның сақталуын тексеру, аудит нәтижелерін есепке алу, аудиттің халықаралық 

стандарттарын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында білім алушы стандарттарға сәйкес мемлекеттік аудиттің 

және мемлекеттік аудиттің жалпы міндеттері қандай түрде жүзеге асатынын анықтайды. Сонымен бірге, 

мемлекеттік аудит органдары мен олардың  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 

комитетінің құзыретімен танысады. Мемлекеттік қызметтер көрсетуге қойылатын талаптар мен Мемлекеттік 

аудитті жоспарлау және түрлері,нәтижелерін толтыру және ұсыну тәртібін анықтайды. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 
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Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сыни тұрғыдан ойлауға негізделген ұтымды шешімдер қабылдау үшін 

алынған ақпарат пен тәжірибені қолдана алады; B) қолданыстағы салық заңнамасы және оның қаржылық 

шешімдер қабылдау үшін жоспарланған өзгерістері аясында меншіктің әртүрлі нысандарындағы ұйымдардың 

қаржылық және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарларын бағалайды және түсіндіреді; C) өзін 

қаржылық және салық заңнамасына еркін бағдарлайды; D) мемлекеттік заң негізінде аудиторлық және 

аудиторлық қызметті ұйымдастырады және жүргізеді; Осындай іс-шараларға олардың өкілеттіктерін ескере 

отырып бағдарламалар жасайды; есептілік пен құжаттаманы егжей-тегжейлі түсінуге, дәлсіздіктер мен 
жасыруларды анықтауға; E) Интеграцияланған ғылыми әдістер негізінде мемлекеттік бақылау және аудит 

саласындағы ақпаратты талдайды, синтездейді және сыни тұрғыдан түсіндіреді. 

 

8.1 Модуль – Салалардағы қазіргі бухгалтерлік есеп 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономикалық талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы : Ол жалпыға бірдей бухгалтерлік есеп пен қаржылық есепті құрастырудың 

стандарттарына негізделген. Экономикалық талдау өзімен экономкалық дамудың қазіргі деңгейінде мүлік 

қозғалысы және жағдайы, ақша қаражаттары, активтер мен міндеттемелер, өндірістік есеп берілгендерінің 

көрсеткіштерін талдау туралы мәліметтер жиынын сипаттайды. 
 Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық талдаудың пәні мен міндеті, объектісі және мазмұны 

таныстырылады.Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдеріне түсінік беріледі.  Оқу құралдарында 

факторлық талдау, қаржылық коэффициенттер әдісіне кең түсінік беріледі.Осының арқасында басқарушылық 

талдаудың негізі, компанияның маркетингтік қызметін талдау дағдылары қалыптасады.Өнімді өткізу және 

өндірісті талдау тәсілдері зерттеледі.Өндірістік  ресурстарды қолдануды , өнімнің өзіндік құнын талдауды 

меңгере отырып, қаржылық талдаудың негізі, компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау тәсілдері 

үйретіледі. Курстың негізгі мақсаты баланс өтімділігін, қаржылық тұрақтылықты, ақша ағынын және 

компанияның табыстылығын талдауды студенттің бойына сіңіру болып табылады. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Әлеуметтік- экономикадағы статистика 

Постреквизиттері: Практикалық аудит, Кәсіпорын құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) негізгі және еншілес заңды тұлғалардың шоғырландырылған есеп беруі; 
негізгі және тәуелді заңды тұлғалардың шоғырландырылған  қаржылық есеп беруі; бірлескен қызмет бойынша 

қатысулық үлесті қаржылық есеп беруде көрсетудің ерекшеліктері; байланысқан тараптар туралы 

ақпараттарды; қаржылық есепті шоғырландыру туралы теориялық ақпараттарын тереңдету; В) студенттерді 

қаржылық есептіліктің түрлері: бухгалтерлік баланс, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік, 

табыстар мен шығыстар туралы есептіліктің шоғырландырылған есептерін құра алуы; С) студенттердің дәріс 

сабақтарында алған шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрудағы алған теориялық білімдерін тәжірибеде 

шоғырландырылған балансты, ақша қаражаттары туралы есептілікті және табыстар мен шығыстар туралы 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті құра  білуі.  D) Экономикалық талдау ақпараттарын пайдалана 

отырып шешім қабылдау  E) Әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық және бухгалтерлік 

есептерін бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін қолданыстағы салық 

заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың салықтық салдарын 
бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  1С: Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: «1С: Бухгалтерия» бағдарламалық жасақтамасында бухгалтерлік есеп және 

салықтық есепке алу саласындағы білімнің, дағдылардың және дағдылардың қажетті деңгейі мен көлемін алу, 

барлық меншік нысандарындағы ұйымдарда  

Пәннің қысқаша мазмұны: 1С: Бухгалтерия курсын оқу барысында білім алушы 1С – Кәсіпорын 

бағдарламасының жалпы сипаттамасын, бағдарламаның негізгі принциптері мен  міндеттерін қарастырады. 1С 

Бухгалтерия бағдарламасында ТМҚ келіп түсуі мен құжаттық ресімделуін зерттейді. 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім есебі мен құжаттық  ресімделуін жетік меңгеріп, 1С Бухгалтерия 
бағдарламасында дайын өнім және тауарларды өткізуден болған жиынтық табыс есебін ұйымдастырады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1 

Постреквизиттері: Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты; 

бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар 

және өзге де дебиторлық берешек есебі;ТМЗ есебі; есеп саясаты; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ТМЗ есебі. В) 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; 
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1С:Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерін енгізу; 1С:Бухгалтерия 

бағдарламасында ТМЗ кірістелуінің есебін ресімдеу; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар 

есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) 

кәсіпорын балансын жасау;синтетикалық және аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және 

журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен 

шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету; 

материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп 

регистрлерін құру. D) бухгалтерлік есеп көрсеткіштерімен ақпараттарын  өңдеу және тіркеу, ағымдағы 
міндеттемелер есебін жүргізу, жылдық жиынтық табыс туралы және қаржылық есептіліктерді жасау. E) есептің 

стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер өндіріс есебінің ерекшеліктері, тамақ өнімдерін шығаратын 

мекемелерде дайын өнімдер мен жартылай фабрикаттарды сату ерекшеліктері туралы білімдерін жинақтайды. 

Курстың негізгі міндеттері тамақтану саласындағы бухгалтерлік есептің теориялық негіздерін зерттеу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есептің 

ерекшеліктерін, тауарларды есепке алу, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы тауарларды сақтау, 
қоғамдық тамақтандыруда шикізат, тауармен өнімдерді сақтайтын  кәсіпорындарының есебін талдайды. 

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында бухгалтерлік есептілікті құруды меңгереді, сонымен қатар, баға 

қою мен қоғамдық тамақтанудың калькуляциясын, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында ішкі  бақылауды 

қарастырады.  

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Әлеуметтік- экономикадағы статистика 

Постреквизиттері: Практикалық аудит, Кәсіпорын құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР қоғамдық тамақтандыру қызметін реттейтін және  заңнамалық актілер; 

В) қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді білу; кәсіпорынның типтік жоспарын құру принциптерін білу; 

баланстық міндеттемелердің және табыс пен шығын (зиян) бойынша есеп берудің әдісін меңгеру; қаржылық 

активпен қаржылық міндеттемені тану және бағалауды білу; үлестік қатысу әдісі; сатып алу құны әдістерін 

білу. С) қоғамдық тамақтандыру кәсіпорынының бухгалтерлік есебіне әсер етуші факторлар; қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорынының операцияларын құру; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс 

жасау;  қонақ үй  көрсеткіштерін есептей білу, кәсіпорындағы инструменттерді есепке алу, сақтауды меңгеру; 

D) жабдықтарды жөндеудің тиімділігін арттыру мәселелерін тәжірибеде пайдалана алу; Е) ХҚЕС сәйкес ұйым 

үшін қаржы есептілігін дайындау дағдыларын мегеру; 

 

8.2 Модуль – Экономиканың әртүрлі сфераларындағы бухгалтерлік есеп тәжірибесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Шаруашылық қызметті кешенді экономикалық талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынның қаржылық жағдайына кешендік талдау жүргізу арқылы 
студенттерге қажетті теориялық білім мен тәжіребиелік дағдылардың жиынтығын беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау пәні мен әдістері, 

экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдерін зерттеу дағдылары қалыптастырылады. Қаржылық жағдайды 

талдаудың ақпараттық базасы, мәні мен міндеттері және де кәсіпорын активтерін,міндеттемелерді және 

акционерлік капиталды талдау меңгеріледі. Сонымен қатар, баланс өтімділігі, іскерлік белсенділік және қызмет 

тиімділігі талданады. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылығы, табыстылығы мен 

банкрот болу ықтималдығына талдау жасалады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория  

Постреквизиттері: Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорын құнын бағалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Кәсіпорынның қаржысы, Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық 

қызметі, Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдауда және кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын анықтауда түсініктер қалыптастыру; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, қаржылық 
талдаудың ақпараттық базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық жағдайды 

талдай отырып тұжырым жасауға үйрету; С) кәсіпорынның ақпараттық базасы арқылы теориялық және 

тәжірибелік тұрғыда кешенді талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) болашақ кәсіби маман ретінде кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына кешенді талдау жүргізуге машықтандыру.  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есепте заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданудағы теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті автоматтандыру  жалпы  түсінігі салықтық және  қаржылық  

есептілікті жүргізуге компьютерлік технологияны енгізу  үшін бағытталған.Тауарлы-материалдық қорлар мен 

ақша  құралдарын есепке алуда компьютерді қолдану тәсілдерін үйретеді. 
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)1С: Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынныңқұрылымдық 

бөлімшелерін енгізу;1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты;бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың 

топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның 

эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар және өзге де дебиторлық берешек есебі; ТМЗ есебі. В) Кәсіпорын 

балансын жасау; синтетикалықжәне аналитикалық шоттар есебі;ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін 

құру; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; 

қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) Кәсіпорын балансын жасау; синтетикалық және 

аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары 

қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу 
тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету;материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және 

тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін құру. D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, 

ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама 

жасауда құзыретті болу.  E) есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді көлік коммуникацияларындағы бухгалтерлік есептің мәні мен 

ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын, ұсына 

алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласында жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Көлік 
кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп саясатының мәнін, қағидалары мен әдістерін меңгеруі; көлік 

коммуникациясының әртүрлі бағыттарын қамтитын мәселелер мен міндеттерді студенттердің іс жүзінде шеше 

білуге бейімдеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқыту барысында көлік туралы негізгі түсініктер,  көліктің 

өзгешеліктерімен анықталатын бухгалтерлік есеп ерекшеліктері және көліктік кәсіпорынның өндірістік 

құрылымы мен оны жетілдірудің жолдары зерттеледі. Кәсіпорындағы автокөлік құралдарын бағалау және де 

көліктік кәсіпорынның негізгі қормен қамтамасыз етілуін қарастырады. Сондай-ақ білім алушы көлік 

кәсіпорындарындағы машиналарды және құрал-жабдықтарды бағалауды меңгереді. Көліктік  кәсіпорынның 

айналым капиталымен қамтамасыз етілуін, материалды қорлар есебі мен өндіріс шығындары есебі және 

өнімнің өзіндік құны есебі талданады. Сонымен қатар, көлік кәсіпорындарындағы өнімнің өзіндік құны есебі, 

көліктік кәсіпорындардағы еңбекақыны есептеу жүргізіледі. Автокөлікті пайдалануға және автомобильді 
тасымалдаудың өзіндік құнын калькуляциялауға шығындар есебі мен көлік кәсіпорындарындағы қаржылық 

жалдауды, қаржылық есеп беруді  дайындау қағидалары және ұсыну дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР Конституциясының негіздері, ҚР көлік саласындағы бухгалтерлік есеп 

қызметін реттейтін және халықаралық қатынастар саласындағы заңнамалық актілер; В) көлік 

кәсіпорындарындағы бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк саласында, қаржыландыру жоспарын iске 

асыру, жеке тұлғалармен есеп айырысудың жай-күйi, қорлар мен материалдық құндылықтардың сақталуын 

қамтамасыз ету, толық және нақты ақпарат беру; С) бухгалтерлік процеске заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды пайдалану; D) есепке алу құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және 

капиталдың қозғалысын уақтылы тіркеу; Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және 

ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 
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14.1  Модуль  - Кәсіпорынның есебі мен аудиті, 16 кредит 

БП TК KKB 3223 Кәсіпорын құнын бағалау 6 5 

БП TК KES 4224 Кәсіпорынның есеп саясаты 7 5 

КП TК PA 4308 Практикалық аудит 7 6 

14.2 Модуль - Бизнесті бағалау және бақылау, 16  кредит 

БП TК BB 3223 Бизнесті бағалау 6 5 

БП TК SES 4224 Салық есеп саясаты 7 5 

КП TК KNBR 4308 Қаржы нарығын бақылау және реттеу  7 6 

15.1 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп,  17  кредит 

КП ТК KKBE 4309 Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп 7 5 

КП ТК MSBE 4310 Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 7 6 

КП ТК AKBE 4311 Агроөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп 7 6 

15.2 Модуль - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, 17 кредит 

КП ТК KТКВЕ 4309 Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп 7 5 

КП ТК KSBE 4310 Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 7 6 

КП ТК AShBE 4311 Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 7 6 

16. Модуль - Саудадағы бухгалтерлік есеп және практика, 20 кредит 

КП ЖК SBES 4312 Саудадағы бухгалтерлік есеп және статистика 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

14.1  Модуль  - Кәсіпорынның есебі мен аудиті 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорынның есеп саясаты 
Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты:  ұйымдарда есеп саясатын қалыптастыру мен қолданудың теориялық негіздері 

мен ерекшеліктерін адекватты қабылдау, «Ұйымдардың есеп саясаты» құжатын құрудағы практикалық 

дағдылар, академиялық саясаттың ұйымдастырушылық-әдістемелік аспектілерін ашуда алған дағдыларды 

қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпорынның есеп саясаты» пәні ұйымның есеп саясатының негізгі принциптері 

мен мәнін зерттейді, сондай-ақ бухгалтерлік есеп саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік реттеу 

және ұйымдардағы есеп саясатын қолдану ерекшеліктері мен ҚЕХС сәйкес есеп саясатын қарастырады. 

Пререквизиттері: Қаржылық  есеп 1, Басқару есебі 1 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бухгалтерлік есепті, басқаруды және электронды есеп беруді және жұмыс 
процесін автоматтандыруға арналған бағдарламалармен жұмыс істейді, стратегиялық, ағымдағы және жедел 

болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді әзірлеуге ақпараттық-аналитикалық қолдауды дайындайды; олардың 

мониторингін жүзеге асырады, олардың орындалу барысын талдайды және бақылайды; В) қолданыстағы салық 

заңнамасы мен қаржылық шешімдер қабылдау үшін жоспарланған өзгерістер аясында әртүрлі меншік 

нысандарындағы ұйымдардың қаржылық, бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарларын бағалайды 

және түсіндіреді; C) бухгалтерлік есеп, қаржылық есеп жүргізу үшін маңызды деректерді талдау және қолдану 

туралы негізгі білімді қолданады, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің нәтижелерін 

жинақтап, талдай алады; D) бизнес-процестерді есепке алу, экономикалық, қаржылық және 

ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру кезінде (болжамдық сметалар) қаржылық басқарудың 

нақты міндеттеріне бейімдеу кезінде сандық және сапалық сипаттағы деректерге талдау жасайды; E) 

кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қаржылық-шаруашылық қызметін 

жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлейді және жүзеге асырады. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Практикалық аудит 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы мен жұмысына тәуелсіз бақылау 

ретінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді есепке алу, аудиттің практикалық аспектілері, қаржылық 

есептіліктің сенімділігі, субъектінің қолданыстағы заңнама мен аудитке сәйкестігін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқыту барысында білім алушы қорытынды қаржылық есеп аудитінің 

ақпараттық жүйесін, мақсаты мен тәсілдерін зерттейді. Сонымен қатар  бұл курста сатып алу циклінің, өндіріс 

циклінің, өткізу және қаржылық нәтижелерді қалыптастыру циклінің аудиттерін қарастырады. Кәсіпорынның 

ақша қаражаттарының аудиті мен ұзақ мерзімді активтер аудитін , инвестициялау циклінің аудитін, сондай-ақ 

міндеттемелер мен капиталдың аудитіне талдау жүргізеді. Аудиттегі талдау, аудиттің қорытынды кезеңі және 
басқа да түрлерімен қатар жүретін қызметтерді меңгереді.  

Пререквизиттері: Қаржылық  есеп 1, Басқару есебі 1 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) аудит теориясының  мәні, мазмұны мен міндетін білу; аудит 

функциялары. В) аудиторлық қызметті реттеудің нормативтік жүйесі; аудитті ұйымдастырудың әдістемесі; 

аудиторлық процедураларды жүргізу және бағдарлама құру; С) Қаржылық есептілікті анықтай білу, 

Бухгалтерлік есеп және есептілік аспектілерін аудиторлық тексеруді ұйымдастыру және жоспарлау; 

аудиторлық тексерудің бағдарламасын дайындау; аудиторлық тексерудің нәтижесін жалпылау; Бастапқы 

ақпараттардың нақты болып, қаржылық жағдайды талдау. Өндіріс тиімділігінің деңгейін анықтау және бағалау, 

D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған 

белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама жасауда құзыретті болу.Е) - аналитикалық кестелерді толтыра 

отырып және сәйкес қаржылық коэффициенттерді есептеп, қаржылық есеп беруді оқудың негізгі 
ережелерін (талдау әдістемесін) қолдана білу;  

 

14.2 Модуль - Бизнесті бағалау және бақылау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Салық есеп саясаты 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: шаруашылық жүргізуші субъектілердің салықтық есеп саясатын және салық 

тіркелімдерінің арнайы нысандарын жасау және дайындау дағдыларын игеру  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Салық есеп саясаты» пәні Қазақстан Республикасының Салық кодексімен 

таңдалған салық төлеушінің экономикалық қызметіне есеп саясатын жасау қағидаттарын зерттейді. Салық 
төлеуші кірістерді және (немесе) шығыстарды анықтау, оларды тану, бағалау және бөлу әдістерінің 

(әдістерінің) жиынтығын, сондай-ақ салық салу мақсаттары үшін қажетті басқа да қаржылық және қаржылық 

көрсеткіштерді есепке алуды қарастырады.  

Пререквизиттері: Кәсіпорын қаржысын басқару, Салық және салық есебі.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) корпоративтік табыс салығы заңды негізде; салық салу объектілері мен 

субъектілері; салық есебін ұйымдастыру және жүргізу тәртібі; С) салық заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есеп 

пен қаржылық есеп беру үшін ұйым қабылдаған ережелер, ережелер мен тәжірибелер; С) салық кітаптарын 

жүргізу дағдыларына ие; қосымшаларымен бірге жылдық жиынтық кіріс және одан алынған шегерімдер туралы 

декларация жасау. D) бухгалтерлік есеп, қаржылық есеп жүргізу үшін маңызды деректерді талдау және қолдану 

туралы негізгі білімді қолданады, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің нәтижелерін 
жинақтап, талдай алады; E) Бизнес-процестерді есепке алу, экономикалық, қаржылық және 

ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру кезінде сандық және сапалық деректерді талдау 

(болжамды бағалау) оларды қаржылық басқарудың нақты міндеттеріне бейімдеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржы нарығын бақылау және реттеу 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы нарығы және оның кәсіби қатысушылары ішкі және сыртқы 

инвесторлардың тартылған қаражаттгарын экономиканың жоғары табысты және болашағы бар салаларына 

инвестициялауға мүмкіндік береді және экономиканың халықаралық қоғамдастықтарға бірігуіне әсерін тигізеді. 

Сонымен қатар, заңдық реттеу, ақпараттың ашықтылығы, дивидентгік саясат және басқа да сапалық 

көрсеткіштері дамып келе жатқан қаржы нарығының жалпы стандартқа сәйкес жүргізу.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында бағалы қағаздардың экономикалық мәні мен қажеттілігі, 

қазiргi қаржы нарықтарындағы әртүрлi қаржы институттарының қызмет етуiмен ерекшеленедi. Қазақстан 

қаржы нарығының дамуында негiзгi мәселелердi анықтау, әртүрi қаржы институттарын және олардың 

ұсынатын қызметтерiн баға белгiлеу әдiстерiн, оларды басқару стильдерiн, iшкi және халықаралық қаржы 

нарықтарындағы қызмет ету стратегияларын оқу, әртүрлi елдердiң қаржы институттарының қызметтерiн оку, 

Қазақстандағы қаржы нарықтарының қызмет етуiнің ерекшелiктерiн қарастыру, қаржы делдалдарын, қаржы 

нарықтарындағы кәсiби қатысушылардың қызметiн оқу және талдау; қаржы институттарының қызметiнде 
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(делдалдар) мүмкiн болатын тәуекелдердi бағалау және олардың залалдарын төмендету жолдарын анықтау 

негізгі сұрақтар болып табылады.  

Пререквизиттері: Кәсіпорын қаржысын басқару, Салық және салық есебі.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ҚР қаржылық нарықтардың қалыптасуы мен қызмет ету ерекшеліктері 

туралы; ҚР қаржылық нарықтардың құрылуы мен дамуы туралы; ҚР қаржылық ұйымдар мен қаржылық 

нарықтарды реттеу мен бақылау жүйесінің құрылуы мен дамуы туралы; әлемдік қаржылық нарықтардың негізгі 

қызметтері туралы түсіну В) қаржылық делдалдықтың мәні туралы; -қаржылық нарықтың жеке сегментерінің 
қызметтері мен бағыттарын; негізгі қаржылық институттарды және олар ұсынатын қызметтер мен қызметтер 

түрін, баға қалыптастыру әдістерін, басқару стилін, халықаралық және ішкі нарықтардың тиімді қызмет ету 

стратегияларын меңгеру; С) салық кітаптарын жүргізу дағдыларына ие; қосымшаларымен бірге жылдық 

жиынтық кіріс және одан алынған шегерімдер туралы декларация жасау; D) қаржылық нарықтың 

мамандандырылған қатысушылары мен қаржылық делдалдардың қызметін анализдеу; -қаржылық нарықтардың 

қазіргі жағдайына анализ жасау; -шаруашылық қызметте басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде қаржылық 

нарық құралдарының мүмкіндіктерін пайдалану туралы практикалық машықтарды иемденуі; E) Бизнес-

процестерді есепке алу, экономикалық, қаржылық және ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру 

кезінде сандық және сапалық деректерді талдау (болжамды бағалау) оларды қаржылық басқарудың нақты 

міндеттеріне бейімдеу 

15.1 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп 

     
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді көлік коммуникацияларындағы бухгалтерлік есептің мәні мен 

ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын, ұсына 

алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласында жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Көлік 

кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп саясатының мәнін, қағидалары мен әдістерін меңгеруі; көлік 

коммуникациясының әртүрлі бағыттарын қамтитын мәселелер мен міндеттерді студенттердің іс жүзінде шеше 

білуге бейімдеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқыту барысында көлік туралы негізгі түсініктер,  көліктің 

өзгешеліктерімен анықталатын бухгалтерлік есеп ерекшеліктері және көліктік кәсіпорынның өндірістік 
құрылымы мен оны жетілдірудің жолдары зерттеледі. Кәсіпорындағы автокөлік құралдарын бағалау және де 

көліктік кәсіпорынның негізгі қормен қамтамасыз етілуін қарастырады. Сондай-ақ білім алушы көлік 

кәсіпорындарындағы машиналарды және құрал-жабдықтарды бағалауды меңгереді. Көліктік  кәсіпорынның 

айналым капиталымен қамтамасыз етілуін, материалды қорлар есебі мен өндіріс шығындары есебі және 

өнімнің өзіндік құны есебі талданады. Сонымен қатар, көлік кәсіпорындарындағы өнімнің өзіндік құны есебі, 

көліктік кәсіпорындардағы еңбекақыны есептеу жүргізіледі. Автокөлікті пайдалануға және автомобильді 

тасымалдаудың өзіндік құнын калькуляциялауға шығындар есебі мен көлік кәсіпорындарындағы қаржылық 

жалдауды, қаржылық есеп беруді  дайындау қағидалары және ұсыну дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп1, Басқару есебі1 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР Конституциясының негіздері, ҚР көлік саласындағы бухгалтерлік есеп 
қызметін реттейтін және халықаралық қатынастар саласындағы заңнамалық актілер; В) көлік 

кәсіпорындарындағы бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк саласында, қаржыландыру жоспарын iске 

асыру, жеке тұлғалармен есеп айырысудың жай-күйi, қорлар мен материалдық құндылықтардың сақталуын 

қамтамасыз ету, толық және нақты ақпарат беру; С) бухгалтерлік процеске заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды пайдалану; D) есепке алу құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және 

капиталдың қозғалысын уақтылы тіркеу; Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және 

ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мұнайгаз секторындағы  бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Тоқтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер бухгалтерлік есептің қаржылық есеп бөліміндегі мәліметтермен 
толығымен  танысып, мұнай газ секторында қаржылық есеп бөліміндегі мәліметтермен толық танысып, 

мағлұмат алады. Мұнай-газ өнеркәсібі кәсіпорындарында өнім өндіруге кеткен шығындардың есебінің 

ұйымдастырылуын зерттеу, теориялық және тәжірибелік мәліметтермен студенттерді қамту және соған сәйкес 

кәсіби білімге деген жоғары талаптарға жауап беретін және басқару шешімдерін талдап және қабылдайтын, 

ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын, ұсына алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласында 

жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайгаз секторындағы  бухгалтерлік есеп курсын оқыту барысында мұнай-газ 

саласындағы  бухгалтерлік есептің мақсаттары, міндеттері және бухгалтерлік есеп концепцияларымен 
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танысады. Бұл пәнде ҚЕХС №6 сәйкес минералдық ресурстарды барлау мен бағалауды, мұнай-газ өнеркәсібі 

кәсіпорындарында салық және есепке алу жүйесін реттейтін нормативтік-құқықтық базаны, негізгі құралдарды 

және капиталды салымдарды есепке алуды қарастырады. Сонымен қатар, мұнай-газ саласындағы геологиялық 

барлауды қаржыландыруды, өндірістік шығындарды есепке алуды меңгереді. Мұнай  - газ саласында 

өндірістегі шығындардың және өнімнің өзіндік құнын құру және дайын өнімдерді есепке алу, сондай-ақ 

өнімдерді өткізу есебі мен қаржы нәтижелерін қалыптастыру тәртібі туралы дағдыларды қалыптастырады. 

Мұнай және газ секторындағы табыстар және шығындардың есебі, қаржылық  есептілікті дайындау туралы 

ақпарат беріледі. 
Пререквизиттері: Қаржылық есеп1, Басқару есебі1. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мұнай және газ секторында қаржылық актив мен қаржылық міндеттемені 

тану және бағалауды білу. В) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, 

сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту С) мұнай және газ секторында қаржылық 

активі мен қаржылық міндеттемені тану және бағалауды білу; D) теориялық және тәжірибелік дағдыларға ие 

болуы, мұнай-газ саласындағы бухгалтерлік есеп қызметтері мен әдістерін білу; бухгалтерлік есеп объектілері 

мен принциптерін қолдану; Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, 

сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Агроөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп 
Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп саласында экономикалық ақпаратты қолдану және қолдану 

ережелері, бухгалтерлік есеп бойынша заңнамалық құжаттар мен нормативтік-құқықтық актілерді игеру, 

агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында оны құру принциптері саласындағы негізгі теориялық білімдерін, 

практикалық дағдыларын қалыптастыру; агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында шаруашылық қызметті тіркеу 

және құжаттаманы зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста агроөнеркәсіптік кешендегі ұйымдастырушылық және технологиялық 

ерекшеліктер мен жалпы есепті ұйымдастырумен танысады. Өнімдерді қайта өңдеу өнеркәсібінде шығындар 

есебі, сонымен қатар, қайта өңдеу өнеркәсібінде өндірістің түрлері бойынша өнімдердің өзіндік құнын 

калькуляциялауды меңгереді. Қайта өңдіру машиналары мен механизмдерін ұстау үшін шығындар есебін 

ұйымдастыруды және дайын өнімдерді жүзеге асыру есебі және қаржылық нәтижелерді анықтаудың жолдарын 
қарастырады. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп1, Басқару есебі1. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) заманғы жағдайда агроөнеркәсіптік кешендегі бухгалтерлік есептің 

нормативті реттеу жүйесін; агроөнеркәсіптік кешенде бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; агроөнеркәсіптік 

кешенде өнімдердің өзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктерін білу және түсіну; В) агроөнеркәсіптік 

кешенде құжаттар айналымын дұрыс ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; ауыл шаруашылық өндірісте 

өнімдердің барлық түрлерінің өзіндік құнын анықтау; есептемені құрастыра білу; С) бухгалтерлік 

операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және 

ұсыну; агроөнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеуді 

меңгеру; D) агроөндіріс кешенінде есепті және есеп беруді ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалана алу; Е) курс 
бойынша алынған теориялық білімді нығайту және агроөнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік 

ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

15.2 Модуль - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер өндіріс есебінің ерекшеліктері, тамақ өнімдерін шығаратын 

мекемелерде дайын өнімдер мен жартылай фабрикаттарды сату ерекшеліктері туралы білімдерін жинақтайды. 

Курстың негізгі міндеттері тамақтану саласындағы бухгалтерлік есептің теориялық негіздерін зерттеу болып 

табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есептің 

ерекшеліктерін, тауарларды есепке алу, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы тауарларды сақтау, 

қоғамдық тамақтандыруда шикізат, тауармен өнімдерді сақтайтын  кәсіпорындарының есебін талдайды. 

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында бухгалтерлік есептілікті құруды меңгереді, сонымен қатар, баға 

қою мен қоғамдық тамақтанудың калькуляциясын, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында ішкі  бақылауды 

қарастырады.  

Пререквизиттері: Қаржылық есеп1, Басқару есебі1. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР қоғамдық тамақтандыру қызметін реттейтін және  заңнамалық актілер; 

В) қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді білу; кәсіпорынның типтік жоспарын құру принциптерін білу; 

баланстық міндеттемелердің және табыс пен шығын (зиян) бойынша есеп берудің әдісін меңгеру; қаржылық 

активпен қаржылық міндеттемені тану және бағалауды білу; үлестік қатысу әдісі; сатып алу құны әдістерін 

білу. С) қоғамдық тамақтандыру кәсіпорынының бухгалтерлік есебіне әсер етуші факторлар; қоғамдық 

тамақтандыру кәсіпорынының операцияларын құру; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс 

жасау;  қонақ үй  көрсеткіштерін есептей білу, кәсіпорындағы инструменттерді есепке алу, сақтауды меңгеру; 

D) жабдықтарды жөндеудің тиімділігін арттыру мәселелерін тәжірибеде пайдалана алу; Е) ХҚЕС сәйкес ұйым 
үшін қаржы есептілігін дайындау дағдыларын мегеру; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің бухгалтерлік есебінің жүйесін  

және есеп берудің ерекшеліктерін зерттеу, салық салу ерекшеліктері, қаржылық есеп беру негіздерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп курсында блім алушы ақша 

қаражаттары мен оның  эквиваленттерінің есебін, ақшаның уақыттық құнын, дебиторлық берешектер және өзге 

де активтер есебін талдайды. Қорлар есебі, негізгі құралдарды есепке алу, негізгі құралдардың тозуын есепке 

алу,материалдық емес активтер есебі, материалдық емес активтердің  бағалануы және тозуының есебі 

қарастырылады. Сондай-ақ, активтердің құнсыздануы мен ұйымның міндеттемелерінің есебі, түсім, кірістердің  
есебі зерттеледі. Шығындарды есепке алу мен капитал мен резервтер есебі меңгеріледі. Қаржылық  есептілікті 

дайындау және де қаржылық есептілікті ұсыну туралы ақпарат ұсынылады . 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп1, Басқару есебі1. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) - Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес әзірленген 

квазимемлекеттік сектордағы есепке алу ережесінің негізгі ережелері; В) квазимемлекеттік сектордағы есептеу 

және қаржылық есеп беру принциптеріне және бизнес үздіксіздігі қағидаттарына сәйкес келуі; C) 

квазимемлекеттік сектордағы қаржылық есептілікті қалыптастырудағы негізгі теориялық білім мен тәжірибелік 

дағдылар;  D) квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес 

ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау; 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты - барлық 

операцияларды уақыт талабына сәйкес, оларды орындау күнінде, яғни уақыт талабына сәйкес есепке алу. 

Бухгалтерлік есептің негізгі қағидаттары басқарудың әртүрлі деңгейлерінде дұрыс шешімдер қабылдауға ықпал 

ету үшін қаржы-шаруашылық қызметті, тақырып туралы ақпаратты сапалы және уақтылы қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән барысында ауыл шаруашылығында бухгалтерлік есептің ерекшелігі, 

негізгі қағидалары, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу ерекшеліктері 

қарастырылады. Тұқым, жем-шөп және басқа материалдарды есепке алу, малдарды өсіру мен бордақыдағы 
малдың есебін жүргізеді. Ауыл шаруашылық өндірісіндегі өнім есебі және сату, инвестицияларды есепке алу 

ерекшеліктері, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мүлкін міндетті сақтандыру есебін жүргізу меңгеріледі. 

Ауыл шаруашылығындағы негізгі өндірістің шығындар есебі, көмекші өндірістегі шығын және қызмет есебі 

ерекшелігі, сондай-ақ өсімдік шаруашылығында өнімнің өзіндік құын калькуляциялауды оқытады. Мал 

шаруашылығында өнімнің өзіндік құын калькуляциялау мен ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу бойынша 

шығын есебі зерттеледі.  

Пререквизиттері: Қаржылық есеп1, Басқару есебі1. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; B) қойылған міндеттердің 

дұрыстығын түсіну; іргелі білімнің дұрыстығы туралы терең түсіну; жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы 

жарналарын есептеу; жалақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды есепке алу журналын толтыру; еңбек 
ақы төлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша ұстамдар жиынтығын жасау; C) өздерінің пәндік 

аясында, сондай-ақ тиісті салаларда қазіргі заманғы технологияларды құру және қолдану бойынша білім 

жүйесіне ие болу; техникалық, қаржы және адам факторларын ескере отырып өндірістік қатынастар мен 

басқару принциптерін білу; D) ақпараттық жүйе пәндеріндегі пәндер модельдері мен әдістерін білу, атап 

айтқанда: экономика, қаржы, менеджмент және ұйымдардағы кәсіпкерлік қызметтің басқа компоненттерін білу; 

E) қаржылық және валюталық қатынастар саласындағы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың және 

басқа да органдардың лауазымды тұлғаларының қызметтерін орындай алуы;  
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16. Модуль - Саудадағы бухгалтерлік есеп және практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Саудадағы бухгалтерлік есеп және статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сауда кәсіпорындарында есепті ұйымдастырудың негізгі принциптері мен 

міндеттері. Көтерме және бөлшек сауда орындарында тауарлардың қозғалысының есебі. Тауарлар мен 

ыдыстардың синтетикалық және аналитикалық есебін уйымдастыру. Қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Сауда орындарында қаржы нәтижесінің есебі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Саудадағы бухгалтерлік есеп және статистика курсында сауда қызметінің негізгі 

түсініктері мен түрлері, көтерме сауда жүйесіндегі тауар және тара есебі оқытылады. Бөлшек сауда жүйесіндегі 

тауардың және тараның есебі талданады. Сауда жүйесіндегі жұмысшылардың тауар үшін жауапкершілігі 

түсіндіріліп, сауда жүйесіндегі тауар қорынының аналитикалық есебін (жекелеген есебі) жүргізуді қарастырады 

. Сауда жүйесіндегі тауарды, тараны түгелдеудің тиімді жолдарын меңгереді. Сонымен қатар, сауда жүйесіндегі 

тамақтандыру кәсіпкершілігіндегі бухгалтерлік есепті, тамақтандыру жүйесіндегі тауардың бағасын, тауар сату 

шығынының, сауда жүйесіндегі табыстылық көрсеткішінің есебін зерттейді. Тауарлар мен қызметтер, 

саудадағы табыс пен шығын, сондай-ақ, тауар айналымы статистикасын жүргізеді. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп1, Басқару есебі1. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу мүмкіндігі; B) 
жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы жарналарын есептеу; жалақы бойынша қызметкерлермен есеп 

айырысуды есепке алу журналын толтыру; еңбек ақы төлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша 

ұстамдар жиынтығын жасау; C) ғылыми-техникалық салада, сондай-ақ экономикадағы, іскерлік және 

гуманитарлық салаларда басқару міндеттерін талдау кезінде математикалық және алгоритмдік модельдеу 

әдістерін меңгеру; D) өзін-өзі дамытудың білім түрлерінің тәжірибесін алу мүмкіндігі; ұйымдардың бизнес-

қызметінде ақпараттық жүйелерді құру және енгізу үшін жобаларды басқару әдістерін және технологияларын 

білу; E) стратегиялық, ағымдағы және жедел болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді әзірлеуге ақпараттық 

және аналитикалық қолдауды дайындауға қабілетті; оларды қадағалау, олардың орындалу барысын талдау және 

бақылау; тәуекелдерді талдауға және бағалауға, оларды азайту жөніндегі шараларды қабылдауға, қаржы 

шығындарын барынша азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалауға  қабілетті.  

 

6В04104 – ҚАРЖЫ  

 2 курс 

 

Компонент 

 
Пән коды Пән атауы 

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д

и
т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

 
4. Модуль  – Философия және басқару негіздері, 8 кредит  

БП ЖК Men 2205 Менеджмент 3 3 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

5.1 Модуль- Қаржы-есеп жүйесі (қаржы нарығы траекториясы), 25 кредит 

ЖББП TK SZhKMN 2109 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 3 5 

БП  TК АShKI 2206 Ақша жүйесі және қаржылық институттар 3 5 

БП TК BE 2207 Бухгалтерлік есеп 3 5 

БП TК KBS  2208 Қаржылық банктік статистика 3 5 

БП  ТК NI 2209 Нарықтық инфрақұрылым 4 5 

5.2 Модуль  – Фирма қаржысы мен есебі (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы 

траекториясы), 25 кредит 

ЖББП TK KN 2109 Құқық негіздері 3 5 

БП  TК VK 2206 Фирма  қаржысы 3 5 

БП TК BEA 2207 Бухгалтерлік есеп және аудит 3 5 

БП TК AES 2208 Әлеуметтік-экономикалық статистика 3 5 

БП  ТК KE 2209 Кәсіпорын экономикасы 4 5 

6.1 Модуль  – Қаржы нарығы және оның құрылымы (қаржы нарығы траекториясы), 23 кредит 

БП  ЖК KK2210 Қаржыға кіріспе 4 5 

БП  ТК NI 2211 Несие ісі 4 5 

БП  ТК BKN 2212 Бағалы қағаздар нарығы 4 5 

БП ТК KEAN 2213 Қаржылық есеп айырысудың негіздері 4 5 
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БП  Өндірістік практика 4 3 

6.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысы (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы траекториясы), 

23кредит 

БП  ЖК KK 2210 Қаржыға кіріспе 4 5 

БП  ТК ET 2211 Экономикалық талдау 4 5 

БП  ТК KK 2212 Кәсіпорын капиталы 4 5 

БП  ТК KES 2213 Қаржылық есептеулер статистикасы 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

 

4. Модуль  – Философия және басқару негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Практика, басқару шеберлігі және ғылым ретінде менеджмент туралы ұғым 

кешенін қалыптастыру және оның қазіргі заманғы тұжырымдамасын түсіндіру, сондай-ақ жаңа экономикалық 
жағдайда отандық кәсіпорындарды басқару міндеттері мен қажіттіліктеріне осы тұжырымдаманың бейімделуі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында білім алушы менеджментке менеджмент эволюциясын 

меңгере отырып, басқарушылық және көшбасшылық ұғымдарын меңгеріп, ұйымдастыру және тиімді басқару, 

менеджменттегі коммуникация, басқарушылық шешімдер түрлерімен таныса алады. Сонымен қатар, 

менеджменттегі жоспарлау, менеджменттегі мотивация, шиеліністер мен өзгерістерді басқару, адам 

ресурстарын басқару, басқару этикасы жөнінде мағлұмат ала алады. 

Пререквизиттері:Экономикалық теория, Мамандыққа кіріспе   

Постреквизиттері: Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау, Қаржылық есептеулер статистикасы 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) менеджмент теориясының құрамдас бөліктері мен оның даму 

перспективаларын;–қазіргі заманғы менеджменттің негізгі модельдері мен құралдарын;–персоналды басқару 

принциптерін;–ынталандыру жүйесін, ұйымдарды басқарудың стратегиялық және тактикалық ерекшеліктерін; 
В) кәсіпорында проблемаларды шешуге теория мен тұжырымдаманы қолдану;–кәсіпорынның ұйымдық 

құрылымын талдау және жобалау;-проблемаларды белгілерден ахуалдық ажырата білу, пайда болған 

жағдайдың негізінде жатқан себептерді анықтауды, басқару технологиялары мен модельдерін жеке, топтық 

және ұйымдастыру шығармашылығын көріністері үшін қолдануды;-ұйымды басқаруға жүйелік көзқарас; 

ұйымда шиеліністер мен өзгерісті басқару, тауарлар бәсекеқабілеттілігі мен басқару тиімділігін бағалау, 

персоналлды ынталандыру әдістерін қолдану; С) ұйымды басқару теориясы бойынша жаңа білім мен 

дағдыларды және оның даму тәжірибесін-басқарудағы нақты жағдайларда ерекше әдістер, процедуралар мен 

технологияларды қолдану қабілетін; Е) ұйымда басқару міндеттерінің шешімдерін үшін топтық өзара 

байланыс-кәсіби функцияларды жүзеге асыру кезінде мақсаттарды қоюда және міндеттерді қалыптастырады. 

 

5.1 Модуль- Қаржы-есеп жүйесі (қаржы нарығы траекториясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Бағдарлама авторы: Нурлин А.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру және осы құбылысқа қатысты азаматтық 

ұстанымды қалыптастыру үшін білім жүйесін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері» - бакалаврларды 

даярлаудың барлық мамандықтары мен бағыттары бойынша толық пәнаралық білім беру жүйесі. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) 

Постреквизиттері: Бағалы қағаздар нарығы, Қаржылық есеп айырысудың негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру. B) сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу түсінігін практикада пайымдау қабілеті  C) 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қатынастарды құқықтық реттеудің даму тенденциясы 

бойынша пікір шығару, идеяларды бағалау және тұжырымдарды тұжырымдау қабілеті. D) экономикалық және 

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша салааралық институттардың жұмыс 

істеуінің қарым-қатынас саласында іскерліктер асырылуын меңгеру .E) білім беру саласындағы құқық 

нормаларын қолдануға  машықтандыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ақша жүйесі және қаржылық институттар   

Бағдарлама авторы:Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ақша және ақша жүйесінің тарихы мен қызметтерінің негізгі 

түсініктерімен және ақша айналысы мен ақша айналысы заңдарымен, олардың экономикадағы атқаратын рөлі 
мен ақша агрегаттары, ақша массасы және ақша базасы ұғымдарымен, төлем жүйесінің, төлем және сауда 
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балансы, валюта бағамдарының қалыптасу ерекшеліктерін қарастыра отырып қаржы нарығына кәсіби 

қатысушы ретіндегі қаржы институттарының қызметтері туралы  білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Ақша жүйесі және қаржылық институттар» пәні – ақша және ақша жүйесі туралы 

ғылым. Пән бойынша оқу құрылымын ең алдымен ақша түсінігі, оның тауарлы жаратылысы мен құн 

формаларының дамуымен байланысы, ақшаның пайда болу шарттары, экономикалық қатынастардағы 

қажеттілігі, атқаратын қызметтері мен түрлері, экономикадағы атқаратын рөлі, ақша жүйесі, оның құрылымы 

мен элементтері, ақша массасы, ақша базасы, ақша агрегаттары, ақша айналымы мен ақша айналымының заңы, 

ақша айналымы заңының экономикалық мәні, инфляция ұғымы, оның пайда болу себептері, инфляция 
жіктелімі мен түрлері, ақша реформасы, ақша реформасын жүзеге асыру әдістері, инфляцияның әлеуметтік-

экономикалық зардаптары, үкіметтің инфляцияға қарсы шаралары сипатталады.  

Пререквизиттері:  History of finance, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бағалы қағаздар нарығы, Қаржылық институттарда бағалы қағаздар 

портфелін басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Ақша жүйесі және қаржылық институттар  нарығының құрылымын білу 

және түсіну; В) Ақша жүйесі және қаржылық институттар  нарығын практикалық қызметте жүзеге асырылуын 

меңгеру. С) тәжірибеде ақша жүйесі және қаржылық институттар ды басқаруда өз мүмкіндіктерін сезініп 

пайымдау қабілеті D) бағалы қағаздар нарығын зерттеу барысында құжаттарды пайдалана отырып, ақпараттық 

құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) Ақша жүйесі және қаржылық институттар ды 

басқарудың ерекшеліктерін анықтайтын негізгі теоретикалық модельдер мен ғылыми концепциялардың егжей-

тегжейлі талдауын жүргізу, оның құрылымының оңтайлануына жағдай жасау, нарықты бақылап отыруға 
машықтандыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы:Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде бухгалтерлік есеп аясындағы теориялық білім жүйесін және 

тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, шаруашылық жүргізуші субъектілердің   қызметінде бухгалтерлік 

есепті қолдану, жүргізу ерекшеліктерімен танысу, бухгалтерлік есепті жүргізудегі мемлекеттік және 

халықаралық нормативті-құқықтық талаптарды ажырата білу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерді бухгалтерлік есеп жүргізудің негізгі қағидаларымен және 

бухгалтерлік есепте қолданылатын терминдермен таныстыру; басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін 
сыртқы және ішкі пайдаланушылармен пайдаланылатын бухгалтерлік есепте қалыптасатын және ақпараттың 

рөлі мен мәнімен танысу; болашақта кәсіби қызметте қолдану үшін қажетті есеп саласында практикалық 

іскерлікті қалыптастыру. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Макро және микро талдау 

Постреквизиттері: Қаржылық есептеулер статистикасы, Экономикалық талдау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бухгалтерлік есеп принциптері мен стандарттарын; ағымды және ұзақ 

мерзімді активтер, міндеттемелерді, капитал есебін ұйымдастыру мен қаржылық есеп элементтерін білу; В) 

есепті жүргізу тәртібін реттейтін нормативті құжаттарды өз бетімен қарастыру; С)кіріс пен шығыс есебі, 

қаржылық нәтижелердің есебі; бухгалтерлік есеп  жүргізуді құқықтық қамтамасыз ететін нормативтік 

базалармен жұмыс істей алу; Д) екі жақты жазуды қолдану; Е) бухгалтерлік есеп  бойынша негізгі түсініктерді 

еркін қолдану.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық банктік статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді статистикалық әдістерді қолдану арқылы қаржы және банк 

процесінде болып жатқан өзгерістерді, экономикадағы қаржының тұрақталығын, қоғамдық өндірістердің 

қаржымен қамтамасыз етілуін, бюджеттің ішкі берешегін азайтуды талдауға, зерттеуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Бұл курста статистикалық көрсеткіштер жүйесін (мемлекеттік бюджет 

кірістерінің көлемі, құрамы және динамикасының көрсеткіштері; жалпы пайданың көлемі, құрамы және 

динамикасының көрсеткіштері, кәсіпорындардың рентабельділік деңгейі, айналым қаражатының 

айналымдылығы, кәсіпорындардың қаржылық жағдайының тұрақтылығы; сақтандыру өрісінің көрсеткіштері, 

сақтандыру шарттары мен сақтандыру жағдайларының саны мен құрамы және т.б.) зерттейді.  
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макро және микро талдау 

Постреквизиттері: Қаржылық есеп айырысудың негіздері, Банк ісі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) банктерде қаржы статистикасының негізгі категориялар мен түсінігі, 

олардың мазмұны және мағынасы; банктік қаржы құрылымы, банктің кірістер мен шығыстар көрсеткіштерін 

халықаралық және отандық жіктеу; В) қаржы және банк көрсеткіштерін, статистикалық тәсілдерді қолдану 

арқылы есептей білу; С) коммерциялық банктердің, сақтандыру ұйымдарының ісәрекеттері туралы 

статистикалық есеп берудің жаңа формаларын жасау; Д) статистикалық зерттеулер жүргізу білікті болуы және 

барлық салалардағы нәтижелерін талдау әдістері. Е) Түрлі көрсеткіштердің олардың динамикасына әсерін 
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бағалап, есептеу нәтижелері бойынша қорытында жасайды және жоспарлы көрсеткіштердің орындалуына 

ұсыныстар береді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Нарықтық инфрақұрылым 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты:  елімізде болып жатқан процестерді ойға қонымды, қысқартылған түрде жеткізу, 

әлеуметтік қарым-қатынастардың жаңа жүйелеріне түсінік беру, олардың дамуы туралы, қазргі заманғы 
нарықтың құрылуы мен оны басқару, элементтері мен бағалану түрлері туралы мағлұматтар беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Курсты игеру нәтижесінде студент нарықтық инфрақұрылымның мәні мен рөлін 

біледі, Қазақстан Республикасының экономикалық жүйесін, нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен дамуын 

зерттейді; нарықтық инфрақұрылымды интеграцияланған жүйе ретінде қарастыру, инфрақұрылым кешенінің 

құрамы мен оны дамыту проблемалары; нарықтық инфрақұрылымды реттеу механизмін, нарықтық 

инфрақұрылымды құрайтын шаруашылық жүргізуші субъектілердің коммерциялық қызметінің ерекшеліктерін 

зерттейтін болады. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Ақша жүйесі және қаржылық институттар 

Постреквизиттері: Банк ісі, Сақтандыру  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономикалық саясат саласындағы іс-шараларды бағалау және 

макродеңгейде стратегиялық шешімдер қабылдау үшін талдамалық материалдар дайындау қабілеті 

(құзыреттіліктің бір бөлігі); B) экономикалық есептеулер жүргізу үшін әр түрлі ақпарат көздерін талдау және 
пайдалану қабілеті; C) инфрақұрылымдық қамтамасыз етуді талдауды қолдану саласын, макродеңгейде әр түрлі 

талдамалық есептерді ресімдеуге қойылатын Тәртіпті, мазмұнды, талаптарды білу; D) экономикалық бағыттағы 

талдау материалдарын дайындау үшін пайдаланылатын ақпарат көздерін талдау әдістерін, инфрақұрылымның 

даму деңгейін бағалау үшін ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу сапасына қойылатын талаптарды және 

принциптерін білу; E) инфрақұрылымды дамыту проблемаларын анықтауды талдау құралдарын, талдау 

есептерін жүргізу әдістемесін және талдау материалдарын дайындау дағдыларын меңгеру. 

 

5.2 Модуль  – Фирма қаржысы мен есебі (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы 

траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Тукешова А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы құқықтық мемлекеттілікті жетілдірудің қажетті 

шарты ретіндегі қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, оқушылардың әлемдік танымын қалыптастыру, 

қоғамдық және құқықтық мәдениет және жеке құқық танымын жоғарлату. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Бұл курста кәсіпкерліктің құқықтық режимін қарастыруға болады. Курс барысында 

кәсіпкерлік қызметте қолданылатын құжаттар бойынша практикалық дағдылар мен материалдар студенттерге үсынылады. 

Құқық негіздері  кешенді пән. Ол шаруашылық қызметімен айналысатын субъектілердің экономикалық қызметі 

саласындағы қоғамдық қатынастарды (коммерциялық қатынастар) және олармен тығыз байланысты 

коммерциялық емес қатынастарды зерттейді.    

Пререквизиттері:Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) 
Постреквизиттері: 1С Бухгалтерия, Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқықтық жағдайларды шеше отырып заңды тұлғалардың құрылтай 

құжаттарын жасай алу; В) бизнесті құрудың тиімді жүйесін жасап шығару үшін алынған білімдерді қолдана 

білу және зерттеу аясындағы мәселелерді шешу үшін қажетті кұзіреттілікке ие болу; С) кәсіби білім берудің 

ажырамас бөлігі болып табылатын және тәжірибелік қызметті жүзеге асыру барысында тиімді шешім 

қабылдауға мүмкіндік беретін алуан түрлі ұйымдық-құқықытық нысандағы кәсіпорындар мен фирмалардың 

қызмет ету механизмдері меңгеру  D)  нормативті құқықтық актілерді мақсатты пайдалануға машықтандыру. Е) 
жеке даму және білікті мамандарды дайындау үшін қажетті құқықтық білімді меңгеру; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Фирма  қаржысы 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге кәсіпорындардың қаржы саласында жалпы теориялық және арнайы 

дайындық беру және алған білімдерін практикада қолдана білуді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  «Фирма  қаржысы»  пәнінің мәні кәсіпорынның  шаруашылық қызметі процесінде 

пайда болатын және меншікті қаражатты қалыптастырумен және қарыз қаражатын тартумен, оларды шығындар 

мен инвестицияларды қаржыландыруға пайдаланумен, алынған пайданы құрумен және бөлумен байланысты 

ақшалай қатынастар болып табылады. Курстың міндеттері-студенттердің біртұтас білім жүйесін қалыптастыру, 

қаржылық қатынастардың жұмыс істеу моделін зерттеу, шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржыларын 
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басқару механизмі мен ұйымдастыруды, экономикалық дұрыс бағалай білу, қаржылық жұмыстың практикалық 

дағдыларын меңгеру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макро және микро талдау 

Постреквизиттері: Кәсіпорындағы бюджеттеу, Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорын қаржылық- шаруашылық қызметінде белгілі бір мақсатқа 

арналған қаржылық қорларды құрып, пайдалану. Қорлрда ақшалай қаражаттар барлық уақытта қозғалыста 

түсіп, айналысқа келіп, шығынға жұмсалады; В) Қаржылық тәжірибеде кәіспорындарда олардың мақсаттары 

мен өндірістік, әлеуметтік қызметтеріне байланысты әр түрлі қорлар пайдаланылады. С) теориялық алған 
білімді тәжірибеде ұштастыра білу және шет мемлекеттердің тәжірибесімен таныса отырып, оларды салыстыру. 

D)зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын 

сауатты жазуға дығдыландыру және ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) болашақ 

кәсіби маман ретінде кәсіпорынның қаржылық портфелін қалыптастыру,  кешенді талдау, сараптама жүргізуге 

бейімдеу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бағдарлама авторы:Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  бухгалтерлік есеп пен аудиттің тарихы және қаржылық ақпараттардың қайдан 

алынып, қалай қолдану қажеттілігі жайлы, ұйымды басқарудағы бухгалтерлік есеп жүйесі, бухгалтерлік баланс, 
бухгалтерлік есептің концепциялары мен принциптері, шоттар жүйесі мен екі жақты жазу, актив, міндеттеме 

және кәсіпорынның меншікті капиталы туралы түсінікпен олардың анықтамасын таныстыруды, сонымен қатар 

ҚР аудит қызметінің жағдайы мен жалпы экономикалық негізі туралы типтік бағдарламаға сәйкес білім беруді 

көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есеп және аудит – ұйымның қалыпты шаруашылық қызметін жүргізу 

үшін жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттерге бизнес пен бухгалтерлік есепті таныстыруға арналған 

бірқатар тақырыптардың құрылымынан тұрады. Курста экономика саласында кез- келген мамандыққа оқып 

жатқан студенттерді бизнес тілімен таныстыру. Оларға бухгалтерлік есеп ақпараттарын қалай қолдану 

қажеттілігін және осы ақпараттардың қайдан алынғандығы жайлы түсінікпен таныстыруды көздейді. Бұл курс 

қаржылық есептің бастамасы, яғни бастапқы курсы болып табылады және де мұнда қаржылық қорытынды есеп 

беруді дайындау мен бухгалтерлік есеп кезеңдеріне және аудит негіздеріне шолу жүргізіледі. 
Пререквизиттері:  Экономикалық талдау, макро және микро талдау 

Постреквизиттері:Компанияның қаржылық есебі, 1С Бухгалтерия, Бизнестегі салықтық есеп. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бухгалтерлік есеп пен аудитті жүргізу процесте жаңа технологияларды 

қолдану құрайды; В) бухгалтерлік есеп пен аудитті жүргізуді құқықтық қамтамасыз етудің ақпараттық базасын, 

кірістер мен шығыстарды және қаржылық нәтижелерді енгізу принциптерін пайдалануды реттейтін 

нормативтік құжаттарды дербес қарастыру. С) Бухгалтерлік есеп пен аудитті жүргізу процесінде жаңа салалық 

технологияларды қолдану; D) бухгалтерлік есеп пен аудитті жүргізу: Е) бухгалтерлік есеп бойынша негізгі 

ұғымдарды еркін пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 
Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық экономиканы, қоғамның барлық құрамдас элементтерімен байланысты 

экономикалық потенциалын зерттеу, сонымен бірге ұлттық экономикамыздың, салаларының және 

секторларының барлық жүйелерінде адамның қызметінің нәтижесін талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Әлеуметтік-экономикалық статистика ғылыми пән болып табылады, ол сандық 

мінездемелерді, жаппай құбылыстарды, экономикадағы және әлеуметтік саладағы үдерістерді зерттеумен 

айналысады. Әлеуметтік – экономикалық статистика мәліметтері қоғамдағы болып жатқан түрлі экономикалық 

және әлеуметтік үдерістерді жүйелі сандық сипаттауын қамтамасыз етеді. Бұл пән өзіне келесі бөлімдерді 

қосады: әлеуметтік-демографиялық статистика, халық өмірінің деңгейінің статистикасы, еңбек және еңбекпен 

қамту статистикасы, баға статистикасы, инвестициялар статистикасы, ұлттық байлық статистикасы, түрлі 

салалар (көлік, құрылыс, халық, ауыл шаруашылық және тағы басқа) статистикасы. 

Пререквизиттері:   Экономикалық теория, Макро және микро талдау 
Постреквизиттері: Экономикалық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік-экономикалық статистиканың негізгі бағыттары: ұлттық 

байлық, халық, еңбек нарығы, өндірістік және еңбек ресурстарын тиімді пайдалану, ұлттық шоттар жүйесі және 

т. б. туралы түсінікке ие болу; B) халықтың, еңбек ресурстарының статистикалық көрсеткіштерін талдау; 

экономикалық тиімділік көрсеткіштерін анықтау; абсолюттік салыстырмалы және орташа шамаларды қолдану; 

C) микро және макродеңгейде экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерімен; Ұлттық шоттар жүйесін 

пайдалану негізінде экономикалық процестердің статистикалық модельдерін жасау қабілеті; D) қоғамда болып 

жатқан әлеуметтік-маңызды проблемалар мен процестерді талдау және болашақта олардың мүмкін болатын 
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дамуын болжау қабілетіне машықтандыру; Е) әлеуметтік –экономикалық статистиканың объектісін анықтай 

алады,  статистикалық құжаттарды дұрыс толтыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорын экономикасы 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге нарық жағдайларында фирманың, кәсіпорынның экономикалық 

негізгі факторлары және оларды тиімді қолдану жөнінде, фирманың экономикалық және қаржылық тұрғыдан 
дамуын қамтамасыз ететін нарықтық әдістер туралы теориялық ақпарат пен нақты дағдылар беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын экономикасы пәні студенттер үшін ең маңызды пәндердің бірі болып 

табылады. Нарық қарым-қатынастары жағдайында экономикалық қызметтің орталығы бүкіл экономиканың 

негіэгі бөлігіне-кәсіпорынға ауысып отыр, өйткені тек экономиканың осы деңгейінде ғана қоғамға қажет өнім 

шығарылады және қызмет көрсетіледі. Мұнда халықтың жұмысқа қабілетті адамдарының негізгі бөлігі жұмыс 

істейді. Білікті кадрлар да негізінен осында шоғырланған. Кәсіпорында қажет өндіріс қорларын тиімді 

пайдалану, жоғары сапалы техника мен технологиялар енгізу сұрақтары қарастырылады.Мұнда өндіріс 

шығындарын ең төменгі мәнге жеткізу, бизнес-жоспарларды құру, маркетинг шараларын жүргізу, нәтижелі 

басқару әдісі, менеджментті қолдану әдістері іске асырылады. 

Пререквизиттері:  Макро және микро талдау, Менеджмент 

Постреквизиттері:  Компанияның қаржылық есебі, Қаржылық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  Кәсіпорынның  қаржылық жағдайы және оны басқару мен өнеркәсіп 
кәсіпорынының шаруашылық байланыстарын үйрену;  В) өндірісті дұрыс және құзырлы ұйымдастыруды, 

нарық талаптарын анықтауды, әртүрлі шаруашылық міндеттерді шешуге шығармашылық тұрғыдан 

қарастыруды, кәсіпорынның экономикалық жағдайын талдауды және экономика дамуында сапалық 

өзгерістерді дұрыс бағалауды білу; С) ҚР шағын және орта бизнестің даму тенденцияларын, шағын және орта 

кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау  бағыттарын, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды несиелендіру 

жолдарын білуі; D) кәсіпорында экономикалық жұмысты дербес жүргізудің, іс жүзіндегі бастапқы ақпаратты 

және есептелген экономикалық көрсеткіштерді дұрыс талдаудың дағдыларының болуы; Е) болашақ кәсіби 

маман ретінде кәсіпорынның қаржылық портфелін қалыптастыру,  кешенді талдау, сараптама жүргізуге 

бейімдеу. 

 

6.1 Модуль  – Қаржы нарығы және оның құрылымы  (қаржы нарығы траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржыға кіріспе 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың сыныптамасын, 

әлеуметтік - экономикалық үдерістегі орнын игеруде студенттердің теориялық және практикалық даярлығын 

қамтамасыз етуі.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Курстың мәні елдің қаржы жүйесі, мемлекет пен қоғам мүддесінде ЖІӨ бөлу 

тәртібі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: мемлекет қаржысы, кәсіпорын қаржысы және халық 

қаржысы. Нәтижесінде, студенттер қаржы жүйесінің әртүрлі буындарында қалыптасатын қаржы ресурстары 

мен ақша қорларының құрамы мен құрылымын, жеке және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 
оларды бөлу мен пайдаланудың тәртібі мен ерекшеліктерін білетін болады.  

Пререквизиттері: History of finance 

Постреквизиттері: Корпоративтік қаржы, Мемлекеттік бюджет 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы саясатын, 

кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы ұғымын білуі 

керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы саясатын 

әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы мақсатты 

пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) 

мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 
көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Несие ісі 

Бағдарлама авторы:Кельбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: несие беру процесін ұйымдастырудың теориялық білім мен практикалық 

дағдылардың жиынтығын меңгеру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: «Несиелік ісі» курсы несиелік операциялар бойынша мамандарды 

қалыптастыратын негізгі пәндердің бірі болып табылады.Курстың мазмұны несиелеу әдісіне, несие түріне, 

қарыз алушының несиелік қабілеттілігіне және несие беруші үшін тәуекел дәрежесіне байланысты болатын 

банктер мен әртүрлі меншік нысандарындағы шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы қатынастарды 

ұйымдастыруға байланысты мәселелер. 

Пререквизиттері: History of finance, Экономикалық теория, Ақша жүйесі және қаржылық институттар. 

Постреквизиттері: Банк ісі, Банк қызметін талдау, Банктік қадағалау, Халықаралық банк ісі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) несие беру жүйесінің  элименттері мен несиелік процесті білуі керек; B) 
Қарыз алушының несие қабілеттілігін талдаудың банктік технологияларын мақсатты пайдалану мүмкіндігін 

білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) Банктік несиелердің 

қайтарымдылығын қамтамасыз ету нысандарының бағыттарын білу; D) қаржының қоғамдық өндіріске 

ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін нәтижелерді, қолданыстағы 

қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын көрсете білу; Е) несие алушының 

несие қабілеттілігінің талдауын егжей-тегжейлі оқып, пайыздық есептеулерді жүргізе алуға машықтандыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бағалы қағаздар  нарығы 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: бағалы қағаздар категориясын, ұғымдарын, терминдерін , олардың 

сыныптамасын, әлеуметтік-экономикалық үдерістегі орнын игеруде студенттердің теориялық және 
практикалық даярлығын қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс арқылы бағалы қағаздар түрлерінің мәні және экономикалық маңызы, 

бағалы қағаздарды шығаратын шаруашылық субъектілері, инвесторлар, бағалы қағаздар нарығының кәсіби 

мамандары, сондай – ақ негізгі және туынды бағалы қағаздардың құндылығы мен пайдалылығын бағалауға 

және талдауға қажет білімдер мен дағдыларды алады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақша жүйесі және қаржылық институттар  

Постреквизиттері: Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару, Исламдық қаржыландыру 

негіздері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бағалы қағаздар нарығының құрылымын және бағалы қағаздардың 

айналыста болу шарттарын, тауарлармен жұмыс істеу ережелерін, сатып алушылар мен тауарларды сатушылар 

арасындағы іскерлік байланыстар, қаржы құралдары туралы білу және түсіну; В) бағалы қағаздар нарығының 
дамуы, бағалы қағаздар операцияларының түрлері және олардың практикалық қызметте жүзеге асырылуын 

меңгеру. С) тәжірибеде түрлі бағалы қағаздарды сату мен сатып алудада өз мүмкіндіктерін сезініп пайымдау 

қабілеті D) бағалы қағаздар нарығын зерттеу барысында құжаттарды пайдалана отырып, ақпараттық құралдар 

туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) Бағалы қағаздар қоржынын басқарудың ерекшеліктерін 

анықтайтын негізгі теоретикалық модельдер мен ғылыми концепциялардың егжей-тегжейлі талдауын жүргізу, 

оның құрылымының оңтайлануына жағдай жасау, туынды бағалы қағаздар мен басқа қаржылық құралдардың 

баға қалыптастыру үдерісін бақылап отыруға машықтандыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Бағдарлама авторы:Алдашова Г.М.  
Курсты оқытудың мақсаты: қаржылық есептеулерді талдаудағы қазіргі заманғы әдістері жөнінде басты 

мағлұматтар беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есептеу әдістерінің жиынтығы және "қаржылық есеп айырысудың 

негіздері"курсының мәнін құрайды. Бұл курс аясында қарапайым пайыздардан күрделі инвестициялық, 

несиелік және коммерциялық операцияларды талдауға дейінгі міндеттердің кең ауқымын шешу үшін 

қаржылық-экономикалық есептеулер әдістері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақша жүйесі және қаржылық институттар 

Постреквизиттері: Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу, Экономика салаларындағы салықтық есеп, 1С 

Бухгалтерия   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржылық есептіліктің негізі болып табылатын негізгі теориялық 

тұжырымдамалар мен әдістер; есептік формулалар және негізгі қаржылық көрсеткіштердің өзара байланысы; 

қаржы-экономикалық сипаттағы қолданбалы міндеттерді шешу процесінде пайдаланылатын қаржылық 
есептеулердің нақты әдістерін; B) болашақ кәсіби қызметте қаржылық есептеулерді қолдану үшін жинақталған 

білімдерді қолдана білу; C) әдеттегі қаржы операциялары бойынша қаржылық есептерді жүргізу дағдыларын 

игере отырып MS Excel қаржылық функцияларын пайдалана алу; D) шығармашылық ойды қалыптастыру; 

ақпаратты жүйелеуді білу; Е) математикалық қатынастарды есептей алу, алынған мәліметтерді талдау, қайта 

жаңалау, қаржылық модель жасай алу. 
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6.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысы (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономикалық талдау 

Бағдарлама авторы:  Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: өндірісті басқару тиімділігін, тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін, 

қаржылық тұрақтылығын, кәсіпорындардың төлем қабілеттілігі мен өтімділігін талдау, талдаудың жеке 

нәтижелерін жинақтау және оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау саласында білімді қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: курстың мазмұны ұйымды басқарудың маңызды функциясы ретінде 

экономикалық қызметті талдау туралы тұтас түсінік алу, Экономикалық талдаудың негізгі әдістерін түсіну 

және түсіну және оларды басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау процесінің әр түрлі сатыларында қолдану, 

өндірістік-шаруашылық, қаржылық және инвестициялық қызметтің әр түрлі бағыттарын талдау және бағалау 

бойынша практикалық дағдыларды алу болып табылады. 

Пререквизиттері: Макро және микро талдау, Менеджмент, Фирма  қаржысы 

Постреквизиттері: Жобаларды қаржылық  талдау, Қаржылық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметін талдай білу, талдаудың жеке 

нәтижелерін қорытындылау және оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау мақсатында тиісті қорытындылар 

жасай білу; В) Шаруашылық субъектілерінің қаржы-шаруашылық қызметі туралы ақпаратты жинау, талдау, 

жүйелеу арқылы экономикалық сипаттағы мәселелерді шешу және дәлелдер жасау; С) ҚР ұйымдарының 

кірістілігіне, ақша ағындарына, қаржылық тұрақтылығына, өтімділігіне, төлем қабілеттілігіне бағалау жүргізу 
D) Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін талдау кезінде өзіндік жұмыс дағдысы болу; Е) 

Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау үдерісін бақылап отыруға машықтандыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорын капиталы  

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің экономикалық ойлауын қалыптастыру болып табылады. 

Кәсіпорынның жұмыс істеуінің экономикалық тетігін шаруашылық жүргізудің нарықтық типтері мен түрлі 

аспектілері өндірістік-шаруашылық кәсіпорынның қызметі өзара байланыс пен дамуда талданады. Пәнді оқыту 

кезінде диалектикалық әдіс негізінде танымның жеке әдістері кеңінен қолданылады, олардың қатарына 

экономикалық талдау және синтездеу әдістері жатады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Капитал-қаржылық менеджментте қолданылатын экономикалық санаттардың бірі. 

Ол кәсіпорынды құру және дамыту базасы болып табылады және жұмыс істеу процесінде мемлекеттің, меншік 

иелері мен персоналдың мүдделерін қамтамасыз етеді. Өндірістік немесе өзге де коммерциялық қызметті 

жүргізетін кез келген ұйым материалдық құндылықтар мен ақша қаражатының, қаржылық салымдар мен оның 

шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті құқықтар мен артықшылықтарды сатып алуға арналған 

шығындардың жиынтығын білдіретін белгілі бір капиталға ие болуға тиіс. 

Пререквизиттері: Фирма  қаржысы, Менеджмент, Макро және микро талдау 

Постреквизиттері: Компанияның қаржылық есебі, Кәсіпорындағы бюджеттеу, Қаржылық  менеджмент, 

Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның шаруашылық объектісі ретінде мәнін білу; В) алынған 

білімді тиімді жүйені құруға қолдану  үшін қажетті құзыреттілікке ие болу, мәселелерді шешу жолдарын 
негіздеу; С) ғылыми-практикалық, статистикалық - практикалық және ғылыми-теориялық сипатты; D) 

тиімділікті арттыру резервтерінің болуы туралы түсінікке ие болу өндіріс; E) шығармашылық, белсенді 

кәсіпорын экономисі ретінде кәсіби қызмет, жоғары дербестік үлесі бар білімді жалғастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық есептеулер статистикасы 

Бағдарлама авторы: Сисен А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді Қазақстанның ақша-несие және банк жүйесіндегі процестердің, 

өзгерістердің көлемін, құрамын, экономикадағы қаржының тұрақтылығын, қоғамдық өндірістердің қаржымен 

қамтамасыз етілуін ғылыми ұйымдастырылған жүйе бойынша статистикалық әдістемені қолдану арқылы 

талдауға, зерттеуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық есептеулер статистикасы-әлеуметтік-экономикалық статистиканың 
саласы болып табылатын қоғамдық ғылым. Қаржы статистикасында зерттеу нысанына байланысты мынадай 

бөлімдер бөлінеді: мемлекеттік бюджет статистикасы, кредит статистикасы, ақша айналымы статистикасы, 

Жинақ ісі статистикасы, сақтандыру статистикасы, кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы. Бұл 

бөлімдер өзара тығыз байланысты, олар толықтырады және бір-бірін байытады.  

Пререквизиттері:   Макро және микро талдау, Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Постреквизиттері:  1С Бухгалтерия   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) статистиканың негізгі бағыттары: мемлекеттік бюджет статистикасы, 

кредит статистикасы, ақша айналымы статистикасы, Жинақ ісі статистикасы, сақтандыру статистикасы, 

http://engime.org/1-shi-tairip-bojinsha-sratar-tjsinu-psihologiyasini-jalpi-srat.html
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кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы туралы түсінікке ие болу; B) қаржы бағытындағы 

статистикалық көрсеткіштерін талдау; экономикалық тиімділік көрсеткіштерін анықтау; С) абсолюттік 

салыстырмалы және орташа шамаларды қолдану; D) микро және макродеңгейде экономикалық процестер мен 

құбылыстарды сипаттайтын қаржылық  көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерімен; 

Ұлттық шоттар жүйесін пайдалану негізінде экономикалық процестердің статистикалық модельдерін жасау 

қабілеті; Е)  қаржы бағытындағы шығындарды талдау және болашақта олардың мүмкін болатын дамуын 

болжау қабілетіне машықтандыру. 

 

6В04104 - ҚАРЖЫ 

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы ) 
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4.1 Модуль -Исламдық қаржы және банктің қаржылық қызметі, 14 кредит 

БП ТК IKN 2209 Исламдық қаржыландыру негіздері 3 5 

БП ТК BM 2210 Банктік менеджмент  3 4 

БП ТК BKT 2211 Банк қызметін талдау 3 5 

4.2 Модуль - Кәсіпорындағы қаржылық талдау және ұйымдастыру негіздері,  14 кредит 

БП ТК ZhKT 2209 Жобаларды қаржылық  талдау  3 5 

БП ТК KZhUMK 2210 Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 3 4 

БП ТК KT 2211 Қаржылық талдау 3 5 

5.1 Модуль - Қаржылық бақылау және төлем жүйесінің негізі, 12 кредит 

КП ТК КIB 2303 Қаржылық институттардағы бюджеттеу   3 4 

КП ТК TZh 2304 Төлем жүйесі    3 4 

КП ТК KBA 2305 Қаржылық бақылау және аудит   3 4 

КП ТК  BK 2306  Банктік қадағалау  3 4 

5.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау, 12 кредит 

КП ТК KB  2303 Кәсіпорындағы бюджеттеу 3 4 

КП  ТК KBKK 2304 Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы  3 4 

КП ТК BUKBA 2305 Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 3 4 

КП ТК SZhSB 2306 Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау  3 4 

6.1 Модуль - Қаржылық реттеу және практика, 18 кредит 

КП ТК ESSE 2307 Экономика салаларындағы салықтық есеп  4 4 

КП ТК ANR 2308 Ақша-несиелік реттеу  4 5 

КП ТК KTM 2309 Қаржылық тәуекел менеджменті   4 4 

БП   Өндірістік практика 4 5 

6.2 Модуль - Кәсіпорындағы қаржыны басқару, реттеу негіздері  және практика, 18 кредит 

КП ТК BSE 2307 Бизнестегі салықтық есеп 4 4 

КП ТК KZhB 2308 Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 4 5 

КП ТК KTB 2309 Қаржылық тәуекелдерді басқару  4 4 

БП   Өндірістік практика 4 5 

 

4.1 Модуль -Исламдық қаржы және банктің қаржылық қызметі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Исламдық қаржыландыру негіздері 

Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курстың мақсаты, исламдық қаржыландыру негіздері мен әдістері бойынша 
білімі бар исламдық қаржыландырудың негізгі құралдар студенттерді қамтамасыз ету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заманның маңызды сұрақтарының бірі – исламдық қаржыландыруды 

жүзеге асыруымен байланысты, атап айтқанда: исламдық қаржыландырудың мазмұны; исламдық банкинг; 

исламдық бағалы қағаздар; исламдық инвестициялық қорлар мен банктік емес мекемелердің шариат заңына 

қарай жұмысын қарай отырып, әлемдік нарықтағы орнына тоқталу.  

Пререквизиттері: Банк ісі, Халықаралық банк ісі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлемдік экономикалық жүйедегі ислам қаржы банк жүйесінің рөлі мен 

орнын білу; В)  ислам қаржы жүйесінің институционалдық құрылымын меңгеру; С) түрлері бойынша және әр 

түрлі елдер, соның ішінде исламдық елдер арасында қаржы ағындарының бағыттылық серпіні мен оларды бөлу 

логикасын талдай отырып ислам банктері мен ислам қаржы институттарының халықаралық қызметіндегі 

қызметтің тиімділігін, сондай-ақ тәуекелдерді бағалауға дағдыландыру: D) микро және макро деңгейлерінде 

Ислам банктік және қаржы операцияларын талдауда талдау құралдарын өз бетінше және дәйекті қолдану; Е) 

зерттелген материал нәтижелері бойынша логикалық түрде берілген қорытындыларды құру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Банктік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: банк қызметінің теориялық, практикалық негіздерін және банк қызметін басқару 

әдістерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны Курс басқарушылық шешімдерді ұтымды ету, сондай-ақ банктік тәуекелдерді 

уақтылы сәйкестендіру және басқару әдістері үшін банк қызметін тиімді басқаруды оқытады. 

Пререквизиттері: Банк ісі, Халықаралық банк ісі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) банк менеджменті, банктің басқару құрылымы, банк капиталын, банктің 

адами капиталы, банк ресурстарын басқару, банктің басқару стртаегиясы түсініктерін қалыптастыру; В) 

Заңнамалық өзгерістерді ескере отырып, негізделген тұжырымдамаларды беру кезінде заманауи аналитикалық 
әдістер мен экономикалық талдау тәсілдерін қолдану; С) іс-жүргізу ережелерін және ғылыми ізденістерде 

математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, олардың нәтижелерін бағалауға бағыттау;  D) ақпарат 

алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама жасай 

алу, іскерлік мазмұндағы хат-хабарларды дайындау, алмаса білу, тақырыпқа қатысты хабарлама дайындап, 

оларға пікір жаза білу; Е) банктерге аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық түрде 

мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Банк қызметін талдау 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Курстың мақсаты студенттерді теориялық негіздерге, сондай-ақ практикалық 
банк қызметін талдау және бағалау дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Банктік экономикалық талдаудың ерекшеліктерін игеруін қамтамасыз ету 

.қызмет;- сапалық және сандық, қаржылық және кредиттік ұйымдардың қызметін басқарушылық талдау;- 

студенттердің банктегі талдау жұмысының мәнін түсінуін қамтамасыз ету;- талдау мен бағалаудың түрлі 

үлгілерін қолданудың практикалық дағдыларын меңгеруоның ішінде қаржылық және басқарушылық есептілік 

негізінде. 

Пререквизиттері:  Банк ісі, Халықаралық банк ісі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кредиттік ұйымдардың қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік- экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинауға және талдауға 

қабілетті; В) кредиттік ұйымды одан әрі дамыту үшін ұсынылатын басқарушылық шешімдердің нұсқаларын 
сыни бағалауға және әлеуметтік - экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуге және негіздеуге қабілетті, С) 

әр түрлі меншік нысанындағы кредиттік ұйымдардың есептілігіндегі қаржылық,бухгалтерлік және өзге де 

ақпаратты талдай және түсіндіре алады және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін 

пайдалана алады D) кредиттік ұйымның қызметін талдау қабілеті мен дайындығын көрсетуі тиіс; E) басқару 

шешімдерін қабылдау және оның қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау кезінде коммерциялық 

банк қызметін экономикалық талдау нәтижелерін қолдану дағдысы. 

 

4.2 Модуль - Кәсіпорындағы қаржылық талдау және ұйымдастыру негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жобаларды қаржылық  талдау 

Бағдарлама авторы:   Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, нәтижелерге әсер ететін 

факторларды анықтау және басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістемелерін меңгеруга студенттерді 

машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың мәні, мәні және мақсатын 

ашу. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері мен тәсілдерін жіктеу. Нақты және материалдық 

емес активтерге инвестициялардың тиімділігін бағалау бойынша практикалық есептеу дағдысы мен дағдысын, 
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сондай-ақ нақты және қаржылық инвестицияларды бағалау тәсілдері бойынша мәліметтерді іске асырға 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері:  Кәсіпорын капиталы, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржылық жоспарлау мен болжамдау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инвестициялық жобаларды қаржыландырудың мазмұндылығы туралы 

несиелік қатынастар туралы түсінік қалыптастыру;В) инвестициялық сипаттағы жобалардың толық 

сипаттамасын, жобаларды қаржыландыру көздерін білу; С) ақша ағындарын дисконттау жолымен міндеттерді 

шешу, жобалық талдау тұжырымдамасын және кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігін бағалау 
әдістерін білу; D) инвестициялық жобалардың тиімділігінің қаржылық талдауын жүргізу, қолданбалы есептерде 

ғылыми зерттеулердің математикалық әдістері мен элементтерін қолдану және алынған нәтижелердің 

қолданылу шектерін бағалау, құзыреттілігі: Е) Инвестициялық жобаларды жасақтай отырып нәтижесін есеп 

нысанында тапсыруға машықтану.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.. 

Курсты оқытудың мақсаты: ұйым жұмысының тиімділігін арттыру үшін ұйымдастырушылық мінез-құлық 

және көшбасшылық саласындағы терминологияны білу; басқарушылық және өзге де экономикалық шешімдер 

қабылдау үшін ұйымдастырушылық мінез-құлық мен құжат айналымы бойынша білімді қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Кез-келген фирманың басқару аппаратының тиімді қызметі құжаттармен 
жұмысты дұрыс ұйымдастыруға байланысты. Іс жүзінде ақпарат көздеріне, шешімдер дайындау және 

қабылдауға байланысты бірде-бір технологиялық басқару функциясы құжаттарды жасау, орындау және 

ресімдеу процесі- құжаттаусыз іске асырылмайды.Техникалық орындаушылардан бастап барлық буындардағы 

басшыларға дейінгі басқару аппаратының бүкіл қызметкерлерінің қызметі құжаттаумен байланысты. Біреулері 

құжаттарды жасайды, басқалары олардың рәсімделуі және берілуін қамтамасыз етеді, үшіншілері сол 

құжаттарды басшылыққа алып, олардың негізінде шешімдер қабылданады. Сонымен қатар, қызметкерлерді 

басқару өнері кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін негізгі шарты болып табылады. 

Сондықтан бұл оқу бағдарламасында ұйымдастырушылық мінез-құлық бір-бірімен өзара тығыз байланысты 

жеке тұлғалық, топтық, ұйымдық деңгейде және өндірістің тиімділігін арттыру мәселелерімен бірге 

қарастырылды. Жұмыста ұйымдастырушылық мінез-құлықтың мәні, жеке тұлғаның мінез-құлық теориялары, 

құндылықтар мен ұстанымдар, мотивация мен нығайту, топтық және ұйымдық мінез-құлық мәселелері, 
көшбасшылық, коммуникативтік мінез-құлық, ұйымдық өзгерістерді басқару, әлеуметтендіру үдерісі, мансапты 

басқару, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың халықаралық аспектілері сараланды. 

Пререквизиттері: Банк ісі, Халықаралық банк ісі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарушылық және басқа экономикалық шешімдер қабылдау үшін 

ұйымдастырушылық мінез-құлық бойынша білімді пайдалану; В) кәсіпорынның басқару, өндірістік және өзге 

де қызметін тиісті құжаттарда көрсету; С) кәсіпорынның іскерлік тәжірибесінде құжаттарды тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ету; D) іскерлік құжатты ресімдеудің жалпы нормалары мен ережелеріне сәйкес 

құжаттардың мәтіндерін жасау және түзету қызметінің тәжірибесін алу; Е) кәсіптік ұжымдар ішіндегі өзара 

қарым-қатынастар және осы мамандыққа тән ерекше адамгершілік нормаларды меңгеру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық талдау 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ қаржыгер мамандарға кәсіпорынның қаржылық-экономикалық талдау 

жүргізуде қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдылардың жиынтығын беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау, объективті, ғылыми негізделген 

және үйлесімді басқару, өндірістік, әсіресе қаржылық шешімдер қабылдау үшін оның қаржылық жағдайын  

талдау қажеттілігі туындайды. Бұл курста студенттер қаржы есептілігін және компанияның ақшалай қаражатын 

қозғалысына талдау жасайды, компанияның төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын бағалайды, 

өнімділікті талдауды, компанияның қызметіне, активтердің, капиталдың пайдасын бағалауды жүзеге асырады. 

Пререквизиттері:  Кәсіпорын капиталы, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржылық жоспарлау мен болжамдау  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорынның қаржысын талдау, Кәсіпорынның қаржылық-

экономикалық қызметі, Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдауда және кәсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығын анықтауда түсініктер қалыптастыру; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, 

қаржылық талдаудың ақпараттық базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық 

жағдайды талдай отырып тұжырым жасауға үйрету; С) кәсіпорынның ақпараттық базасы арқылы теориялық 

және тәжірибелік тұрғыда кешенді талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қаржылық есептілік ақпаратын 



174 

  

аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, инвестициялық жобалар мен қаржылық ағындар бойынша 

әртүрлі стандартты емес басқарушылық және стратегиялық шешімдерді қабылдауда салдарларды болжай білу. 

 

5.1 Модуль - Қаржылық бақылау және төлем жүйесінің негізі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық институттардағы бюджеттеу 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 
Курсты оқытудың мақсаты:  Бюджеттендіру компаниядағы бюджет үдерісін  ұйымдастыру мен бюджетті 

құру әдiстерiн, сонымен қоса негізгі қаржылық көрсеткіштерді болжамдау, бюджеттің орындалуын бақылау 

жасау мен капитал салымдарын бюджеттік жоспарлау әдістеріне шолу жасауға мүмкіншілік береді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлаудың маңызы, тұрлері. Қаржылық жоспарлау 

принциптерін оқыту, бюджеттік жоспарлаудың кешені, кәсіпорындағы бюджеттік жоспарлау 

инфрақұрылымының қалыптасуы, бюджеттік жоспарлау фазалары, кәсіпорынның бюджетін қалыптастыруда 

есептік аналитикалық жоспарларды құрудың теориялық және практикалық дағдыларын үйрету. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік бюджет, Кәсіпорын капиталы 

Постреквизиттері:  Қаржылық жоспарлау және болжамдау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық 

құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдануға қабілетті в) қойылған экономикалық міндеттерді шешу 

үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыруға қабілетті С) қойылған міндетке сәйкес 
экономикалық деректерді өңдеуге арналған құрал- саймандық құралдарды таңдауға, есептеу нәтижелерін 

талдауға және алынған қорытындыларды негіздеуге қабілетті D) экономикалық үдерістер мен құбылыстарды 

сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құруға, алынған нәтижелерді 

талдауға және мазмұнды түсіндіруге қабілетті; E) басқару шешімдерін қабылдау және оның қызметін жақсарту 

бойынша ұсыныстар дайындау кезінде қаржылық институттар қызметін экономикалық талдау нәтижелерін 

қолдану дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Төлем жүйесі 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: төлем жүйесінің теориялық аспектісі, ақшалай, несиелік-есептік және төлемдік 
қатынастардың қызмет ету негіздері бойынша жиынтық білімді кешенді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс төлем жүйелерін, олардың функцияларының құрылымы мен 

ерекшеліктерін, экономикадағы рөлін зерделеуге арналған. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы төлем жүйесінің ұйымдастырылуы мен 

қызмет етуінің негізін, төлем жүйесінің негізгі қызмет ету тенденциялары мен заңдылықтарын білу; В) 

Қазақстандағы банктердегі есеп айырысу түрлері мен қағидалары, банкаралық есеп айрысулар және оларды 

жүзеге асыру тәртібі С) мемлекеттегі ақша айналымын ұйымдастыруды білуі,қоғаммен экономика дамуының 

түрлі кезеңдерінде ақша, несие және банктердің рөлін талдау мүмкіндігі, осы саладағы мәселелерді анықтау 

және осы мәселелерді шешу жолдарын таба білу мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 
пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қажетті ақпаратты жинап, оларды талдау 

үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды меңгеру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  "Қаржылық бақылау және аудит" курсының негізгі мақсаты студенттерді 

мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік мекемелердің 

қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық бақылау нысаны мен мәнін, түсінігін қарастыру, мемлекеттік 

қаржылық бақылауды ұйымдастыру. Қаржылық бақылаудың нормативтіқұқықтық және ақпараттық негіздері. 
Қаржылық бақылау мен аудиттің ақпараттық қамтамасыздығын жіктеу. Қаржылық-шаруашылық бақылаудың 

ғылымиәдістемелік қамтамасыздығы. Есептеу және есеп-қаржы құжаттарын тексеру. Кассалық-банк 

операцияларын бақылау және түгендеу. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық бақылау мен аудиттің қаржылық бақылауының қағидаттары 

мен ұйымдастыру түрлерін түсінуВ) заңды және жеке тұлғаларда басшылыққа алынатын қаржылық қызметтер 

мен аудиторлық компаниялардағы қаржылық бақылау мен аудит бойынша нормативті құжаттар мен 
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заңнамаларды білуі; С) заңды және жеке тұлғаларда басшылыққа алынатын қаржылық қызметтер мен 

аудиторлық компаниялардағы қаржылық бақылау мен аудит бойынша нормативті құжаттар мен заңнамаларды 

білуі; D Қаржы саласындағы ҚР заңнамаларымен оқуып-танысу, қаржылық шаруашылықтың әртүрлі 

құралдары мен қаржылық тексерулерді жүргізу дағдылары болуы керек. Е) Қаржының түсуі мен есепті 

қаржылық бақылау түрлері мн әдістерін, қаржылық тексеруді жүргізу тәсілдерінен құзыретті болуы.  
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Банктік қадағалау 
Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Банктік қызметті бақылау мен қадағалау түсінігін қалыптастыру.  Банктік 

жүйенің елдің экономикасында алатын роліне түсінік бере отырып банктік индустрия жайлы толық ақпараттар 

негізінде қызметтерді жүзеге асыру. Банк мамандарына керекті теориялық және практикалық білім негіздерін 

қолданыстағы нормативті актілерге сай жүргізе білуге,логикалық және аналитикалық ойлауға дағдыландыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Барлық банктерде жүргізілетін қадағалау мен аудит экономикалық дамудың 

қазіргі кезеңінде банк мүлігінің, ақша қаражаттарының, несиелердің, қорлардың жағдайы мен қозғалысы 

туралы, кірістер мен шығыстар туралы, банктердің пруденциалды нормативтерді сақтауы туралы сенімді 

ақпарат ағыны болып табылады. Курс барысында студенттер банктерде қадағалау жүргізу шарттарымен таныса 

отырып практикалық тұрғыда коммерциалық банктерге аудит қортындысын шығаруға машықтандыру. 

Пререквизиттері:Ақша жүйесі және қаржылық институттар, Халықаралық банк ісі 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы-экономикалық міндеттердің алуан түрін шешу кезінде 

аналитикалық ойлауды қалыптастыруы және дамытуы;  в) - банктік қызметті қадағалау мен аудитті жүргізе алу, 

тексерілген банктік операцияларды талдау және бағасын беруі;  С) банктік қадағалау және аудит облысында 

кәсіби қызығушылық тудыруы; D) алынған теориялық білімдерді іс жүзінде қолдана алуы, Қазақстан 

Республикасындағы банктік қызметтің жақсаруына мүмкіндік беретін іс-шараларды әзірлеуі; E) банктік 

қадағалаудың негізгі экономикалық категориялары туралы, банкирлер қызметінің негіздері туралы 

түсініктерінің болуы. 

5.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кәсіпорындағы бюджеттеу 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорында бюджеттік басқаруды ұйымдастырудың мазмұны, бюджеттеуді жүзеге асыру 

шарттары және практикалық дағдылары туралы теориялық білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорында бюджеттеу барысында ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын 

жоспарлау және бақылау құралдарымен, қаржылық нәтижені қалыптастыру және Компанияның болашақ 

қаржылық жағдайын болжаумен таныса отырып  жедел және қаржылық бюджеттерді құру әдістемесін жүзеге 

асыру. 

Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы,  Кәсіпорын капиталы, Фирма қаржысы  

Постреквизиттері: Қаржылық жоспарлау мен болжамдау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты шығындардың бюджет шығыстарының ауытқуын бақылау мен 

талдаудың мақсатын білу; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, қаржылық талдаудың ақпараттық 
базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық жағдайды талдай отырып тұжырым 

жасауға үйрету; С) студенттердің қаржы жоспарлары мен бюджет құрудың базалық әдістерін игеруі;  D) 

зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын 

сауатты жазуға дығдыландыру және ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізу; Е) қаржылық есептілік 

ақпаратын аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, негізгі басқару функцияларын іске асыру әдістерін 

қолдана білу(шешімдер қабылдау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау). 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 

Бағдарлама авторы:Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде кәсіпорынның дәрменсіздігі процесін зерделеудің кешенді тәсілін 
қалыптастыру, банкроттықты талдау мен есепке алудың жалпы және арнайы құралдарын пайдалана білуді 

қалыптастыру, борышкер-кәсіпорындардың ситуациялық экономикалық және қаржылық талдауының 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аиалмыш пән келесідей  мәселелер бойынша білімді қамтамасыз ететін арнайы 

курс болып табылады: борышкер-кәсіпорынның банкроттық процесі; банкроттық кезеңде борышкер-

кәсіпорынның шаруашылық операцияларын есепке алу және талдау; борышкер-кәсіпорынның қайта 

ұйымдастыру рәсімдерінің сипаттамасы; банкрот-кәсіпорынның тарату балансы және есептілігі. 

Пререквизиттері:Кәсіпорын капиталы, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы банкроттықты қайта ұйымдастыру негіздері; в) 

дәрменсіздік себептерін және оны диагностикалау тәсілдерін білуі тиіс; с) кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

бағалау және болжау; D) қаржылық сауықтыру жоспарларын іске асырудан күтілетін нәтижелерді болжау 

қабілеті; Е) банкроттық рәсімдеріне байланысты шаруашылық операциялардың есебін жүргізу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты:  Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит курсының негізгі 

мақсаты студенттерді мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік 

мекемелердің қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттердің қаржы органдарында мемлекеттік бюджеттің атқарылуы бойынша 

бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі туралы және бюджеттік мекемелерде шығыстар сметасын орындау, 

нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджетте ұсталатын ұйымдардың жұмысына қойылатын 

талаптарға сәйкес оның әдістемесі мен ұйымдары туралы білімді меңгеруі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Мемлекеттік бюджет  

Постреквизиттері:  Қаржылық жоспарлау мен болжамдау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түрлі шаруашылық құрылымдардың, корпорациялар мен компаниялардың 

қызметін қаржылық бақылау және экономикалық талдау жөніндегі түсінігін қалыптастыру; В) мемлекеттік 

ұйымдар мен мекемелердің, инвестициялық институттар мен әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың 
қаржылық бақылауы мен аудитін жүргізуді ұйымдастыра білу; С) қаржылық тексерулердің мазмұнын, мақсаты 

мен міндеттерін дұрыс анықтап бағалай білу; D) қаржылық бақылау мен аудиттің Даму бағыттары мен 

кезеңдерін анықтауға машықтану; Е) шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің процестері мен 

нәтижелерін талдауды меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: экономиканы мемлекеттiк реттеудiң тиiмдi әдiс ретінде салық салудын 

теориялық бiлiмдер және есептеуін қарастыра отырып, кәсiпорынның салықты жоспарлауына  дағдыландырып,  

салықтық бақылау жүргузудің теориялық білімдерін тереңдету болып табылады 
Пәннің қысқаша мазмұны:Салық жүйесінің тиiмдiлiгі кәсiпкерлiк белсендiлiкке әсер етедi, демек өндiрiстiк 

саланың күйiне, экономиканың инвестициялық потенциалына және оның iске асыруының мүмкiндiгiне, 

экономиканың дамуының өсу шарттарын немесе қарқынын төмендетудi анықтайды.«Салықтық жоспарлау 

және салықтық бақылау» пәнін оқып-үйрену салық тексерулерінің жүргізілу әдістеріне тереңірек үңілуге және 

салықтық бақылауы тәсілдері мен үлгілерін, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетгі толемдер 

сомалары түсімін есепке алуды жан-жақты қарастыруға және салықтық жоспарлау жүргізуге мүмкіндік 

береді.Бюджеттік түсімдердің уақтылы және толықтай түсуін бақылаумен қамтамасыз етуді практикалық оқып 

үйренуге бастайтын, сондай-ақ салықтық зандылықтарды қамтамасыз етуде кешенді шараларды кәсіпорында 

тиімді жоспарлауды қолдануды үйретеді.  

Пререквизиттері:Ақша жүйесі және қаржылық институттар, Халықаралық банк ісі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) салық мiндеттемелерiнiң құрылымын және шамасын талдай алу; B) 

шаруашылық субъекттiң қаржы күйiне салық жүктемесiнiң ықпалын бағалай білу; С) салық жүктемесiнiң 

төмендетуiнiң салыстырмалы варианттарын талдай алу дағдысы; Е) шаруашылық субъекттiң қаржы күйiне 

салық жүктемесiнiң ықпалын бағалай білуге машықтану; 

 

6.1 Модуль - Қаржылық реттеу және практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономика салаларындағы салықтық есеп 

Бағдарлама авторы:Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономика салаларында салық есебін ұйымдастыру , салық төлемдерінің 

сомаларын анықтау, есепті кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық 
білімдерді алу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің құрлымы студенттерді экономика салаларындағы салықтық есептің 

теориялық әрі тәжірбиелік жағынан жүйелі түрде оқытуға арналған, салық заңдарына және салықтардың 

экономикалық белгісіне, салықтардың қызметі мен принциптернің ҚР-да салықтар мен салық жүйесінің 

құрылуымен тарихи дамуының кезеңдерін, еліміздегі салық заңдылығының, реформаларының негізгі 

тұжырымдамалық бағыт – бағдарын жіне т.б. оқыту.   
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Салық және салық салу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) кәсіпорын, ұйымдардың, сондай ақ мемлекеттік билік органдарының және 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржылық-шаруашылық қызметін етілдіруде ұсынымдарды әзірлеу 

мен ске асыруға қабілеті болу; В) Салық есептің анықталуын, оның мән-маңызын, тарихын, салық есебін 

жүргізудің негізгі талаптарын, салық есебінің пәнін, әдісін және қағидаларын салықтық есеп пен есеп беруді 

нормативті реттеуді, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, іс жүзінде  салықтық заңнама 

мен өзге де салықтар мен алымдар туралы нормативті-құқықтық актілер негізінде салықтық базалар мен 

салықтарды есептеу бойынша кәсіби міндеттерін орындауға қабілетті болу; С) Шаруашылық субъектілер мен 

жеке тұлғаларға салық жқнінде кеңес беруді , соның ішінде салық төлемдерін есептеу мен оңтайландыру мен 
салық есептілігін құруды іске асыруға қабілетті болу;  D) Салықтық бақылау мен салық төлемдерінің аудит 

шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын 

бұзғаны үшін жауапқа тартуға қабілеті; Е) Келешекке болжам жасауға ағымдағы және жедел жоспарларды, 

салық төлемдерінің бюджетін құру үшін деректерді дайындау, олардың орындалуын бақылау мен талдауға 

қабілетті маман болу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ақша-несиелік реттеу 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді қаржы нарықтарын ақша-несиелік 

реттеудің теориялық негіздерін, ресейлік коммерциялық банктер қызметінде қаржы нарықтарын ақша-несиелік 

реттеуді қолданудың практикалық дағдыларын үйретуден тұрады . 
Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттің болашақта экономиканың теңдестірілген және үдемелі дамуын 

қамтамасыз ету үшін шаруашылық жүргізу субъектілеріне қаржылық тетіктер мен ықпал ету әдістерін 

мақсатты және дәйекті қолдану процестері. 

Пререквизиттері: Ақша жүйесі және қаржылық иституттар, Банк ісі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттердің экономиканы қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу 

жүйесінің қазіргі жай- күйінің сипаты туралы білім жиынтығын алуы; В) нарықтық экономика жағдайында 

қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу әдістері мен ұйымдастыру мәселелерін зерттеу; С) экономиканы 

реттеудің жекелеген қаржылық және ақша-несиелік әдістерін пайдалану шекараларын бағалау дағдыларын 

меңгеру;  D) жалпы елдің, жекелеген өңірлер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің экономикалық өсуін 

қамтамасыз етуге негізгі қаржы және ақша кредит құралдарының әсерін талдау дағдыларын алу; Е) 
макроэкономикалық процестерді қаржылық және ақша-несиелік реттеудің өзекті мәселелерін анықтау 

дағдыларын меңгеру . 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық тәуекел менеджменті   

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің қаржы ұйымдарын басқару, сондай-ақ 

қаржылық тәуекел-талдау саласындағы құзыретін қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  
Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Ақша жүйесі және қаржылық институттар, Банктік менеджмент  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-

несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру;  D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

 

6.2 Модуль - Кәсіпорындағы қаржыны басқару, реттеу негіздері  және практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бизнестегі салықтық есеп 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж.    

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің салықтық есебінің саласында шаруашылық іс-әрекет жүргізетін 

субъектінің салықтық міндеттемелерін анықтау үшін салықтық есебінің әдістерін тәжірибеде қолдануды 

қамтамасыз ететін теориялық білімді алуы. 



178 

  

Пәннің қысқаша мазмұны: Салық есебінің пәні ретінде кәсіпорынның өндірістік және өндірістік емес іс-

әрекеті болып табылады, оның нәтижесінде салық төлеушісі ретінде кәсіпорынның салықтарды есептеу және 

төлеу бойынша міндеттемелері туындайды. Қазіргі жағдайда бухгалтерияның рөлі өзгеріп, енді оның қызметіне 

бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есеп беруді құрастыру ғана емес, сондай-ақ, салықтық есепті 

жүргізу және корпорациялық табыс салығы мен қосылған құн салығы бойынша Декларацияны толтыру жатады. 

Пререквизиттері: Салық және салық салу, Бухгалтерлік есеп 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы салық есебінің ұйымдастыру негіздерін білу керек; В) 
Салық есептің анықталуын, оның мән-маңызын, тарихын, салық есебін жүргізудің негізгі талаптарын, салық 

есебінің пәнін, әдісін және қағидаларын салықтық есеп пен есеп беруді нормативті реттеуді, қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, іс жүзінде  салықтық заңнама мен өзге де салықтар мен алымдар 

туралы нормативті-құқықтық актілер негізінде салықтық базалар мен салықтарды есептеу бойынша кәсіби 

міндеттерін орындауға қабілетті болу; С) салықтық есептілікті толтыру бойынша тәжірибелік дағдыларды 

игеріп алу керек; D) Салықтық бақылау мен салық төлемдерінің аудит шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , 

олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын бұзғаны үшін жауапқа тартуға 

қабілеті; Е) кәсіпорындағы бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізу саласында  құзыретті болуы керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 
Курсты оқытудың мақсаты: "Қаржылық жоспарлау және болжамдау" пәнін оқытудың негізгі мақсаты 

студенттердің төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын қолдауға мүмкіндік беретін кәсіпорындар мен 

ұйымдардың перспективалық қызметін басқару саласындағы білімдерін тереңдету болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  

Пререквизиттері:Ақша жүйесі және қаржылық институттар, Исламдық қаржыландыру негіздері, Төлем жүйесі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-
несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру;  D) әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т. б. 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру және басқару шешімдерін 

қабылдау үшін алынған мәліметтерді пайдалану қабілеті; Е) экономикалық бөлімдерді құру үшін қажетті 

есептерді орындау, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну 

қабілеті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Қаржылық тәуекелдерді басқару" пәнін игерудің мақсаты студенттердің 

қаржылық ұйымдарды басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау саласында құзыретін қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Ақша жүйесі және қаржылық институттар, Банктік менеджмент  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі 

қаржылық экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістері; В) қаржы нарықтары мен қаржы-несие 

институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін білу; 
С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру; D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 
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6В04104 - ҚАРЖЫ 

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы ) 

 

Компонент 
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5.1 Модуль - Қаржы-есеп жүйесі (қаржы нарығы траекториясы), 18 кредит 

БП ЖК KK 2206 Қаржыға кіріспе 3 5 

БП TК АShKI 2207 Ақша жүйесі және қаржылық институттар 3 4 

БП TК BE 2208 Бухгалтерлік есеп 3 5 

БП TК KBS  2209 Қаржылық банктік статистика 4 4 

5.2 Модуль  – Фирма қаржысы мен есебі (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы 

траекториясы), 18 кредит 

БП ЖК KK 2206 Қаржыға кіріспе 3 5 

БП TК VK 2207 Фирма  қаржысы 3 4 

БП TК BEA 2208 Бухгалтерлік есеп және аудит 3 5 

БП TК AES 2209 Әлеуметтік-экономикалық статистика 4 4 

6.1 Модуль  – Қаржы және қаржы нарығы (қаржы нарығы траекториясы), 22 кредит 

БП ТК BI  2210 Банк ісі 3 5 

БП ТК EKEZh 2211 Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу 3 5 

КП ТК ANR 2301 Ақша-несиелік реттеу 4 4 

КП ТК KIBKPB 2302 Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару 4 4 

КП ТК HBI 2303 Халықаралық банк ісі 4 4 

6.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысы (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы траекториясы), 22 

кредит 

БП ТК MB  2210 Мемлекеттік бюджет 3 5 

БП ТК 1SB 2211 1С Бухгалтерия 3 5 

КП ТК KZhB 2301 Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 4 4 

КП ТК KKE 2302 Компанияның қаржылық есебі 4 4 

КП ТК ShMSZh 2303 Шет мемлекеттер салық жүйесі 4 4 

7.Модуль - Кәсіпорын қаржысы және сақтандыру жүйесі, 16 кредит 

БП ЖК KK 2212 Корпоративтік қаржы 4 5 

КП ЖК SSS 2304 Салық және салық салу 4 4 

КП ЖК Sak 2305 Сақтандыру 4 4 

БП  Өндірістік практика 4 3 

 

6.1 Модуль  – Қаржы және қаржы нарығы (қаржы нарығы траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Банк ісі 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің банк ісі саласындағы теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларының жүйесін қалыптастыру, мемлекеттік нормативтік-құқықтық базаның талаптарына сәйкес 

коммерциялық банк қызметін ұйымдастыру туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пән Қазақстан Республикасының  банк ісіндегі банк операцияларының 

дамуы мен тарихи даму кезеңдерін, банк операцияларының негіздерін оқытады. 

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Экономикалық теория 

Постреквизиттері:  Халықаралық банк ісі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР банк ісіндегі банк қызметінің ұйымдастыру негідерін, реттеу тетігін 

білуі: В) Коммерциялық банктердің қызметін талдау, нарықтық экономика жағдайындағы коммерциялық 
банктердің функциялары мен қызметін анықтай алуы: С) Банкті басқарудың тиімді нәтижелерін қолдану, банк 

портфелін болжау мен талдау, активтер мен пассивтерді басқару тәсілдерін енгізу, несие нарығының ағымдағы 

ахуалын бағалау мен оның даму нәтижелерін бағалауға дағдыландыру; D) қаржылық шығындарды азайту үшін 

қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалайды; E)  Жеке және заңды тұлғаларды  банктік қызмет 

көрсетуде теориялық және тәжірибелік аспектілеріне құзыретті болуы. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу 

Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты:  Пәнді оқудың мақсаты қаржыгерлердің қызметін автоматтандыруға бағытталған 

қазіргі заманғы бағдарламаларды студенттерге таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер нарығымен, БАЖ ге талаптармен, техникалық 

және бағдарламалық қамтамасыздандыру критериімен танысу. «1:С Бухгалтерия» бухгалтерлік 

бағдарламасының әр түрлі жұмыс режимімен танысу. ҚР салық органдарындағы ақпараттық жүйенің жұмыс 
принципін игеру. Практика жүзінде  1:С Бухгалтерия бағдарламасы ортасында персоналды компьютерде 

бухгалтерлік есепті енгізу  осы мамандық бойындық бойынша өз қызметін бастап жатырған жас мамандарға 

негізгі білім болып табылады. 1:С Кәсіпорын- қызметтің әр түріндегі кәсіпорынды автоматтандыру бойынша 

кең ауқымды тапсырмаларды шешу үшін арналған бағдарламалық құралмен жұмыс жасауға машықтануға 

мүмкіндік беріледі.  

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Экономикалық теория 

Постреквизиттері:  Экономика салаларындағы салықтық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бағдарлама негізінде есеп процестерін ұйымдастыру тәртіптерін оқып 

білу; В) Бағдарлама бойынша бухгалтерлік есептің әдістемесін меңгеру; С) Стандартты есептемелерді 

дайындау мен тапсыру тәртібін орындай алу; D) Қорытынды қаржылық есептілікті дайындау дағдысы; E) 

Бухгалтерлік есептің әдісі мен ұйымдастыруына машықтану 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ақша-несиелік реттеу 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді қаржы нарықтарын ақша-несиелік 

реттеудің теориялық негіздерін, ресейлік коммерциялық банктер қызметінде қаржы нарықтарын ақша-несиелік 

реттеуді қолданудың практикалық дағдыларын үйретуден тұрады . 

Пәннің қысқаша мазмұны Мемлекеттің болашақта экономиканың теңдестірілген және үдемелі дамуын 

қамтамасыз ету үшін шаруашылық жүргізу субъектілеріне қаржылық тетіктер мен ықпал ету әдістерін 

мақсатты және дәйекті қолдану процестері. 

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Төлем жүйесі    
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттердің экономиканы қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу 

жүйесінің қазіргі жай- күйінің сипаты туралы білім жиынтығын алуы; В) нарықтық экономика жағдайында 

қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу әдістері мен ұйымдастыру мәселелерін зерттеу; С) экономиканы 

реттеудің жекелеген қаржылық және ақша-несиелік әдістерін пайдалану шекараларын бағалау дағдыларын 

меңгеру;  D) жалпы елдің, жекелеген өңірлер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің экономикалық өсуін 

қамтамасыз етуге негізгі қаржы және ақша кредит құралдарының әсерін талдау дағдыларын алу; Е) 

макроэкономикалық процестерді қаржылық және ақша-несиелік реттеудің өзекті мәселелерін анықтау 

дағдыларын меңгеру . 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті үйрету, биржалық делдалдар 

ретіндегі брокерлер мен дилерлердің қызметі жөнінде және бағалы қағаздар нарығында брокерлік-дилерлік 

команияның қызмет механизміне біртұтас сипаттама беруге машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бағалы қағаз нарығында әсер ететін факторлардың әсерін есепке алу кезінде 

инвестициялаудың әртүрлі кезеңдерінде портфельдің жай-күйін бағалай білуге, шешім қабылдаудың әрбір 

кезеңінде портфель құрылымын үздіксіз басқару ерекшеліктерін, яғни мәні бойынша тәуекелдерді басқару 

шарттары қарастырылады. 

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бағалы қағаздар портфелін басқару теориясының негізгі ұғымдарын, 

күтілетін кірістілікті білу B) бағалы қағаздар портфелінің күтілетін кірістілігі мен тәуекелін бағалауды, бағалы 
қағаздар портфелінің тәуекелі/кірістілігі арақатынасы бойынша оңтайлы қалыптастыруды, капитал нарығының 

желісін (CML) және актив нарығының желісін (SML) құруды, бағалы қағаздар портфелінің нарықтық және 

нарықтық емес тәуекелдерін бағалауды, индексті көшіретін қоржынды қалыптастыруды білу. C) бағалы 

қағаздардың негізгі әдістерін қолдану және қаржы-экономикалық жүйедегі нарықтық курстың рөлін анықтауға 

дағдылану D) алынған білім қаржы институттарының ықтимал тәуекелдерді бағалауын және олардың теріс 

салдарларын барынша азайту жолдарын талдауға машықтандыру.Е) 

Бағалы  қағаздардың инвестициялық сапаларына байланысты бағалы қағаздар 

портфелінің    түрін қалыптастыру дағдысы.  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Халықаралық банк ісі 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің банк ісі саласындағы теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларының жүйесін қалыптастыру, мемлекеттік нормативтік-құқықтық базаның талаптарына сәйкес 

коммерциялық банк қызметін ұйымдастыру туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пән Қазақстан Республикасының  банк ісіндегі банк операцияларының 

дамуы мен тарихи даму кезеңдерін, банк операцияларының негіздерін оқытады. 
Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе Қаржы тарихы 

Постреквизиттері: Банк қызметін талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР банк ісіндегі банк қызметінің ұйымдастыру негідерін, реттеу тетігін 

білуі: В) Коммерциялық банктердің қызметін талдау, нарықтық экономика жағдайындағы коммерциялық 

банктердің функциялары мен қызметін анықтай алуы: С) Банкті басқарудың тиімді нәтижелерін қолдану, банк 

портфелін болжау мен талдау, активтер мен пассивтерді басқару тәсілдерін енгізу, несие нарығының ағымдағы 

ахуалын бағалау мен оның даму нәтижелерін бағалауға дағдыландыру; D) қаржылық шығындарды азайту үшін 

қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалайды; E)  Жеке және заңды тұлғаларды  банктік қызмет 

көрсетуде теориялық және тәжірибелік аспектілеріне құзыретті болуы. 

 

6.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысы (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы траекториясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: бюджеттік және қазыналық қатынастардың құрылу үдерістерінің теориялық 

және тәжірибелік талдауы негізінде республикалық және жергілікті деңгейлерде бюджеттік қатынастардың 

ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы білімді игерулеріне студенттерді машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс студенттерге мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен мазмұнын 

түсінуге, кірістер мен шығыстарын жоспарлауды зерттеуге, бюджет тапшылығын қаржыландыруға қаражат 

тарту механизмін зерделеуге, бюджеттік үдерісті ұйымдастырудың негіздерін түсінуге, бюджеттерді құруға, 

шолуға, бекітуге және орындауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Макро және микро талдау, Қаржы тарихы 
Постреквизиттері: Төлем жүйесі    

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджет және бюджет жүйесі түсінігі, бюджеттің құрамы мен құрылымы, 

бюджеттің қызметтері, Қазақстан Республикасы бюджеттік қалыптасуының негіздері, бюджет жүйесінің 

құрылымының құрамы мен қағидалары, сондай-ақ бюджет жүйесі және оның қызметтерін басқарудың 

органдары туралы білімін және түсінігін қалыптастыру; В) Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі,  

Республикалық және жергілікті бюджет жүйесінің басқару құрылымы, бюджет кірістері мен шығыстарының 

құрамы мен құрылымымен таныса отырып, олардың жұмыс жасау механизмін тәжірибе жүзінде іске асыру мен 

ұйымдастыра білу; С)жекелеген бюджет түрлері бойынша көрсеткіштерді қолдана отырып салыстырмалы 

талдауды жасауға, бюджеттің орындалуы және жүзеге асырылу нәтижелеріне сараптама жасауға,  сонымен 

қатар ғылыми ізденістерде математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, бюджеттің нәтижелерін 

бағалай білу. D) Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана 
білуге дағдыландыру. Е) бюджет жүйесіне аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық 

түрде мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  1С Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  «1:С Бухгалтерия» бағдарламасының жүйесінің  жұмысының  негізгі  

компонентке негізделіп  жасалған түрлерін үйрету, студенттерді бухгалтерлік есептің түрлі бөлімдерінде 

компьютерді қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер нарығымен, БАЖ-ге талаптармен, техникалық 

және бағдарламалық қамтамасыздандыру критериімен таныстыра отырып, кең таралған «1:С Бухгалтерия» 

бухгалтерлік бағдарламасының жұмыс режимімен танысу. ҚР салық органдарындағы ақпараттық жүйенің 
жұмыс принципін игеріп, практика жүзінде  1:С Бухгалтерия бағдарламасында персоналды компьютерде  

бухгалтерлік есепті енгізіп отыру. 1:С Кәсіпорын- қызметтің әр түріндегі кәсіпорынды автоматтандыру 

бойынша кең ауқымды тапсырмаларды шешу үшін арналған бағдарламалық құралмен жұмыс жасауға 

студенттерді машықтандыру.  

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Экономикалық теория 

Постреквизиттері:  Банк қызметін талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бағдарлама негізінде есеп процестерін ұйымдастыру тәртіптерін оқып 

білу; В) Бағдарлама бойынша бухгалтерлік есептің әдістемесін меңгеру; С) Стандартты есептемелерді 
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дайындау мен тапсыру тәртібін орындай алу; D) Қорытынды қаржылық есептілікті дайындауға машықтану; E) 

Бағдарлама бойынша компьютерде алғашқы құжаттарды рәсімдеу, есептік регистрларды толтыру, сонымен 

қатар қаржылық есептілікті бағдарламаға сәйкес құрастыру бойынша әдістемелерді меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Қаржылық жоспарлау және болжамдау" пәнін оқытудың негізгі мақсаты 
студенттердің төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын қолдауға мүмкіндік беретін кәсіпорындар мен 

ұйымдардың перспективалық қызметін басқару саласындағы білімдерін тереңдету болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-

несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 
ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру;  D) әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т. б. 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру және басқару шешімдерін 

қабылдау үшін алынған мәліметтерді пайдалану қабілеті; Е) экономикалық бөлімдерді құру үшін қажетті 

есептерді орындау, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну 

қабілеті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Компанияның қаржылық есебі 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М.  

Курсты оқытудың мақсаты:  білім алушыларда компаниялардың қаржылық есебі мен есептілігі саласында 
қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыру, Негізгі заңнамалық және нормативтік әдебиетті зерделеу және 

компанияның қаржылық есебіне қатысты практикалық қызметке машықтану.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті нормативтік реттеу жүйесімен, қазақстандық және әлемдік 

практикадағы бухгалтерлік қаржылық есептің даму үрдістерімен, қаржылық есептің негізгі принциптерімен 

және активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың бухгалтерлік қаржылық есебін жүргізудің 

жалпы қабылданған негізгі ережелерімен; кірістер мен шығыстарды есепке алудың негізгі принциптерімен; 

бухгалтердің міндеттері мен құқықтарын қарастыруға мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп 

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау және аудит   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) белгісіздік немесе қаржылық тәуекел жағдайында қалыптасқан ақпаратты 

білу; В) стандартты және стандартты емес жағдайларда тиімді қаржылық шешімдер қабылдауға дағдылану;  С) 
қаржы секторының қазіргі жай-күйін объективті бағалай алады, сондай-ақ елдегі қаржы нарығының дамуын 

болжауды жүзеге асыра алуы; D) қаржылық шығындарды азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану 

тиімділігін бағалауға дағдылану; E)  шығармашылық ойды қалыптастыру; ақпаратты жүйелеуді білу; қаржылық 

есептілік дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Шет мемлекеттер салық жүйесі 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқудың мақсаты студенттер туралы білім жүйесін қалыптастыру шет 

елдердегі заңды және жеке тұлғаларға салық салу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерге салық жүйесінің ерекшеліктері туралы жүйелі білім алу, шетел 

мемлекеттері, салық салу мен салықтық басқарудың негізгі принциптерін дамыған елдерде, сондай-ақ 
халықаралық салық қатынастарының мәнін ашу.Салық салудың ерекшеліктер саласындағы жан-жақты білім 

мен практикалық дағдыларды қалыптастыру мен шет мемлекеттерге салық салуды аша отырып  студенттерге 

шетелдік салық салу білігін  қолдану дағдыларын қалыптастыру  салық құқығы. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Бизнестегі салықтық есеп  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шет елдерге салық салу ерекшеліктер саласындағы жан-жақты білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру; В) студенттерге салық құқығы бағытында шетелдік білікті қолдану 

дағдыларын қалыптастыру; С) Нақты салықтарды есептеу салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
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төлемдер түскен табыстарды есепке дағдыландыру;  D) салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E) Салық 

және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы түсім есепке алу нысандары мен әдістері, салық 

жинау әдістерін құзыретті болуы. 

 

7.Модуль - Кәсіпорын қаржысы және сақтандыру жүйесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Корпоративтік қаржы 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Корпорация қаржысын ұйымдастыру, қаржылық тұрақтылыққа жету мақсатында 

тиімді басқару мен оңтайландыру, алынатын таза табысты жоғарылатып, компания иелерінің меншігі мен 

жағдайын жоғарылату негіздерін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Корпоративтік қаржы пәні – қаржы жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады, 

корпорацияның қаржылық механизмінің теориясы мен тәжірибесін білу. Нарықтық экономика жағдайындағы 

корпорацияның қызымет етудің әртүрлі салаларында оңтайлы қаржылық шешімдер қабылдау біліктілігіне ие 

болу.«Корпоративтік қаржы» пәні бұл корпорациялардың, яғни шаруашылық субъектінің қаржылық 

ерекшеліктерін зерттейді. Мұнда корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау, қаржылық жоспар мен 

болжамдар құру, экономиканың тұрақсыздығында корпорацияның қызмет ететін түрлі салаларда дұрыс 

қаржылық шешімдер қабылдау жағдайы сияқты мәселелер қарастырылады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макро және микро талдау 
Постреквизиттері: Қаржылық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шаруашылық жүргізуші субьектілердің қызметін сипаттайтын 

көрсеткіштердің қазіргі жуйесін құру, есептеу және талдау негіздерін білу; В) компаниямен әзірленетін және 

жүзеге асырылатын қаржы саясатының мазмұнын және негізгі бағыттарын білу; С) коорпоративтік қаржыны 

ұйымдастыру мен басқаруды реттейтін әрекет етуші нормативтік құжаттар мен әдістемелік мәліметтерді біліп 

түсіну; D) экономикалық және әлеуметтік – экономикалық көрсеткіштерді есептеуге дағдылану; Е) 

корпорацияның шаруашылық қызметі деңгейінде қаржы қызметін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістемелерімен дербес анықтауға машықтану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Салық және салық салу  
Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты студенттердің салық салу теориясы мен практикасын 

терең меңгеру, студенттерде шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың салықтарын есептеу және 

қызмет ету негіздері бойынша теориялық және практикалық білім кешенін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық 

қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез-келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып 

табылады. Салықтарды және оларды ұйымдастыруды оқып-үйрену қажеттілігі де нақты осыған байланысты 

негізделеді.«Салық және салық салу» курсы барлық экономикалық бағытында оқитын бакалавриаттар 

дайындауда арнайы оқу пәні болып табылады. «Салық және салық салу » пәнін оқу курсында салықтар мен 

заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бөлігіне сәйкес деңгейде қалыптастыру мақсатында төлейтін 

басқа міндетті төлемдерді теориялық және практикалық тұрғыда үйрету болып табылады.Курстың міндеті 
мемлекетіміздің салық саясатының қалыптасуынан бастап, салық жүйесінің құрылымы мен нақты бір маңызды 

салық түрлерінен салықтың алынуы бойынша студенттің теориялық және практикалық білімін кешенді 

қалыптастыру болып табылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржыға кіріспе  

Постреквизиттері: Экономика салаларындағы салықтық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы салық жүйесін ұйымдастыру қағидаттары 

мен нысандарын білу; В) Фискалдық шаралардың тиімділігін бақылау үшін, экономикалық дамуын талдау 

қабілетті болуы; С) Нақты салықтарды есептеу салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

түскен табыстарды есепке дағдыландыру;  D) салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E) Салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы түсім есепке алу нысандары мен әдістері, салық жинау 

әдістерін құзыретті болуы. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сақтандыру  

Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Сақтандыру мәселелері бойынша студенттерді теориялық және практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету, себебі сақтандыру экономиканың стратегиялық секторларының бірі болып 

табылады; студенттерді Қазақстанның сақтандыру рыногымен таныстыру; оны ұйымдастыру ерекшеліктерін 

зерделеу; сақтандыру түсінігінің аппаратын меңгеру; сыныпталу сипаттарын зерттеу; сақтандырудың түрі, әдісі 
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және формалары бойынша жүйелі білім беру; сақтандыру бойынша тиімді басқару шешімдерін практикалық 

машықта қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикасы дамыған елдерде сақтандыру экономиканың 

стратегиялық секторларының бірі болып табылады. Ол меншік иелеріне олардың мүліктері жойылып кеткенде 

немесе зақымданғанда және табысты жоғалтқанда зардаптың орнын толтыруға кепіл беретіндіктен қоғамда 

әлеуметтік - экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұл пән қазіргі қоғамда сақтандырудың 

экономикалық мәнін, қызметтерін,ролі мен қолдану саласын қамтитын сақтандыру теориясының мәселелерін 

ашады; ол маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын; сақтандырудың сыныпталуын және 
сақтандыру ұйымдарының ұйымдастыру принциптерін зерттейді; 38 сақтандыру түрлерінің әртүрлі 

жағдайларын қарастырады; сақтандыру қызметтерінің қаржылық негіздерін ашады; медициналық сақтандыру 

мәселелерін, рентаны (аннуитет) сақтандыруды, зейнетақыны сақтандыруды, кәсіпкерлік тәуекелді және 

жауапкершілікті сақтандыру; сақтандыру компанияларының аудит мәслелерін; қайта сақтандыру; шет 

мемлекеттерінің сақтандыруы және біздің республиканың сыртқы мүдделерін сақтандыруы қарастырылып, 

зерттеледі, сонымен қатар 18.12.00. шыққан ҚР "Сақтандыру қызметі туралы" заңына сәйкес Қазақстанның 

сақтандыру компанияларының қазіргі жағдайдағы қызметі қарастырылып, талданады.  

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстанның рыноктық экономика жағдайы мен процесінде сақтандыру 

қатынастарының ерекшеліктерін көрсету, оның ішінде сақтандыру заңнамаларды білу; в) стандартты және 

стандартты емес жағдайларда тиімді қаржылық шешімдер қабылдайды және олар үшін жауапкершілік түсіну; 
С) қаржы секторының қазіргі жай-күйін объективті бағалай алады, сондай-ақ елдегі қаржы нарығының дамуын 

болжауды жүзеге асыруға дағдыландыру; D) Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның сақтандыру рыногының дамуы 

туралы алынған білімді мүмкіндігінше қолдану үшін, аналитикалық ойлау машықтарын дамыту; E) Сақтандыру 

бизнесінің теориясы мен практикасын зерделеу және оның құрамдас ережелерін қолдану. 
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8.Модуль - Кәсіпорын қаржысы және сақтандыру жүйесі, 17 кредит 

КП МК KМ 3301 Қаржылық менеджмент 5 5 

КП МК KК 3302 Корпоративтік қаржы 5 3 

КП ЖК SSS 3303 Салық және салық салу 5 5 

КП ЖК Sak 3304 Сақтандыру 5 4 

9.1 Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері  

(қаржы нарығы және салық салу жүйесі), 18 кредит 

БП ТК BI  3216 Банк ісі 5 5 

КП ТК KBA 3305 Қаржылық бақылау және аудит 5 4 

БП ТК IKN 3217 Исламдық қаржыландыру негіздері 5 4 

КП ТК KIBKPB 3306 Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару 6 5 

9.2 Модуль - Бюджет жүйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері (қаржы және қаржы 

құқығы),  18 кредит 

БП ТК MB  3216 Мемлекеттік бюджет 5 5 

КП ТК BUKBA 3305 Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 5 4 

БП ТК ZhKT 3217 Жобаларды қаржылық  талдау 5 4 

КП ТК KKE 3306 Компанияның қаржылық есебі 6 5 

10.1 Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жүргізу (қаржы нарығы және салық салу 

жүйесі), 25 кредит 

БП ТК EKEZh 3218 Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу 6 4 

БП ТК BKT 3219 Банк қызметін талдау 6 5 

КП ТК BK 3307 Банктік қадағалау 6 5 

КП ТК КIB 3308 Қаржылық институттардағы бюджеттеу 6 4 

БП ТК Eko 3220 Эконометрика 6 4 

БП  Өндірістік практика  6 3 

10.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (қаржы және қаржы құқығы), 25 кредит 

БП ТК 1SB 3218 1С Бухгалтерия 6 4 



185 

  

БП ТК KT 3219 Қаржылық талдау 6 5 

КП ТК SZhSB 3307 Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 6 5 

КП ТК KB 3308 Кәсіпорындағы бюджеттеу 6 4 

БП ТК EMR 3220 Экономиканы мемлекеттік реттеу 6 4 

БП  Өндірістік практика  6 3 

 

8.Модуль - Кәсіпорын қаржысы және сақтандыру жүйесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Салық және салық салу  

Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты студенттердің салық салу теориясы мен практикасын 

терең меңгеру, студенттерде шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың салықтарын есептеу және 
қызмет ету негіздері бойынша теориялық және практикалық білім кешенін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық 

қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез-келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып 

табылады. Салықтарды және оларды ұйымдастыруды оқып-үйрену қажеттілігі де нақты осыған байланысты 

негізделеді.«Салық және салық салу» курсы барлық экономикалық бағытында оқитын бакалавриаттар 

дайындауда арнайы оқу пәні болып табылады. «Салық және салық салу » пәнін оқу курсында салықтар мен 

заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бөлігіне сәйкес деңгейде қалыптастыру мақсатында төлейтін 

басқа міндетті төлемдерді теориялық және практикалық тұрғыда үйрету болып табылады.Курстың міндеті 

мемлекетіміздің салық саясатының қалыптасуынан бастап, салық жүйесінің құрылымы мен нақты бір маңызды 

салық түрлерінен салықтың алынуы бойынша студенттің теориялық және практикалық білімін кешенді 

қалыптастыру болып табылады. 
Пререквизиттері: Қаржы нарығы және қаржылық құралдар, Микроэкономика, Бухгалтерлік есеп, Қаржыға 

кіріспе 

Постреквизиттері: Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу , Экономика салаларындағы салықтық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы салық жүйесін ұйымдастыру қағидаттары 

мен нысандарын білу; В) Фискалдық шаралардың тиімділігін бақылау үшін, экономикалық дамуын талдау 

қабілетті болуы; С) Нақты салықтарды есептеу салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

түскен табыстарды есепке дағдыландыру;  D) салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E) Салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы түсім есепке алу нысандары мен әдістері, салық жинау 

әдістерін құзыретті болуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сақтандыру  
Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Сақтандыру мәселелері бойынша студенттерді теориялық және практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету, себебі сақтандыру экономиканың стратегиялық секторларының бірі болып 

табылады; студенттерді Қазақстанның сақтандыру рыногымен таныстыру; оны ұйымдастыру ерекшеліктерін 

зерделеу; сақтандыру түсінігінің аппаратын меңгеру; сыныпталу сипаттарын зерттеу; сақтандырудың түрі, әдісі 

және формалары бойынша жүйелі білім беру; сақтандыру бойынша тиімді басқару шешімдерін практикалық 

машықта қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикасы дамыған елдерде сақтандыру экономиканың 

стратегиялық секторларының бірі болып табылады. Ол меншік иелеріне олардың мүліктері жойылып кеткенде 

немесе зақымданғанда және табысты жоғалтқанда зардаптың орнын толтыруға кепіл беретіндіктен қоғамда 

әлеуметтік - экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұл пән қазіргі қоғамда сақтандырудың 
экономикалық мәнін, қызметтерін,ролі мен қолдану саласын қамтитын сақтандыру теориясының мәселелерін 

ашады; ол маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын; сақтандырудың сыныпталуын және 

сақтандыру ұйымдарының ұйымдастыру принциптерін зерттейді; 38 сақтандыру түрлерінің әртүрлі 

жағдайларын қарастырады; сақтандыру қызметтерінің қаржылық негіздерін ашады; медициналық сақтандыру 

мәселелерін, рентаны (аннуитет) сақтандыруды, зейнетақыны сақтандыруды, кәсіпкерлік тәуекелді және 

жауапкершілікті сақтандыру; сақтандыру компанияларының аудит мәслелерін; қайта сақтандыру; шет 

мемлекеттерінің сақтандыруы және біздің республиканың сыртқы мүдделерін сақтандыруы қарастырылып, 

зерттеледі, сонымен қатар 18.12.00. шыққан ҚР "Сақтандыру қызметі туралы" заңына сәйкес Қазақстанның 

сақтандыру компанияларының қазіргі жағдайдағы қызметі қарастырылып, талданады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржы нарықтарының институттары, Қаржы нарығы және қаржылық 

құралдар 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекел менеджменті   
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстанның рыноктық экономика жағдайы мен процесінде сақтандыру 

қатынастарының ерекшеліктерін көрсету, оның ішінде сақтандыру заңнамаларды білу; в) стандартты және 

стандартты емес жағдайларда тиімді қаржылық шешімдер қабылдайды және олар үшін жауапкершілік түсіну; 
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С) қаржы секторының қазіргі жай-күйін объективті бағалай алады, сондай-ақ елдегі қаржы нарығының дамуын 

болжауды жүзеге асыруға дағдыландыру; D) Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның сақтандыру рыногының дамуы 

туралы алынған білімді мүмкіндігінше қолдану үшін, аналитикалық ойлау машықтарын дамыту; E) Сақтандыру 

бизнесінің теориясы мен практикасын зерделеу және оның құрамдас ережелерін қолдану. 

 

9.1 Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау 

негіздері (қаржы нарығы және салық салу жүйесі) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Банк ісі 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің банк ісі саласындағы теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларының жүйесін қалыптастыру, мемлекеттік нормативтік-құқықтық базаның талаптарына сәйкес 

коммерциялық банк қызметін ұйымдастыру туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пән Қазақстан Республикасының  банк ісіндегі банк операцияларының 

дамуы мен тарихи даму кезеңдерін, банк операцияларының негіздерін оқытады. 

Пререквизиттері: Экономическая теория, Қаржы нарықтарының институттары, Несие ісі   

Постреквизиттері:  Банк қызметін талдау, Банктік қадағалау, Халықаралық банк ісі, Банктік менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР банк ісіндегі банк қызметінің ұйымдастыру негідерін, реттеу тетігін 

білуі: В) Коммерциялық банктердің қызметін талдау, нарықтық экономика жағдайындағы коммерциялық 
банктердің функциялары мен қызметін анықтай алуы: С) Банкті басқарудың тиімді нәтижелерін қолдану, банк 

портфелін болжау мен талдау, активтер мен пассивтерді басқару тәсілдерін енгізу, несие нарығының ағымдағы 

ахуалын бағалау мен оның даму нәтижелерін бағалауға дағдыландыру; D) қаржылық шығындарды азайту үшін 

қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалайды; E)  Жеке және заңды тұлғаларды  банктік қызмет 

көрсетуде теориялық және тәжірибелік аспектілеріне құзыретті болуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  "Қаржылық бақылау және аудит" курсының негізгі мақсаты студенттерді 

мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік мекемелердің 
қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық бақылау нысаны мен мәнін, түсінігін қарастыру, мемлекеттік 

қаржылық бақылауды ұйымдастыру. Қаржылық бақылаудың нормативтіқұқықтық және ақпараттық негіздері. 

Қаржылық бақылау мен аудиттің ақпараттық қамтамасыздығын жіктеу. Қаржылық-шаруашылық бақылаудың 

ғылымиәдістемелік қамтамасыздығы. Есептеу және есеп-қаржы құжаттарын тексеру. Кассалық-банк 

операцияларын бақылау және түгендеу. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Постреквизиттері: Қаржылық жоспарлау мен болжамдау, Қаржылық инжиниринг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық бақылау мен аудиттің қаржылық бақылауының қағидаттары 

мен ұйымдастыру түрлерін түсінуВ) заңды және жеке тұлғаларда басшылыққа алынатын қаржылық қызметтер 

мен аудиторлық компаниялардағы қаржылық бақылау мен аудит бойынша нормативті құжаттар мен 
заңнамаларды білуі; С) заңды және жеке тұлғаларда басшылыққа алынатын қаржылық қызметтер мен 

аудиторлық компаниялардағы қаржылық бақылау мен аудит бойынша нормативті құжаттар мен заңнамаларды 

білуі; D Қаржы саласындағы ҚР заңнамаларымен оқуып-танысу, қаржылық шаруашылықтың әртүрлі 

құралдары мен қаржылық тексерулерді жүргізу дағдылары болуы керек. Е) Қаржының түсуі мен есепті 

қаржылық бақылау түрлері мн әдістерін, қаржылық тексеруді жүргізу тәсілдерінен құзыретті болуы.  
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Исламдық қаржыландыру негіздері 

Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курстың мақсаты, исламдық қаржыландыру негіздері мен әдістері бойынша 

білімі бар исламдық қаржыландырудың негізгі құралдар студенттерді қамтамасыз ету болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заманның маңызды сұрақтарының бірі – исламдық қаржыландыруды 

жүзеге асыруымен байланысты, атап айтқанда: исламдық қаржыландырудың мазмұны; исламдық банкинг; 

исламдық бағалы қағаздар; исламдық инвестициялық қорлар мен банктік емес мекемелердің шариат заңына 

қарай жұмысын қарай отырып, әлемдік нарықтағы орнына тоқталу.  

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржы нарығы және қаржылық құралдар, Несие ісі 

Постреквизиттері: Банк қызметін талдау, Банктік қадағалау, Халықаралық банк ісі, Шет мемлекеттер салық 

жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлемдік экономикалық жүйедегі ислам қаржы банк жүйесінің рөлі мен 

орнын білу; В)  ислам қаржы жүйесінің институционалдық құрылымын меңгеру; С) түрлері бойынша және әр 
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түрлі елдер, соның ішінде исламдық елдер арасында қаржы ағындарының бағыттылық серпіні мен оларды бөлу 

логикасын талдай отырып ислам банктері мен ислам қаржы институттарының халықаралық қызметіндегі 

қызметтің тиімділігін, сондай-ақ тәуекелдерді бағалауға дағдыландыру: D) микро және макро деңгейлерінде 

Ислам банктік және қаржы операцияларын талдауда талдау құралдарын өз бетінше және дәйекті қолдану; Е) 

зерттелген материал нәтижелері бойынша логикалық түрде берілген қорытындыларды құру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті үйрету, биржалық делдалдар 

ретіндегі брокерлер мен дилерлердің қызметі жөнінде және бағалы қағаздар нарығында брокерлік-дилерлік 

команияның қызмет механизміне біртұтас сипаттама беруге машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бағалы қағаз нарығында әсер ететін факторлардың әсерін есепке алу кезінде 

инвестициялаудың әртүрлі кезеңдерінде портфельдің жай-күйін бағалай білуге, шешім қабылдаудың әрбір 

кезеңінде портфель құрылымын үздіксіз басқару ерекшеліктерін, яғни мәні бойынша тәуекелдерді басқару 

шарттары қарастырылады. 

Пререквизиттері: Қаржы нарықтарының институттары, Қаржы нарығы және қаржылық құралдар, Бағалы 

қағаздар нарығы   

Постреквизиттері: Қаржылық жоспарлау мен болжамдау, Қаржылық инжиниринг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бағалы қағаздар портфелін басқару теориясының негізгі ұғымдарын, 
күтілетін кірістілікті білу B) бағалы қағаздар портфелінің күтілетін кірістілігі мен тәуекелін бағалауды, бағалы 

қағаздар портфелінің тәуекелі/кірістілігі арақатынасы бойынша оңтайлы қалыптастыруды, капитал нарығының 

желісін (CML) және актив нарығының желісін (SML) құруды, бағалы қағаздар портфелінің нарықтық және 

нарықтық емес тәуекелдерін бағалауды, индексті көшіретін қоржынды қалыптастыруды білу. C) бағалы 

қағаздардың негізгі әдістерін қолдану және қаржы-экономикалық жүйедегі нарықтық курстың рөлін анықтауға 

дағдылану D) алынған білім қаржы институттарының ықтимал тәуекелдерді бағалауын және олардың теріс 

салдарларын барынша азайту жолдарын талдауға машықтандыру. Е) 

Бағалы  қағаздардың инвестициялық сапаларына байланысты бағалы қағаздар 

портфелінің    түрін қалыптастыру дағдысы.  

 

9.2 Модуль - Бюджет жүйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері (қаржы және қаржы 

құқығы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: бюджеттік және қазыналық қатынастардың құрылу үдерістерінің теориялық 

және тәжірибелік талдауы негізінде республикалық және жергілікті деңгейлерде бюджеттік қатынастардың 

ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы білімді игерулеріне студенттерді машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс студенттерге мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен мазмұнын 

түсінуге, кірістер мен шығыстарын жоспарлауды зерттеуге, бюджет тапшылығын қаржыландыруға қаражат 

тарту механизмін зерделеуге, бюджеттік үдерісті ұйымдастырудың негіздерін түсінуге, бюджеттерді құруға, 
шолуға, бекітуге және орындауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджет және бюджет жүйесі түсінігі, бюджеттің құрамы мен құрылымы, 

бюджеттің қызметтері, Қазақстан Республикасы бюджеттік қалыптасуының негіздері, бюджет жүйесінің 

құрылымының құрамы мен қағидалары, сондай-ақ бюджет жүйесі және оның қызметтерін басқарудың 

органдары туралы білімін және түсінігін қалыптастыру; В) Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі,  

Республикалық және жергілікті бюджет жүйесінің басқару құрылымы, бюджет кірістері мен шығыстарының 

құрамы мен құрылымымен таныса отырып, олардың жұмыс жасау механизмін тәжірибе жүзінде іске асыру мен 

ұйымдастыра білу; С) жекелеген бюджет түрлері бойынша көрсеткіштерді қолдана отырып салыстырмалы 

талдауды жасауға, бюджеттің орындалуы және жүзеге асырылу нәтижелеріне сараптама жасауға,  сонымен 

қатар ғылыми ізденістерде математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, бюджеттің нәтижелерін 
бағалай білу. D) Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана 

білуге дағдыландыру. Е) бюджет жүйесіне аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық 

түрде мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты:  Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит курсының негізгі 

мақсаты студенттерді мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік 

мекемелердің қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттердің қаржы органдарында мемлекеттік бюджеттің атқарылуы бойынша 

бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі туралы және бюджеттік мекемелерде шығыстар сметасын орындау, 

нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджетте ұсталатын ұйымдардың жұмысына қойылатын 

талаптарға сәйкес оның әдістемесі мен ұйымдары туралы білімді меңгеруі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржыға кіріспе, Экономикалық теория 
Постреквизиттері: Қаржы институттарында бюджеттеу, Банктік қадағалау, Кәсіпорындарды банкроттық және 

қайта ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түрлі шаруашылық құрылымдардың, корпорациялар мен компаниялардың 

қызметін қаржылық бақылау және экономикалық талдау жөніндегі түсінігін қалыптастыру; В) мемлекеттік 

ұйымдар мен мекемелердің, инвестициялық институттар мен әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың 

қаржылық бақылауы мен аудитін жүргізуді ұйымдастыра білу; С) қаржылық тексерулердің мазмұнын, мақсаты 

мен міндеттерін дұрыс анықтап бағалай білу; D) қаржылық бақылау мен аудиттің Даму бағыттары мен 

кезеңдерін анықтауға машықтану; Е) шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің процестері мен 

нәтижелерін талдауды меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жобаларды қаржылық  талдау 

Бағдарлама авторы:   Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, нәтижелерге әсер ететін 

факторларды анықтау және басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістемелерін меңгеруга студенттерді 

машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың мәні, мәні және мақсатын 

ашу. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері мен тәсілдерін жіктеу. Нақты және материалдық 

емес активтерге инвестициялардың тиімділігін бағалау бойынша практикалық есептеу дағдысы мен дағдысын, 

сондай-ақ нақты және қаржылық инвестицияларды бағалау тәсілдері бойынша мәліметтерді іске асырға 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржы нарығы және қаржылық құралдар, Қаржыға кіріспе, Қаржылық 

есептеулер статистикасы 
Постреквизиттері: Қаржылық талдау, Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инвестициялық жобаларды қаржыландырудың мазмұндылығы туралы 

несиелік қатынастар туралы түсінік қалыптастыру;В) инвестициялық сипаттағы жобалардың толық 

сипаттамасын, жобаларды қаржыландыру көздерін білу; С) ақша ағындарын дисконттау жолымен міндеттерді 

шешу, жобалық талдау тұжырымдамасын және кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігін бағалау 

әдістерін білу; D) инвестициялық жобалардың тиімділігінің қаржылық талдауын жүргізу, қолданбалы есептерде 

ғылыми зерттеулердің математикалық әдістері мен элементтерін қолдану және алынған нәтижелердің 

қолданылу шектерін бағалау, құзыреттілігі: Е) Инвестициялық жобаларды жасақтай отырып нәтижесін есеп 

нысанында тапсыруға машықтану.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Компанияның қаржылық есебі 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М.  

Курсты оқытудың мақсаты:  білім алушыларда компаниялардың қаржылық есебі мен есептілігі саласында 

қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыру, Негізгі заңнамалық және нормативтік әдебиетті зерделеу және 

компанияның қаржылық есебіне қатысты практикалық қызметке машықтану.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті нормативтік реттеу жүйесімен, қазақстандық және әлемдік 

практикадағы бухгалтерлік қаржылық есептің даму үрдістерімен, қаржылық есептің негізгі принциптерімен 

және активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың бухгалтерлік қаржылық есебін жүргізудің 

жалпы қабылданған негізгі ережелерімен; кірістер мен шығыстарды есепке алудың негізгі принциптерімен; 

бухгалтердің міндеттері мен құқықтарын қарастыруға мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Постреквизиттері: Бизнестегі салықтық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) белгісіздік немесе қаржылық тәуекел жағдайында қалыптасқан ақпаратты 

білу; в) стандартты және стандартты емес жағдайларда тиімді қаржылық шешімдер қабылдауға дағдылану;  С) 

қаржы секторының қазіргі жай-күйін объективті бағалай алады, сондай-ақ елдегі қаржы нарығының дамуын 

болжауды жүзеге асыра алуы; D) қаржылық шығындарды азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану 

тиімділігін бағалауға дағдылану; E)  шығармашылық ойды қалыптастыру; ақпаратты жүйелеуді білу; қаржылық 

есептілік дағдыларын меңгеру. 
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10.1 Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жүргізу (қаржы нарығы және салық салу жүйесі) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу 

Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты:  Пәнді оқудың мақсаты қаржыгерлердің қызметін автоматтандыруға бағытталған 

қазіргі заманғы бағдарламаларды студенттерге таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер нарығымен, БАЖ ге талаптармен, техникалық 
және бағдарламалық қамтамасыздандыру критериімен танысу. «1:С Бухгалтерия» бухгалтерлік 

бағдарламасының әр түрлі жұмыс режимімен танысу. ҚР салық органдарындағы ақпараттық жүйенің жұмыс 

принципін игеру. Практика жүзінде  1:С Бухгалтерия бағдарламасы ортасында персоналды компьютерде 

бухгалтерлік есепті енгізу  осы мамандық бойындық бойынша өз қызметін бастап жатырған жас мамандарға 

негізгі білім болып табылады. 1:С Кәсіпорын- қызметтің әр түріндегі кәсіпорынды автоматтандыру бойынша 

кең ауқымды тапсырмаларды шешу үшін арналған бағдарламалық құралмен жұмыс жасауға машықтануға 

мүмкіндік беріледі.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Экономикадағы цифрландыру, Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде), Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Постреквизиттері:  Бизнестегі салықтық есеп, Қаржылық инжиниринг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бағдарлама негізінде есеп процестерін ұйымдастыру тәртіптерін оқып 

білу; В) Бағдарлама бойынша бухгалтерлік есептің әдістемесін меңгеру; С) Стандартты есептемелерді 
дайындау мен тапсыру тәртібін орындай алу; D) Қорытынды қаржылық есептілікті дайындау дағдысы; E) 

Бухгалтерлік есептің әдісі мен ұйымдастыруына машықтану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Банк қызметін талдау 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Курстың мақсаты студенттерді теориялық негіздерге, сондай-ақ практикалық 

банк қызметін талдау және бағалау дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Банктік экономикалық талдаудың ерекшеліктерін игеруін қамтамасыз ету 

.қызмет;- сапалық және сандық, қаржылық және кредиттік ұйымдардың қызметін басқарушылық талдау;- 

студенттердің банктегі талдау жұмысының мәнін түсінуін қамтамасыз ету;- талдау мен бағалаудың түрлі 
үлгілерін қолданудың практикалық дағдыларын меңгеруоның ішінде қаржылық және басқарушылық есептілік 

негізінде. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп айырысудың негіздері,Банк ісі, Экономикадағы цифрландыру, Қаржыға 

кіріспе, Несие ісі   

Постреквизиттері:  Қаржылық инжиниринг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кредиттік ұйымдардың қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік- экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинауға және талдауға 

қабілетті; в) кредиттік ұйымды одан әрі дамыту үшін ұсынылатын басқарушылық шешімдердің нұсқаларын 

сыни бағалауға және әлеуметтік - экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуге және негіздеуге қабілетті, С) 

әр түрлі меншік нысанындағы кредиттік ұйымдардың есептілігіндегі қаржылық,бухгалтерлік және өзге де 
ақпаратты талдай және түсіндіре алады және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін 

пайдалана алады D) кредиттік ұйымның қызметін талдау қабілеті мен дайындығын көрсетуі тиіс; E) басқару 

шешімдерін қабылдау және оның қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау кезінде коммерциялық 

банк қызметін экономикалық талдау нәтижелерін қолдану дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Банктік қадағалау 

Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Банктік қызметті бақылау мен қадағалау түсінігін қалыптастыру.  Банктік 

жүйенің елдің экономикасында алатын роліне түсінік бере отырып банктік индустрия жайлы толық ақпараттар 

негізінде қызметтерді жүзеге асыру. Банк мамандарына керекті теориялық және практикалық білім негіздерін 

қолданыстағы нормативті актілерге сай жүргізе білуге,логикалық және аналитикалық ойлауға дағдыландыру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Барлық банктерде жүргізілетін қадағалау мен аудит экономикалық дамудың 

қазіргі кезеңінде банк мүлігінің, ақша қаражаттарының, несиелердің, қорлардың жағдайы мен қозғалысы 

туралы, кірістер мен шығыстар туралы, банктердің пруденциалды нормативтерді сақтауы туралы сенімді 

ақпарат ағыны болып табылады. Курс барысында студенттер банктерде қадағалау жүргізу шарттарымен таныса 

отырып практикалық тұрғыда коммерциалық банктерге аудит қортындысын шығаруға машықтандыру. 

Пререквизиттері:  Қаржылық бақылау және аудит , Банк ісі, Несие ісі   

Постреквизиттері:   Халықаралық банк ісі, Банктік менеджмент, Ақша-несиелік реттеу 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы-экономикалық міндеттердің алуан түрін шешу кезінде 

аналитикалық ойлауды қалыптастыруы және дамытуы;  в) - банктік қызметті қадағалау мен аудитті жүргізе алу, 

тексерілген банктік операцияларды талдау және бағасын беруі;  С) банктік қадағалау және аудит облысында 

кәсіби қызығушылық тудыруы; D) алынған теориялық білімдерді іс жүзінде қолдана алуы, Қазақстан 

Республикасындағы банктік қызметтің жақсаруына мүмкіндік беретін іс-шараларды әзірлеуі; E) банктік 

қадағалаудың негізгі экономикалық категориялары туралы, банкирлер қызметінің негіздері туралы 

түсініктерінің болуы. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық институттардағы бюджеттеу 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Бюджеттендіру компаниядағы бюджет үдерісін  ұйымдастыру мен бюджетті 

құру әдiстерiн, сонымен қоса негізгі қаржылық көрсеткіштерді болжамдау, бюджеттің орындалуын бақылау 

жасау мен капитал салымдарын бюджеттік жоспарлау әдістеріне шолу жасауға мүмкіншілік береді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлаудың маңызы, тұрлері. Қаржылық жоспарлау 

принциптерін оқыту, бюджеттік жоспарлаудың кешені, кәсіпорындағы бюджеттік жоспарлау 

инфрақұрылымының қалыптасуы, бюджеттік жоспарлау фазалары, кәсіпорынның бюджетін қалыптастыруда 

есептік аналитикалық жоспарларды құрудың теориялық және практикалық дағдыларын үйрету. 

Пререквизиттері: Қаржы нарықтарының институттары, Қаржы нарығы және қаржылық құралдар 

Постреквизиттері:  Қаржылық тәуекел менеджменті   
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық 

құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдануға қабілетті в) қойылған экономикалық міндеттерді шешу 

үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыруға қабілетті С) қойылған міндетке сәйкес 

экономикалық деректерді өңдеуге арналған құрал- саймандық құралдарды таңдауға, есептеу нәтижелерін 

талдауға және алынған қорытындыларды негіздеуге қабілетті D) экономикалық үдерістер мен құбылыстарды 

сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құруға, алынған нәтижелерді 

талдауға және мазмұнды түсіндіруге қабілетті; E) басқару шешімдерін қабылдау және оның қызметін жақсарту 

бойынша ұсыныстар дайындау кезінде қаржылық институттар қызметін экономикалық талдау нәтижелерін 

қолдану дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Эконометрика 

Бағдарлама авторы:   Жахина Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:  микро- және макро  процестерді экономикалық талдау және болжамдауда 

эконометриялық модельдеу әдістерін қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттердің экономикалық процестерді зерттеудің қазіргі замандағы мәселелері 

мен амал-тәсілдері туралы дағдыларын қалыптастырып экономикадағы байланыстар мен тәуекелділіктерді 

эмперикалық зерттеу жолына тоқталып, осы бағытта пайда болатын мәселелер мен кедергілерді қарастыра 

отырып, қарапайым эконометрикалық моделді өз бетінше құрып, оны зерттеуге машықтау. 

Пререквизиттері:Экономикадағы математика, Экономикадағы цифрландыру, Микроэкономика, 
Макроэкономика, Статистика 

Постреквизиттері:  Қаржылық инжиниринг  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Экономикалық қайшылықтармен өзгерістердің болу себебтерін түсіндіре 

білу: в) математикалық-экономикалық әдістерді қолдана білу; С) меңгеруі керек : компьютерлік технологиямен, 

практикалық қызметте алған білімдерін қолдана білу дағдысы мен дағдысы; D) статистикалық зерттеулерді 

ұйымдастыру және жүргізу, олардың нәтижелерін талдау және болжау, сондай– ақ нақты макро-экономикалық 

құбылыстар мен процестерді зерттеу кезінде экономикалық статистикада осы әдістерді қолдануға құзыретті 

болу: E)  компьютерлік бағдарламада ақпараттарды өңдей алу. 

 

10.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (қаржы және қаржы құқығы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  1С Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты:  «1:С Бухгалтерия» бағдарламасының жүйесінің  жұмысының  негізгі  

компонентке негізделіп  жасалған түрлерін үйрету, студенттерді бухгалтерлік есептің түрлі бөлімдерінде 

компьютерді қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер нарығымен, БАЖ-ге талаптармен, техникалық 

және бағдарламалық қамтамасыздандыру критериімен таныстыра отырып, кең таралған «1:С Бухгалтерия» 

бухгалтерлік бағдарламасының жұмыс режимімен танысу. ҚР салық органдарындағы ақпараттық жүйенің 

жұмыс принципін игеріп, практика жүзінде  1:С Бухгалтерия бағдарламасында персоналды компьютерде  

бухгалтерлік есепті енгізіп отыру. 1:С Кәсіпорын- қызметтің әр түріндегі кәсіпорынды автоматтандыру 
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бойынша кең ауқымды тапсырмаларды шешу үшін арналған бағдарламалық құралмен жұмыс жасауға 

студенттерді машықтандыру.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Экономикадағы цифрландыру, Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде), Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Постреквизиттері:  Бизнестегі салықтық есеп, Қаржылық инжиниринг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бағдарлама негізінде есеп процестерін ұйымдастыру тәртіптерін оқып 

білу; В) Бағдарлама бойынша бухгалтерлік есептің әдістемесін меңгеру; С) Стандартты есептемелерді 

дайындау мен тапсыру тәртібін орындай алу; D) Қорытынды қаржылық есептілікті дайындауға машықтану; E) 
Бағдарлама бойынша компьютерде алғашқы құжаттарды рәсімдеу, есептік регистрларды толтыру, сонымен 

қатар қаржылық есептілікті бағдарламаға сәйкес құрастыру бойынша әдістемелерді меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық талдау 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ қаржыгер мамандарға кәсіпорынның қаржылық-экономикалық талдау 

жүргізуде қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдылардың жиынтығын беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау,  

объективті, ғылыми негізделген және үйлесімді басқару, өндірістік, әсіресе қаржылық шешімдер қабылдау үшін 

оның қаржылық жағдайын  талдау қажеттілігі туындайды. Бұл курста студенттер қаржы есептілігін және 

компанияның ақшалай қаражатын қозғалысына талдау жасайды, компанияның төлем қабілеттілігі мен 
қаржылық тұрақтылығын бағалайды, өнімділікті талдауды, компанияның қызметіне, активтердің, капиталдың 

пайдасын бағалауды жүзеге асыра 

Пререквизиттері: Қаржылық менеджмент, Корпоративтік қаржы, Жобаларды қаржылық талдау  

Постреквизиттері: Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы, Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорынның қаржысын талдау, Кәсіпорынның қаржылық-

экономикалық қызметі, Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдауда және кәсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығын анықтауда түсініктер қалыптастыру; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, 

қаржылық талдаудың ақпараттық базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық 

жағдайды талдай отырып тұжырым жасауға үйрету; С) кәсіпорынның ақпараттық базасы арқылы теориялық 

және тәжірибелік тұрғыда кешенді талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 
ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қаржылық есептілік ақпаратын 

аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, инвестициялық жобалар мен қаржылық ағындар бойынша 

әртүрлі стандартты емес басқарушылық және стратегиялық шешімдерді қабылдауда салдарларды болжай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: экономиканы мемлекеттiк реттеудiң тиiмдi әдiс ретінде салық салудын 

теориялық бiлiмдер және есептеуін қарастыра отырып, кәсiпорынның салықты жоспарлауына  дағдыландырып,  

салықтық бақылау жүргузудің теориялық білімдерін тереңдету болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны:Салық жүйесінің тиiмдiлiгі кәсiпкерлiк белсендiлiкке әсер етедi, демек өндiрiстiк 
саланың күйiне, экономиканың инвестициялық потенциалына және оның iске асыруының мүмкiндiгiне, 

экономиканың дамуының өсу шарттарын немесе қарқынын төмендетудi анықтайды.«Салықтық жоспарлау 

және салықтық бақылау» пәнін оқып-үйрену салық тексерулерінің жүргізілу әдістеріне тереңірек үңілуге және 

салықтық бақылауы тәсілдері мен үлгілерін, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетгі толемдер 

сомалары түсімін есепке алуды жан-жақты қарастыруға және салықтық жоспарлау жүргізуге мүмкіндік 

береді.Бюджеттік түсімдердің уақтылы және толықтай түсуін бақылаумен қамтамасыз етуді практикалық оқып 

үйренуге бастайтын, сондай-ақ салықтық зандылықтарды қамтамасыз етуде кешенді шараларды кәсіпорында 

тиімді жоспарлауды қолдануды үйретеді.  

Пререквизиттері:  Бухгалтерлік есеп, Салық және салық салу 

Постреквизиттері:  Бизнестегі салықтық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) салық мiндеттемелерiнiң құрылымын және шамасын талдай алу; B) 

шаруашылық субъекттiң қаржы күйiне салық жүктемесiнiң ықпалын бағалай білу; С) салық жүктемесiнiң 
төмендетуiнiң салыстырмалы варианттарын талдай алу дағдысы; Е) шаруашылық субъекттiң қаржы күйiне 

салық жүктемесiнiң ықпалын бағалай білуге машықтану; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорындағы бюджеттеу 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорында бюджеттік басқаруды ұйымдастырудың мазмұны, бюджеттеуді жүзеге асыру 

шарттары және практикалық дағдылары туралы теориялық білімді қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорында бюджеттеу барысында ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын 

жоспарлау және бақылау құралдарымен, қаржылық нәтижені қалыптастыру және Компанияның болашақ 

қаржылық жағдайын болжаумен таныса отырып  жедел және қаржылық бюджеттерді құру әдістемесін жүзеге 

асыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Экономикалық талдау, Корпоративтік қаржы, 

Қаржылық менеджмент. 

Постреквизиттері:Қаржылық тәуекел менеджменті , Қаржылық жоспарлау мен болжамдау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты шығындардың бюджет шығыстарының ауытқуын бақылау мен 
талдаудың мақсатын білу; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, қаржылық талдаудың ақпараттық 

базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық жағдайды талдай отырып тұжырым 

жасауға үйрету; С) студенттердің қаржы жоспарлары мен бюджет құрудың базалық әдістерін игеруі;  D) 

зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын 

сауатты жазуға дығдыландыру және ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізу; Е) қаржылық есептілік 

ақпаратын аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, негізгі басқару функцияларын іске асыру әдістерін 

қолдана білу(шешімдер қабылдау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау). 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсын оқытудың мақсаты студенттерді 
экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру мен оның әәдістемесін, теориялық негіздерін, механизмдерін, 

тәсілдері мен мәнін, оларды нақты табиғи-тарихи және әлеуметтікэкономикалық жағдайларда қандай да 

болмасын елді дамытуда қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсын меңгергеннен кейін студенттер 

экономиканы мемлекеттік реттеу аясындағы мемлекеттің атқаратын қызметтерін, Қазақстан Республикаында 

экономиканы реттеу және басқару органдарының жүйесін, экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері мен 

механизмдерін, заманауи мемлекеттік экономикалық саясаттың концептуалды және нормативтік базасын, 

экономиканы мемлекеттік реттеудің аясындағы негізгі ғылыми зерттеулер мазмұнын, материалдық өздерістік 

инвестицияны, еңбек нарығын, әлеуметтік ортаны, қоршаған ортаны, сыртқы экономикалық қызметті 

ұйымдастыру мен реттеу негіздерін біледі. 

Пререквизиттері: Саясаттану, Экономикалық теория, Мемлекеттік бюджет 
Постреквизиттері: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономиканы мемлекеттік реттеу  мәселелеріне қатысты терминологияны 

қолдана білуге, заманауи мемлекеттік экономикалық саясатты бағалай білуге, қоғамның әлеуметтік-

экономикалық саласын реттейтін нормативтік-құқықтық актілер жүйесінен хабардар болуға, әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді салыстырмалы талдай білуге, әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен 

құбылыстардың өзгеру тенденцияларын анықтауға қабілетті болуы В) басқару шешімдерін дайындауға, 

негіздеуге мемлекеттік саясатты жасақтауға, сондай ақ экономиканы мемлекеттік реттеу аясындағы 

мәселелерді талдауға қажетті ақпараттарды іздеу, өңдеу және талдау дағдыларын меңгереді С) биліктің түрлі 

тұрғылары, оның саналуан көріністерін байқауды үйренеді; D) саяси билiк феноменiн талдаудың жаңа деңгейi 

проблемалары туралы пікір қалыптастыру; Е) билік, принциптері мен жүзеге асырылу түрлері туралы қазіргі 

кезеңдегі ғылыми мағлұматтарды мен түсінігін қолдану. 

 

5В050900 - ҚАРЖЫ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы ) 
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7.1 Модуль –Банкті басқару және халықаралық қаржы нарығы, 14 кредит 

БП ТК BM 3211  Банктік менеджмент  5 4 

КП ТК TZh 3304 Төлем жүйесі  5 4 

КП ТК HVNK 3305 Халықаралық валюталық-несиелік қатынастар  5 4 

БП  Өндірістік практика  5 2 

7.2 Модуль – Кәсіпорынның қаржылық қызметін басқару, 14 кредит 

БП ТК KZhUMK 3211 Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 5 4 

КП ТК КВКК 3304 Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы  5 4 

КП ТК КМ 3305 Қаржылық менеджмент  5 4 
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БП  Өндірістік практика  5 2 

8.1 Модуль – Қаржылық реттеу және практика, 14 кредит 

КП ТК ESSE 3306 Экономика салаларындағы салықтық есеп  6 4 

КП ТК ANR 3307 Ақша несиелік реттеу  6 4 

КП ТК KTM 3308 Қаржылық тәуекел менеджменті  6 4 

БП  Өндірістік практика  6 2 

8.2Модуль – Кәсіпорындағы қаржыны басқару, реттеу негіздері және практика, 14 кредит 

КП ТК BSE 3306 Бизнестегі салықтық есеп  6 4 

КП ТК KZhB 3307 Қаржылық жоспарлау және болжамдау  6 4 

КП ТК KTB 3308 Қаржылық тәуекелдерді басқару  6 4 

БП  Өндірістік практика  6 2 

 

7.1 Модуль –Банкті басқару және халықаралық қаржы нарығы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Банктік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: банк қызметінің теориялық, практикалық негіздерін және банк қызметін басқару 

әдістерін меңгеру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курс басқарушылық шешімдерді ұтымды ету, сондай-ақ банктік тәуекелдерді 

уақтылы сәйкестендіру және басқару әдістері үшін банк қызметін тиімді басқаруды оқытады. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Банк ісі, Банк қызметін талдау 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекел менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) банк менеджменті, банктің басқару құрылымы, банк капиталын, банктің 

адами капиталы, банк ресурстарын басқару, банктің басқару стртаегиясы түсініктерін қалыптастыру; В) 

Заңнамалық өзгерістерді ескере отырып, негізделген тұжырымдамаларды беру кезінде заманауи аналитикалық 

әдістер мен экономикалық талдау тәсілдерін қолдану; С) іс-жүргізу ережелерін және ғылыми ізденістерде 

математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, олардың нәтижелерін бағалауға бағыттау;  D) ақпарат 

алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама жасай 

алу, іскерлік мазмұндағы хат-хабарларды дайындау, алмаса білу, тақырыпқа қатысты хабарлама дайындап, 
оларға пікір жаза білу; Е) банктерге аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық түрде 

мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Төлем жүйесі 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: төлем жүйесінің теориялық аспектісі, ақшалай, несиелік-есептік және төлемдік 

қатынастардың қызмет ету негіздері бойынша жиынтық білімді кешенді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс төлем жүйелерін, олардың функцияларының құрылымы мен 

ерекшеліктерін, экономикадағы рөлін зерделеуге арналған. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Ақша несиелік реттеу  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы төлем жүйесінің ұйымдастырылуы мен 

қызмет етуінің негізін, төлем жүйесінің негізгі қызмет ету тенденциялары мен заңдылықтарын білу; В) 

Қазақстандағы банктердегі есеп айырысу түрлері мен қағидалары, банкаралық есеп айрысулар және оларды 

жүзеге асыру тәртібі; С) мемлекеттегі ақша айналымын ұйымдастыруды білуі,қоғаммен экономика дамуының 

түрлі кезеңдерінде ақша, несие және банктердің рөлін талдау мүмкіндігі, осы саладағы мәселелерді анықтау 

және осы мәселелерді шешу жолдарын таба білу мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қажетті ақпаратты жинап, оларды талдау 

үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды меңгеру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Халықаралық валюталық-несиелік қатынастар 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің халықаралық экономика саласындағы қаржы теориясының қазіргі 

жағдайы туралы ойларын қалыптастыру және қаржылық шешімдер қабылдау үшін теориялық 

тұжырымдамаларды практикалық қолдану дағдыларын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: курс халықаралық қатынастар мен халықаралық қаржы нарықтарын талдау 

әдістерімен таныс мамандарды даярлауға бағытталған. Курстың мазмұны халықаралық валюта және қаржы 

нарықтары мен институттарының жұмысының теориялық және практикалық аспектілерінен тұрады. Бұл курс 

теориялық білімді қалыптастыруға және капитал нарықтарындағы, қор биржаларындағы, туынды қаржы 
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құралдары нарығындағы мәмілелермен айналысатын шаруашылық жүргізуші субъектілердің халықаралық 

қатынастарын талдауға қажетті құралдарды пайдалануда, сондай-ақ орталық банктің саясаты мен валюталық 

құбылмалылықтың әсеріне бағдарланған. 

Пререквизиттері:  Халықаралық банк ісі 

Постреквизиттері:   Ақша несиелік реттеу  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) халықаралық ақша қатынастары саласына байланысты негізгі 

категориялардың мазмұнын ашу; В) халықаралық валюта жүйесінің, халықаралық қаржы нарықтары мен қаржы 

институттарының құрылымы мен мазмұнын, қазіргі тенденцияларын зерттеу С) халықаралық валюта мен 
қаржы нарықтары мен халықаралық есеп айырысулардың жай-күйін талдау мен бағалаудың негізгі құралдарын 

игеру D) халықаралық экономикалық кеңістіктегі орнын анықтауға және ұлттық экономикамен байланысты 

ақша қатынастарының негізгі проблемаларын қарастыруға талпыныс көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) 

қажетті ақпаратты жинап, оларды талдау үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды 

меңгеру 

7.2 Модуль – Кәсіпорынның қаржылық қызметін басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.. 

Курсты оқытудың мақсаты: ұйым жұмысының тиімділігін арттыру үшін ұйымдастырушылық мінез-құлық 

және көшбасшылық саласындағы терминологияны білу; басқарушылық және өзге де экономикалық шешімдер 
қабылдау үшін ұйымдастырушылық мінез-құлық мен құжат айналымы бойынша білімді қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Кез-келген фирманың басқару аппаратының тиімді қызметі құжаттармен 

жұмысты дұрыс ұйымдастыруға байланысты. Іс жүзінде ақпарат көздеріне, шешімдер дайындау және 

қабылдауға байланысты бірде-бір технологиялық басқару функциясы құжаттарды жасау, орындау және 

ресімдеу процесі- құжаттаусыз іске асырылмайды.Техникалық орындаушылардан бастап барлық буындардағы 

басшыларға дейінгі басқару аппаратының бүкіл қызметкерлерінің қызметі құжаттаумен байланысты. Біреулері 

құжаттарды жасайды, басқалары олардың рәсімделуі және берілуін қамтамасыз етеді, үшіншілері сол 

құжаттарды басшылыққа алып, олардың негізінде шешімдер қабылданады. Сонымен қатар, қызметкерлерді 

басқару өнері кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін негізгі шарты болып табылады. 

Сондықтан бұл оқу бағдарламасында ұйымдастырушылық мінез-құлық бір-бірімен өзара тығыз байланысты 

жеке тұлғалық, топтық, ұйымдық деңгейде және өндірістің тиімділігін арттыру мәселелерімен бірге 
қарастырылды. Жұмыста ұйымдастырушылық мінез-құлықтың мәні, жеке тұлғаның мінез-құлық теориялары, 

құндылықтар мен ұстанымдар, мотивация мен нығайту, топтық және ұйымдық мінез-құлық мәселелері, 

көшбасшылық, коммуникативтік мінез-құлық, ұйымдық өзгерістерді басқару, әлеуметтендіру үдерісі, мансапты 

басқару, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың халықаралық аспектілері сараланды. 

Пререквизиттері:  Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарушылық және басқа экономикалық шешімдер қабылдау үшін 

ұйымдастырушылық мінез-құлық бойынша білімді пайдалану; В) кәсіпорынның басқару, өндірістік және өзге 

де қызметін тиісті құжаттарда көрсету; С) кәсіпорынның іскерлік тәжірибесінде құжаттарды тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ету; D) іскерлік құжатты ресімдеудің жалпы нормалары мен ережелеріне сәйкес 

құжаттардың мәтіндерін жасау және түзету қызметінің тәжірибесін алу; Е) кәсіптік ұжымдар ішіндегі өзара 
қарым-қатынастар және осы мамандыққа тән ерекше адамгершілік нормаларды меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 

Бағдарлама авторы:Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде кәсіпорынның дәрменсіздігі процесін зерделеудің кешенді тәсілін 

қалыптастыру, банкроттықты талдау мен есепке алудың жалпы және арнайы құралдарын пайдалана білуді 

қалыптастыру, борышкер-кәсіпорындардың ситуациялық экономикалық және қаржылық талдауының 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән келесідей  мәселелер бойынша білімді қамтамасыз ететін арнайы 

курс болып табылады: борышкер-кәсіпорынның банкроттық процесі; банкроттық кезеңде борышкер-

кәсіпорынның шаруашылық операцияларын есепке алу және талдау; борышкер-кәсіпорынның қайта 
ұйымдастыру рәсімдерінің сипаттамасы; банкрот-кәсіпорынның тарату балансы және есептілігі. 

Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы, Қаржылық талдау  

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекел менеджменті  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы банкроттықты қайта ұйымдастыру негіздері; В) 

дәрменсіздік себептерін және оны диагностикалау тәсілдерін білуі тиіс; С) кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

бағалау және болжау; D) қаржылық сауықтыру жоспарларын іске асырудан күтілетін нәтижелерді болжау 

қабілеті; Е) банкроттық рәсімдеріне байланысты шаруашылық операциялардың есебін жүргізу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық  менеджмент 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: қаржылық менеджмент негіздері бойынша теориялық білімдерді тереңдетіп 

қалыптастыру, теория мен практиканы ұштастыра білуді үйрету, операциондық, қаржылық және 

инвестициялық шешімдердің тиімділігін анықтаушы критерилер мен әдістерді қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс компания құнын бағалау әдістері мен тәсілдерін, активтерді, меншікті 

капиталды және міндеттемелерді басқаруды, қаржылық менеджментті ұйымдастырудың теориялық – 
әдістемелік және практикалық дағдылары мен білімдерін қалыптастырушы алдынғы қатарлы пән болып 

саналады. Ерекше көңіл бағалы қағаздар портфельін, компанияның инвестициялық жобаларын, портфель 

тәуекелдерін, жобаларды, ақша ағындарын басқаруға аударылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері:  Қаржылық тәуекелдерді басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық менеджменттің теориялық негіздері, кәсіпорындағы қаржыны 

басқарудағы тәжірибелік қолданыстар, нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорын байланыстары және 

қаржылық ресурстарды басқарудағы әдіс-тәсілдер және жаңа қағидалар туралы білу және түсіну; В) қаржылық 

менеджмент тұжырымдары мен базалық категорияларын ажырата отырып,  жұмыс жасау механизмін түсіндіре 

білу; С) ұйымдардың, бөлімшелердің, қызметкерлердің (командаларының), жобалар мен желілерді басқару 

қабілетін ажырата білу; D) әртүрлі меншік нысаны кәсіпорындарының, ұйымдардың, ведомстволардың 

есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдай мүмкіндіктеріне, сондай-ақ 
басқару шешімдерін қабылдау үшін алынған ақпаратты пайдалануға дағдыландыру; Е) Алынған теоретикалық 

білімдерін заң аясында компанияны қаржылық басқару үдерісінде стратегиялық және тактикалық шешімдерді 

қабылдау кезінде пайдалануға икемдеу.  

 

8.1 Модуль – Қаржылық реттеу және практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономика салаларындағы салықтық есеп 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономика салаларында салық есебін ұйымдастыру , салық төлемдерінің 

сомаларын анықтау, есепті кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық 
білімдерді алу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің құрлымы студенттерді экономика салаларындағы салықтық есептің 

теориялық әрі тәжірбиелік жағынан жүйелі түрде оқытуға арналған, салық заңдарына және салықтардың 

экономикалық белгісіне , салықтардың қызметі мен принциптернің ҚР-да салықтар мен салық жүйесінің 

құрылуымен тарихи дамуының кезеңдерін , еліміздегі салық заңдылығының, реформаларының негізгі 

тұжырымдамалық бағыт – бағдарын жіне т.б. оқыту.  . 
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) кәсіпорын, ұйымдардың, сондай ақ мемлекеттік билік органдарының және 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржылық-шаруашылық қызметін етілдіруде ұсынымдарды әзірлеу 

мен ске асыруға қабілеті болу; В) Салық есептің анықталуын, оның мән-маңызын, тарихын, салық есебін 
жүргізудің негізгі талаптарын, салық есебінің пәнін, әдісін және қағидаларын салықтық есеп пен есеп беруді 

нормативті реттеуді, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, іс жүзінде  салықтық заңнама 

мен өзге де салықтар мен алымдар туралы нормативті-құқықтық актілер негізінде салықтық базалар мен 

салықтарды есептеу бойынша кәсіби міндеттерін орындауға қабілетті болу; С) Шаруашылық субъектілер мен 

жеке тұлғаларға салық жқнінде кеңес беруді , соның ішінде салық төлемдерін есептеу мен оңтайландыру мен 

салық есептілігін құруды іске асыруға қабілетті болу;  D) Салықтық бақылау мен салық төлемдерінің аудит 

шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын 

бұзғаны үшін жауапқа тартуға қабілеті; Е) Келешекке болжам жасауға ағымдағы және жедел жоспарларды, 

салық төлемдерінің бюджетін құру үшін деректерді дайындау, олардың орындалуын бақылау мен талдауға 

қабілетті маман болу.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ақша-несиелік реттеу 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді қаржы нарықтарын ақша-несиелік реттеудің теориялық негіздерін, 

ресейлік коммерциялық банктер қызметінде қаржы нарықтарын ақша-несиелік реттеуді қолданудың 

практикалық дағдыларын үйретуден тұрады . 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттің болашақта экономиканың теңдестірілген және үдемелі дамуын 

қамтамасыз ету үшін шаруашылық жүргізу субъектілеріне қаржылық тетіктер мен ықпал ету әдістерін 

мақсатты және дәйекті қолдану процестері. 
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Пререквизиттері: Төлем жүйесі, Қаржылық бақылау және аудит 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттердің экономиканы қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу 

жүйесінің қазіргі жай- күйінің сипаты туралы білім жиынтығын алуы; В) нарықтық экономика жағдайында 

қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу әдістері мен ұйымдастыру мәселелерін зерттеу; С) экономиканы 

реттеудің жекелеген қаржылық және ақша-несиелік әдістерін пайдалану шекараларын бағалау дағдыларын 

меңгеру;  D) жалпы елдің, жекелеген өңірлер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің экономикалық өсуін 

қамтамасыз етуге негізгі қаржы және ақша кредит құралдарының әсерін талдау дағдыларын алу; Е) 
макроэкономикалық процестерді қаржылық және ақша-несиелік реттеудің өзекті мәселелерін анықтау 

дағдыларын меңгеру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық тәуекел менеджменті   

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің қаржы ұйымдарын басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау 

саласындағы құзыретін қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  

Пререквизиттері:Банктік менеджмент, Қаржылық институттардағы бюджеттеу 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-

несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру;  D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

 

8.2Модуль – Кәсіпорындағы қаржыны басқару, реттеу негіздері және практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бизнестегі салықтық есеп 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж.    

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің салықтық есебінің саласында шаруашылық іс-әрекет жүргізетін 

субъектінің салықтық міндеттемелерін анықтау үшін салықтық есебінің әдістерін тәжірибеде қолдануды 

қамтамасыз ететін теориялық білімді алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салық есебінің пәні ретінде кәсіпорынның өндірістік және өндірістік емес іс-

әрекеті болып табылады, оның нәтижесінде салық төлеушісі ретінде кәсіпорынның салықтарды есептеу және 

төлеу бойынша міндеттемелері туындайды. Қазіргі жағдайда бухгалтерияның рөлі өзгеріп, енді оның қызметіне 
бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есеп беруді құрастыру ғана емес, сондай-ақ, салықтық есепті 

жүргізу және корпорациялық табыс салығы мен қосылған құн салығы бойынша Декларацияны толтыру жатады. 

Пререквизиттері: Шет мемлекеттер салық жүйесі, Салық және салық салу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы салық есебінің ұйымдастыру негіздерін білу керек; В) 

Салық есептің анықталуын, оның мән-маңызын, тарихын, салық есебін жүргізудің негізгі талаптарын, салық 

есебінің пәнін, әдісін және қағидаларын салықтық есеп пен есеп беруді нормативті реттеуді, қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, іс жүзінде  салықтық заңнама мен өзге де салықтар мен алымдар 

туралы нормативті-құқықтық актілер негізінде салықтық базалар мен салықтарды есептеу бойынша кәсіби 

міндеттерін орындауға қабілетті болу; С) салықтық есептілікті толтыру бойынша тәжірибелік дағдыларды 

игеріп алу керек; D) Салықтық бақылау мен салық төлемдерінің аудит шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , 

олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын бұзғаны үшін жауапқа тартуға 
қабілеті; Е) кәсіпорындағы бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізу саласында  құзыретті болуы керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Қаржылық жоспарлау және болжамдау" пәнін оқытудың негізгі мақсаты 

студенттердің төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын қолдауға мүмкіндік беретін кәсіпорындар мен 

ұйымдардың перспективалық қызметін басқару саласындағы білімдерін тереңдету болып табылады.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  

Пререквизиттері:Қаржылық менеджмент, Кәсіпорындағы бюджеттеу  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-
несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру;  D) әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т. б. 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру және басқару шешімдерін 

қабылдау үшін алынған мәліметтерді пайдалану қабілеті; Е) экономикалық бөлімдерді құру үшін қажетті 

есептерді орындау, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну 

қабілеті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 
Курсты оқытудың мақсаты: " Қаржылық тәуекелдерді басқару" пәнін игерудің мақсаты студенттердің 

қаржылық ұйымдарды басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау саласында құзыретін қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету. 

Пререквизиттері:Кәсіпорынның  банкроттылығы мен қайта құрылуы, Кәсіпорындағы бюджеттеу  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі 

қаржылық экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістері; В) қаржы нарықтары мен қаржы-несие 

институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін білу; 
С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру; D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 
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15.1  Модуль  - Халықаралық қаржы қатынастары, 10 кредит 

КП ТК ESSE 4309 Экономика салаларындағы салықтық есеп  7 5 

КП ТК TZh 4310 Төлем жүйесі    7 5 

15.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысын басқару, 10  кредит 

КП ТК BSE 4309 Бизнестегі салықтық есеп 7 5 

КП ТК KBKK 4310 Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы  7 5 

16.1 Модуль - Қаржыны басқару мен реттеу негіздері,  13  кредит 

БП ТК BM 4222 Банктік менеджмент  7 4 

КП ТК ANR 4311 Ақша-несиелік реттеу  7 5 

КП ТК KTM 4312 Қаржылық тәуекел менеджменті   7 4 

16.2 Модуль - Кәсіпорында іс жүргізу және қаржылық басқару, 13 кредит 

БП ТК KZhUMK 4222 
Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-
құлық 

7 4 

КП ТК KZhB 4311 Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 7 5 

КП ТК KTB 4312 Қаржылық тәуекелдерді басқару 7 4 



198 

  

17. Модуль - Инвестициялық саясат және  практика, 25 кредит 

КП ЖК IKN 4313 Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 7 5 

КП ЖК КI 4314 Қаржылық инжиниринг 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

5.1 - Халықаралық қаржы қатынастары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономика салаларындағы салықтық есеп 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономика салаларында салық есебін ұйымдастыру, салық төлемдерінің 

сомаларын анықтау, есепті кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық 

білімдерді алу.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің құрлымы студенттерді экономика салаларындағы салықтық есептің 

теориялық әрі тәжірбиелік жағынан жүйелі түрде оқытуға арналған, салық заңдарына және салықтардың 

экономикалық белгісіне , салықтардың қызметі мен принциптернің ҚР-да салықтар мен салық жүйесінің 

құрылуымен тарихи дамуының кезеңдерін, еліміздегі салық заңдылығының, реформаларының негізгі 

тұжырымдамалық бағыт – бағдарын жіне т.б. оқыту.   
Пререквизиттері: Салық және салық салу, Бухгалтерлік есеп, Салықтық қызметтің теориялық негіздер 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) кәсіпорын, ұйымдардың, сондай ақ мемлекеттік билік органдарының және 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржылық-шаруашылық қызметін етілдіруде ұсынымдарды әзірлеу 

мен ске асыруға қабілеті болу; В) Салық есептің анықталуын, оның мән-маңызын, тарихын, салық есебін 

жүргізудің негізгі талаптарын, салық есебінің пәнін, әдісін және қағидаларын салықтық есеп пен есеп беруді 
нормативті реттеуді, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, іс жүзінде  салықтық заңнама 

мен өзге де салықтар мен алымдар туралы нормативті-құқықтық актілер негізінде салықтық базалар мен 

салықтарды есептеу бойынша кәсіби міндеттерін орындауға қабілетті болу; С) Шаруашылық субъектілер мен 

жеке тұлғаларға салық жқнінде кеңес беруді , соның ішінде салық төлемдерін есептеу мен оңтайландыру мен 

салық есептілігін құруды іске асыруға қабілетті болу;  D) Салықтық бақылау мен салық төлемдерінің аудит 

шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын 

бұзғаны үшін жауапқа тартуға қабілеті; Е) Келешекке болжам жасауға ағымдағы және жедел жоспарларды, 

салық төлемдерінің бюджетін құру үшін деректерді дайындау, олардың орындалуын бақылау мен талдауға 

қабілетті маман болу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Төлем жүйесі 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: төлем жүйесінің теориялық аспектісі, ақшалай, несиелік-есептік және төлемдік 

қатынастардың қызмет ету негіздері бойынша жиынтық білімді кешенді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс төлем жүйелерін, олардың функцияларының құрылымы мен 

ерекшеліктерін, экономикадағы рөлін зерделеуге арналған. 

Пререквизиттері: Қаржылық институттардағы бюджеттеу, Банктік қадағалау, Электрондық қаржылық 

есептілікті жүргізу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы төлем жүйесінің ұйымдастырылуы мен 

қызмет етуінің негізін, төлем жүйесінің негізгі қызмет ету тенденциялары мен заңдылықтарын білу; В) 

Қазақстандағы банктердегі есеп айырысу түрлері мен қағидалары, банкаралық есеп айрысулар және оларды 
жүзеге асыру тәртібі С) мемлекеттегі ақша айналымын ұйымдастыруды білуі,қоғаммен экономика дамуының 

түрлі кезеңдерінде ақша, несие және банктердің рөлін талдау мүмкіндігі, осы саладағы мәселелерді анықтау 

және осы мәселелерді шешу жолдарын таба білу мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қажетті ақпаратты жинап, оларды талдау 

үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды меңгеру 

 

15.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысын басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бизнестегі салықтық есеп 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж.    
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің салықтық есебінің саласында шаруашылық іс-әрекет жүргізетін 

субъектінің салықтық міндеттемелерін анықтау үшін салықтық есебінің әдістерін тәжірибеде қолдануды 

қамтамасыз ететін теориялық білімді алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салық есебінің пәні ретінде кәсіпорынның өндірістік және өндірістік емес іс-

әрекеті болып табылады, оның нәтижесінде салық төлеушісі ретінде кәсіпорынның салықтарды есептеу және 

төлеу бойынша міндеттемелері туындайды. Қазіргі жағдайда бухгалтерияның рөлі өзгеріп, енді оның қызметіне 

бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есеп беруді құрастыру ғана емес, сондай-ақ, салықтық есепті 

жүргізу және корпорациялық табыс салығы мен қосылған құн салығы бойынша Декларацияны толтыру жатады. 
Пререквизиттері: Салық және салық салу, Бухгалтерлік есеп, Салықтық қызметтің теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы салық есебінің ұйымдастыру негіздерін білу керек; В) 

Салық есептің анықталуын, оның мән-маңызын, тарихын, салық есебін жүргізудің негізгі талаптарын, салық 

есебінің пәнін, әдісін және қағидаларын салықтық есеп пен есеп беруді нормативті реттеуді, қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, іс жүзінде  салықтық заңнама мен өзге де салықтар мен алымдар 

туралы нормативті-құқықтық актілер негізінде салықтық базалар мен салықтарды есептеу бойынша кәсіби 

міндеттерін орындауға қабілетті болу; С) салықтық есептілікті толтыру бойынша тәжірибелік дағдыларды 

игеріп алу керек; D) Салықтық бақылау мен салық төлемдерінің аудит шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , 

олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын бұзғаны үшін жауапқа тартуға 

қабілеті; Е) кәсіпорындағы бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізу саласында  құзыретті болуы керек. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 

Бағдарлама авторы:Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде кәсіпорынның дәрменсіздігі процесін зерделеудің кешенді тәсілін 

қалыптастыру, банкроттықты талдау мен есепке алудың жалпы және арнайы құралдарын пайдалана білуді 

қалыптастыру, борышкер-кәсіпорындардың ситуациялық экономикалық және қаржылық талдауының 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аиалмыш пән келесідей  мәселелер бойынша білімді қамтамасыз ететін арнайы 

курс болып табылады: борышкер-кәсіпорынның банкроттық процесі; банкроттық кезеңде борышкер-

кәсіпорынның шаруашылық операцияларын есепке алу және талдау; борышкер-кәсіпорынның қайта 

ұйымдастыру рәсімдерінің сипаттамасы; банкрот-кәсіпорынның тарату балансы және есептілігі. 
Пререквизиттері: Салық және салық салу, Бухгалтерлік есеп, Салықтық қызметтің теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы банкроттықты қайта ұйымдастыру негіздері; в) 

дәрменсіздік себептерін және оны диагностикалау тәсілдерін білуі тиіс; с) кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

бағалау және болжау; D) қаржылық сауықтыру жоспарларын іске асырудан күтілетін нәтижелерді болжау 

қабілеті; Е) банкроттық рәсімдеріне байланысты шаруашылық операциялардың есебін жүргізу. 

 

16.1 Модуль - Қаржыны басқару мен реттеу негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Банктік менеджмент 
Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: банк қызметінің теориялық, практикалық негіздерін және банк қызметін басқару 

әдістерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс басқарушылық шешімдерді ұтымды ету, сондай-ақ банктік тәуекелдерді 

уақтылы сәйкестендіру және басқару әдістері үшін банк қызметін тиімді басқаруды оқытады. 

Пререквизиттері: Банктік қызметтің теориялық негіздері, Қазіргі менеджмент, Банк қызметін талдау, 
Қаржылық менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) банк менеджменті, банктің басқару құрылымы, банк капиталын, банктің 

адами капиталы, банк ресурстарын басқару, банктің басқару стртаегиясы түсініктерін қалыптастыру; В) 

Заңнамалық өзгерістерді ескере отырып, негізделген тұжырымдамаларды беру кезінде заманауи аналитикалық 

әдістер мен экономикалық талдау тәсілдерін қолдану; С) іс-жүргізу ережелерін және ғылыми ізденістерде 
математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, олардың нәтижелерін бағалауға бағыттау;  D) ақпарат 

алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама жасай 

алу, іскерлік мазмұндағы хат-хабарларды дайындау, алмаса білу, тақырыпқа қатысты хабарлама дайындап, 

оларға пікір жаза білу; Е) банктерге аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық түрде 

мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ақша-несиелік реттеу 
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Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді қаржы нарықтарын ақша-несиелік реттеудің теориялық негіздерін, 

ресейлік коммерциялық банктер қызметінде қаржы нарықтарын ақша-несиелік реттеуді қолданудың 

практикалық дағдыларын үйретуден тұрады . 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттің болашақта экономиканың теңдестірілген және үдемелі дамуын 

қамтамасыз ету үшін шаруашылық жүргізу субъектілеріне қаржылық тетіктер мен ықпал ету әдістерін 

мақсатты және дәйекті қолдану процестері. 

Пререквизиттері: Ақша,несие,банк, Қаржылық менеджмент 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттердің экономиканы қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу 

жүйесінің қазіргі жай- күйінің сипаты туралы білім жиынтығын алуы; В) нарықтық экономика жағдайында 

қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу әдістері мен ұйымдастыру мәселелерін зерттеу; С) экономиканы 

реттеудің жекелеген қаржылық және ақша-несиелік әдістерін пайдалану шекараларын бағалау дағдыларын 

меңгеру;  D) жалпы елдің, жекелеген өңірлер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің экономикалық өсуін 

қамтамасыз етуге негізгі қаржы және ақша кредит құралдарының әсерін талдау дағдыларын алу; Е) 

макроэкономикалық процестерді қаржылық және ақша-несиелік реттеудің өзекті мәселелерін анықтау 

дағдыларын меңгеру . 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық тәуекел менеджменті   
Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің қаржы ұйымдарын басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау 

саласындағы құзыретін қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  

Пререквизиттері:  Банктік қызметтің теориялық негіздері, Қазіргі менеджмент, Банк қызметін талдау, 
Қаржылық менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 
отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-

несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру;  D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

 

16.2 Модуль - Кәсіпорында іс жүргізу және қаржылық басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.. 

Курсты оқытудың мақсаты: ұйым жұмысының тиімділігін арттыру үшін ұйымдастырушылық мінез-құлық 

және көшбасшылық саласындағы терминологияны білу; басқарушылық және өзге де экономикалық шешімдер 

қабылдау үшін ұйымдастырушылық мінез-құлық мен құжат айналымы бойынша білімді қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кез-келген фирманың басқару аппаратының тиімді қызметі құжаттармен 

жұмысты дұрыс ұйымдастыруға байланысты. Іс жүзінде ақпарат көздеріне, шешімдер дайындау және 

қабылдауға байланысты бірде-бір технологиялық басқару функциясы құжаттарды жасау, орындау және 

ресімдеу процесі- құжаттаусыз іске асырылмайды.Техникалық орындаушылардан бастап барлық буындардағы 

басшыларға дейінгі басқару аппаратының бүкіл қызметкерлерінің қызметі құжаттаумен байланысты. Біреулері 

құжаттарды жасайды, басқалары олардың рәсімделуі және берілуін қамтамасыз етеді, үшіншілері сол 

құжаттарды басшылыққа алып, олардың негізінде шешімдер қабылданады. Сонымен қатар, қызметкерлерді 
басқару өнері кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін негізгі шарты болып табылады. 

Сондықтан бұл оқу бағдарламасында ұйымдастырушылық мінез-құлық бір-бірімен өзара тығыз байланысты 

жеке тұлғалық, топтық, ұйымдық деңгейде және өндірістің тиімділігін арттыру мәселелерімен бірге 

қарастырылды. Жұмыста ұйымдастырушылық мінез-құлықтың мәні, жеке тұлғаның мінез-құлық теориялары, 

құндылықтар мен ұстанымдар, мотивация мен нығайту, топтық және ұйымдық мінез-құлық мәселелері, 

көшбасшылық, коммуникативтік мінез-құлық, ұйымдық өзгерістерді басқару, әлеуметтендіру үдерісі, мансапты 

басқару, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың халықаралық аспектілері сараланды. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе,  Кәсіпорындағы бюджеттеу 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарушылық және басқа экономикалық шешімдер қабылдау үшін 

ұйымдастырушылық мінез-құлық бойынша білімді пайдалану; В) кәсіпорынның басқару, өндірістік және өзге 

де қызметін тиісті құжаттарда көрсету; С) кәсіпорынның іскерлік тәжірибесінде құжаттарды тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ету; D) іскерлік құжатты ресімдеудің жалпы нормалары мен ережелеріне сәйкес 

құжаттардың мәтіндерін жасау және түзету қызметінің тәжірибесін алу; Е) кәсіптік ұжымдар ішіндегі өзара 

қарым-қатынастар және осы мамандыққа тән ерекше адамгершілік нормаларды меңгеру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Қаржылық жоспарлау және болжамдау" пәнін оқытудың негізгі мақсаты 

студенттердің төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын қолдауға мүмкіндік беретін кәсіпорындар мен 

ұйымдардың перспективалық қызметін басқару саласындағы білімдерін тереңдету болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  

Пререквизиттері:Кәсіпорын экономикасы, Компанияның қаржылық есебі, Кәсіпорындағы бюджеттеу, 
Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-

несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру;  D) әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т. б. 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру және басқару шешімдерін 

қабылдау үшін алынған мәліметтерді пайдалану қабілеті; Е) экономикалық бөлімдерді құру үшін қажетті 

есептерді орындау, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну 

қабілеті. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Қаржылық тәуекелдерді басқару" пәнін игерудің мақсаты студенттердің 

қаржылық ұйымдарды басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау саласында құзыретін қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Компанияның қаржылық есебі, Кәсіпорындағы бюджеттеу, 
Корпоративтік қаржы  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі 

қаржылық экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістері; В) қаржы нарықтары мен қаржы-несие 

институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін білу; 

С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру; D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

 

17. Модуль - Инвестициялық саясат және  практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді негізгі курс бөлімдерімен таныстыру және инвестиция 

саласындағы ғылыми - практикалық білімді беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық-несиелік қызмет көрсету аясындағы кәсіби білімді бере отырып ақша 

және несие жүйесінің әрекет ету негізінің, халықаралық несиелік есеп айырысу мен валюталық қатынастардың, 
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сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктерінің теориялық аспектілері бойынша жиынтық білімді 

кешенді түрде көрсетуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Компанияның қаржылық есебі, Кәсіпорындағы бюджеттеу, 
Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инвестициялық қызмет етуі мен теориялық аспектісін, сонымен қатар 

қазіргі инвестициялық саясаттың негізгі бағыттары мен қаржыландыруды ұйымдастырудың формалары мен 

принциптерін оқып үйренеді; В) өз бетінше экономикалық шешім қабылдау және талдау дағдысын, 
инвестициялық саласында практикалық дағдыларды меңгереді; С) инвестицияны қаржыландыру көздері, 

жобалардың микроэкономикалық фундаменталды талдау, нақты және портфелді инвестициялау .негізгідерінің 

теориялық аспектілерін меңгереді; D) қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздерін, 

қаржы-банктік жүйенің теоретикалық және тәжірибелік аспектілерінің қызметтерін, мемлекеттік қаржы және 

карпорация қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі, сонымен қоса нарықты реттеу үшін қаржы-

несиелік құралдардыәлемдік тәжірибеде қолдану;Е) кез келген қаржы-несиелік мекеменің орнын қаржылық 

институттар мен банктер жүйесінде бағалау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық инжиниринг 

Бағдарлама авторы: Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: тәуекелдерді, өтімділікті және кірістілікті басқару үшін күрделі қаржы өнімдерін 
құрастыру, жаңа қаржы құралдарын құру, инвестициялық және коммерциялық банктің клиенттері ұсынатын 

сұраныс құрылымына сәйкес құрамдастырылған инвестициялық стратегияларды әзірлеу білімі мен дағдыларын 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету. 

Пререквизиттері: Банк қызметін талдау, Банктік қадағалау, Кәсіпорын экономикасы, Компанияның қаржылық 

есебі, Кәсіпорындағы бюджеттеу, Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржылық инжиниринг ұғымының мазмұнын меңгеру, оның негізгі 

мақсаттарын қарастыру, қаржылық инжиниринг нәтижелерін мүдделі тұлғалар – тұтынушыларды анықтау, 
олардың мүдделерінің ерекшелігін нақтылау; қаржылық инжиниринг процесіне әсер ететін факторларды 

анықтай білу; В) қаржылық инжинирингтің негізгі өнімдерін игеру, оларды өнімнің құрылымын және оның 

қасиеттерін айқындайтын жіктеу белгілеріне сәйкес жүйелей білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық 

талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың 

қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға беру; D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит 

институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

меңгеру; Е) борыштық және үлестік нарықтарда инвестициялау және қаражат тарту міндеттерін шешу үшін 

әртүрлі қаржы құралдарын құру практикасын меңгеру; 
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3.1 Модуль - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет философиясы, 10 кредит 

ЖББП ТК SZhKMN 2107 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері   3 5/5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5/5 

3.2 Модуль - Құқық философиясы, 10 кредит 

ЖББП ТК KN 2107 Құқық негіздері  3 5/5 

ЖББП МК Fil  2108 Философия 3 5/5 

6.1 Модуль - Маркетингті ақпараттандыру, 13 кредит 

БП ЖК KT 2206 Қаржылық талдау   3 3/3 

БП ТК ECz 2207 Экономикадағы цифрландыру   3 5/5 

БП ТК MN 2208 Маркетинг негіздері   3 5/5 

6.2 Модуль - Экономиканың құрылымы және маркетинг түрлері, 13 кредит 
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3.1 Модуль - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет философиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі Нурутдинова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әділеттілікті қалыптастыру және Қазақстан 
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі ережелерін зертеу  

Пәннің қысқаша мазмұны:Бұл пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық 

қатынастарды білуге және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға 

бағытталған.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану 

Постреквизиттері: Мемлекеттік қызметтегі іс жүргізу,  Мемлекеттік қызмет этикасы 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының 

Конституциясы; Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы білу 

және түсіну В) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың негізгі қағидаттары түсіну.С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; 
жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, 

идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын қолдану.  

 

3.2 Модуль - Құқық философиясы  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Мурсалова Л. 

Курсты оқытудың мақсаты:мемлекет пен құқықтың пайда болуының алғы шарттарын, себептерін теориялық 

және әдістемелік тұрғыдан қарастыру. Демократиялық, құқықтық мемлекет орнату жолындағы Қазақстан 

қоғамында жаңа құқықтық ойлауды, жалпы және құқықтық мәдениетті қалыптастыруды, жоғарғы кәсіби маман 
дайындауды жүзеге асыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Құқық негіздері» курсын  оқыту - оқу пәні бір жағынан белгілі бір құқықтық 

нормалардың рөлі туралы жалпы түсінік беретін, ал екінші жағынан - әр адамға оның өмірі барысында 

кездесетін проблемаларды шешуге бағыт – бағдар беретін, қажетті білім беретін негізгі  құқық салаларының 

(конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық, отбасылық және т.б.) сұрақтарын оқытады. Құқық 

негіздерін оқу өмірлік қажетті жағдайларды сауатты бағалауға, өмірлік жағдайларды шешу үшін қажет орынға 

дәл баруға мүмкіндік береді.Қазақстан Республикасының қабылданған заңдары туралы білім беріледі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану 

Постреквизиттері: Мемлекеттік қызметтегі іс жүргізу,  Мемлекеттік қызмет этикасы 

БП ЖК KT 2206 Қаржылық талдау   3 3/3 

БП ТК MBAZhT 2207 
Мемлекеттік басқарудағы ақпаратты жүйелер және 

технологиялар   3 
5/5 

БП ТК OM 2208 Онлайн-маркетинг  3 5/5 

7.1 Модуль - Есеп және талдау, 15 кредит 

БП ТК BEA 2209 Бухгалтерлік есеп және аудит   3 5/5 

БП ТК KET 2210 Кәсіпорындағы экономикалық талдау   4 5/5 

БП ТК Mak 2211 Макроэкономика   4 5/5 

7.2 Модуль -  Экономикалық есеп саясаты, 15 кредит 

БП ТК BВE 2209 Бухгалтерлік басқару есебі  3 5/5 

БП ТК ShKT 2210 Шаруашылық қызметті талдау   4 5/5 

БП ТК MS 2211 Макроэкономикалық саясат   4 5/5 

8.1 Модуль - Экономиканы реттеу ерекшеліктері, 18 кредит 

БП ЖК EMR 2212 Экономиканы мемлекеттік реттеу  4 5/5 

БП ТК MB 2213 Мемлекеттік бюджет  4 5/5 

БП ТК Dem 2214 Демография  4 5/5 

БП  Өндірістік  практика 4 3/3 

8.2 Модуль - Экономиканы басқару және реттеу, 18 кредит 

БП ЖК EMR 2212 Экономиканы мемлекеттік реттеу  4 5/5 

БП ТК ZhBKN 2213 Жергілікті бюджетті қалыптастыру негіздері   4 5/5 

БП ТК HAU 2214 Халықтың аумақтық ұйымдастырылуы    4 5/5 

БП  Өндірістік  практика 4 3/3 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР мемлекеті нысанын, құқықтық жауапкершіліктің түрлерін білу; В) 

адам және азамат ұғымдарының ара қатынасын; құқық субъектіліктің пайда болу негіздерін; теориялық 

аспектілерін зерделеу, процестерді талдау; С) адам және азаматтардың құқыктык мәртебесінің 

конституциялық принциптерін, адам және азамат құқықтары мен бостандыктарының түрлерін, қорғалу 

жолдарын, қарама – қайшылықтар мен кемшіліктерді байқап, салыстырма түрде қорытынды тұжырымдар жасай 

алуда білім алушылардың біліктілігін арттыру; Д) нормативті құқықтык актілерді окып – үйреніп, талқылай 

алуды; құқықтық жағдаяттардан шығудың жолдарын білуге дағдыландыру; Е) ҚР құқықтық мемлекеттің 

құрылу барысындағы кедергілер мен қиыншылықтарды сараптай алу; құқықтық қатынастарға түсудің 
құқықтық жолдарын меңгеру негізге алынған. 

 

6.1 Модуль - Маркетингті ақпараттандыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық талдау 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарға кәсіпорынның қаржылық-экономикалық талдау жүргізуде 

қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдылардың жиынтығын беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу студенттерге кәсіпорынның экономикалық параметрлерін 

аналитикалық зерттеу саласында білім алуға және дамытуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ курста студенттер 

қаржы есептілігін және компанияның ақшалай қаражатын қозғалысына талдау жасайды, компанияның төлем 
қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын бағалайды, өнімділікті талдауды, компанияның қызметіне, 

активтердің, капиталдың пайдасын бағалауды жүзеге асырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару, Қаржылық 

бақылау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның қаржысын талдау, кәсіпорынның қаржылық-экономикалық 

қызметі, кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдауда және кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын анықтауда түсініктер қалыптастыру; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, қаржылық 

талдаудың ақпараттық базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық жағдайды 

талдай отырып тұжырым жасауға үйрету; С) кәсіпорынның ақпараттық базасы арқылы теориялық және 

тәжірибелік тұрғыда кешенді талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 
пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қаржылық есептілік ақпаратын 

аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, инвестициялық жобалар мен қаржылық ағындар бойынша 

әртүрлі стандартты емес басқарушылық және стратегиялық шешімдерді қабылдауда салдарларды болжау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономикадағы цифрландыру 

Бағдарлама авторы:  Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: экономиканың цифрландыру тұрғысынан экономикалық құбылыстардың 

бағалау, цифрлық экономика мен ғаламдық цифрлық кеңістіктің экожүйесін қалыптастыру процестеріне қалай 

тиімді қатысуға болатындығын білу; 
Пәннің қысқаша мазмұны: ақпараттық өнімдер мен қызметтерді өндірудің негізгі технологияларын, 

ақпараттық өнімдер мен қызметтердің нарығын талдауда, компанияның маркетингтік қызметін басқару 

процесінде, ақпаратты басқаруда, әлемнің жетекші IT өндірушілерідің IT-өнімдерін және IT-қызметтерін 

жеткізушілері туралы түсініктерге ие болу туралы білім алады. Олардың бизнесті дамыту бағыттары, IT-

нарықтың ерекшеліктері мен қазіргі жағдайы, Қазақстанның IT-нарығындағы сұраныс пен ұсыныс динамикасы, 

маркетинг мүмкіндіктері және оның бизнесті дамытудағы рөлі, жолдары туралы білім IT-фирманы, ақпараттық 

өнімді немесе қызметті IT нарығына қалай шығару керектігі қарастырылады. Зерттелетін курс маркетингтік 

зерттеулер жүргізу, ақпаратты жинау, жүйелеу және өңдеу үшін заманауи ақпараттық технологияларды 

қолдану дағдыларын қалыптастыруы керек. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттер: Электрондық үкімет, Интернетте деректер базасын жариялау, HR-басқару. 
Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) электронды бизнестің және электрондық коммерцияның өзіндік 

ерекшеліктері, заманауи желілік экономиканың типологиясы, интернеттегі маркетингтік зерттеу әдістері; В) 

шығармашылық ойлау дағдылары: жаңа түпнұсқа идеяларды құру, проблемаларды стандартты емес 

тәсілдермен сәтті таба білу, кез-келген мәселені шешуде шығармашылық қабілеті, экономиканың барлық 

салаларын цифрландыру саласында өзін-өзі білім алуға және өзін-өзі дамытуға ұмтылу; С) сандық 

экономиканың негізгі ұғымдарын білу; Д) түскен ақпарат пен жеке сенімге күмәнмен қарау; ойлау қабілеті; 

сапалы және объективті өзіндік талдау жүргізе білу; басқалардың пайымдауын сыни тұрғыдан талдай білу; 

нақты тұжырымдар жасай білу және негізделген бағалау жасау, интерпретация жасау, сондай-ақ нәтижелерді 
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экономиканы цифрландыру саласындағы жағдайлар мен проблемаларға дұрыс қолдана білу; E) ең жаңа 

технологияларды ескере отырып, интернетке байланысты процестерді басқару әдістерін үйрену. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Маркетинг негіздері 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарға маркетинг негіздерін қолдану бойынша терең теориялық 

білім қалыптастыру, сонымен қатар өнімдер мен қызметтер нарығында тәжірибелік дағдыларды дамыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән жалпы маркетингтік менеджмент тұрғысында маркетингтік қызметті 

ұйымдастыру туралы білім береді. Ол маркетингтік зерттеулерді басқаруды, маркетингтік зерттеудің 

элементтерін, экономиканың түрлі салалары мен секторларында маркетингтік стратегияларды әзірлеуді, тұтас 

алғанда кәсіпорынды басқару үшін маңызды болып табылатын тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастырудың 

негізін құрайтын қағидаларды, әдістерді және құралдарды зерттеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Интернетте деректер базасын жариялау, Мемлекеттік 

сектордағы кросс мәдени менеджменті. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Маркетинг субъектілері туралы маркетингтің негізгі ұғымдарын білу; В) 

Маркетингті әртүрлі салаларда қолданудың тиімділігін бағалау әдістері мен қызмет көрсету және өндірістік 

емес сектордағы маркетингті басқару әдістерін меңгеру; С) Әртүрлі профильдегі кәсіпорындар қызметінің 
негізгі көрсеткіштерін жақсартумен байланысты әртүрлі практикалық мәселелерді шешуде маркетингті 

қолдану, сату нарығының мақсатты сегментін негіздеу үшін тиімді бағыттарды бөліп көрсету; нарыққа ену 

және тұтынушыларды тарту үшін маркетингтік стратегияларды қолдану; кәсіпорындардағы маркетингтік 

менеджменттің құрылымын, оларды қайта құрылымдаудың негізгі бағыттарын дұрыс бағалау; тауарларды сәтті 

өткізу үшін оларды орналастыру әдістері мен тәсілдерін қолдана алуды; өндіріс пен қызмет көрсету саласында 

тиімді маркетингтік коммуникацияларды ұйымдастыра білу керек; Д)  Маркетинг негіздері туралы негізгі 

теориялық ережелерді білу, тауарлар мен тұтынушылар нарығын сегменттеу, өнім саясаты және тауарлар 

ассортиментін қалыптастыру саласында жүйелі білім алу. Тауарларды сату әдістерін, тарату арналарын, өнім 

саясаты мен маркетингтік стратегияларды таңдау. Маркетингтік жоспарларды жасаудың маңызды бағыттары 

мен тетіктерінің мазмұны, олардың ерекшеліктері, кәсіпорындардағы маркетингті басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымдарын білу. Е) Өнімнің сапасын жақсарту және халықтың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру мақсатында жекелеген кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде тиімді шешімдер 

қабылдауда экономикалық, әлеуметтік және ақпараттық негіздеу дағдыларына ие болу.  

 

6.2 Модуль - Экономиканың құрылымы және маркетинг түрлері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік басқарудағы ақпаратты жүйелер және технологиялар 

Бағдарлама авторы:  Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:  студенттердің мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы басқарудың 

тиімділігін арттыру мақсатында қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелерді құру мен 

құруға көзқарастарды, басқаруда заманауи ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолдану және қолдану 
саласындағы іргелі білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқып-үйрену мемлекеттік және муниципалды басқару саласында 

қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер болып табылады. 

Студенттерге жобалық және мемлекеттік бағдарламаларды басқару аясында, басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерінің модельдерінде енгізілген заманауи технологиялық шешімдерді, басқару проблемалары мен 

міндеттерін шешу үшін ақпараттық жүйелерді қолдана отырып, басқару шешімдерін қабылдау процесінде 

ақпараттық технологиялар тізбегінің мақсаты туралы идеяларды қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Электрондық үкімет, Интернетте деректер базасын жариялау, HR-басқару. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Проблемаларды мен фактілерді дұрыс анықтауға және дәлелдерді 

тұжырымдай білуге, проблемаларды шешуге және ақпараттық жүйелерді, қолданбалы ақпараттық 
технологияларды, ақпараттық технологиялар құралдарын құруда пайдаланылатын ақпараттық 

технологиялардың жұмыс істеу мәселелерін шешуге арналған идеяларды құра алады; В) Түскен ақпаратқа және 

өздерінің сенімдеріне нақты тұрғыдан қарау; ойлау қабілеті; сапалы және объективті өзіндік талдау жүргізе 

білу; басқалардың пайымдауын сыни тұрғыдан талдай білу; дәлелді тұжырымдар жасай білу, орынды 

бағалаулар мен түсіндірулер жасай білу, сондай-ақ нәтижелерді мемлекеттік басқарудағы ақпараттық жүйелер 

мен технологиялар саласындағы жағдайлар мен проблемаларға дұрыс қолдана білу мүмкіндігін көрсетеді; С) 

Басқарудың заманауи автоматтандырылған ақпараттық жүйелері туралы; заманауи даму тенденцияларын және 

муниципалды басқаруда басқарудың ақпараттық жүйелерін енгізу туралыі; басқарудың ақпараттық жүйелерін 
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енгізуді қамтамасыз ететін нормативтік құжаттарға қол жеткізу технологиялары туралы идеялардың болуы; Д) 

ақпараттық технологиялар арқылы мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы ресми ақпараттармен 

алмасу мүмкіндігі;  Е) өзіндік жұмыс дағдыларын, клиенттердің қажеттіліктерін анықтайды және оларды тиімді 

қанағаттандыра алады, ресурстарды тарту арқылы клиент мәселелерін шешуді, соның ішінде ақпараттық 

жүйелерді қолдана отырып, сонымен қатар адамның жеке ресурстарын іске қосу және жұмылдыру арқылы, 

клиенттермен жұмыс істеу принциптерін, клиенттермен жұмыс жасау технологиясын, қолдау әдістерін біледі, 

мемлекеттік басқаруда технологияларды қолданатын тұтынушылармен қарым-қатынас қалыптастырады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Онлайн-маркетинг 

Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: онлайн-маркетингтің қазіргі заманғы тәсілдерін ашу, электрондық сауда-

саттықты ұйымдастыру, жарнамалық науқанды және оның қысқаша мазмұнын бағалайтын аналитикалық есепті 

құру принциптері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заманғы компаниялар тек ресурстарды табу, құру және нығайту үшін 

желіде болуды қажет етеді, бірақ түпкілікті нәтиже бүкіл бизнеске айтарлықтай әсер етеді. Онлайн-маркетинг 

тек өнімдерді немесе қызметтерді жылжыту үшін ғана емес, сонымен қатар сіздің желіде болуыңызды 

оңтайландыру және тиімділікті арттыру үшін қажет. Бұл тәсіл интернет кеңістігінде потенциалды 

аудиторияның максималды әсеріне әкеледі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 
Менеджмент 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Интернетте деректер базасын жариялау, Мемлекеттік 

сектордағы кросс мәдени менеджменті. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) деректерді жинауға және талдауға қатысты қолданыстағы тәсілдердің 

мазмұнын білу және түсіну; В) мәліметтермен жұмыс жасау үшін ақпараттық технологияны практикалық 

қолдану; С) талдау және синтез негізінде кәсіби қызметтегі мәселелерді шеше біледі; Д) жаңа түпнұсқада 

идеяларды құру, стандартты емес тәсілдермен сәтті шешім табу үшін шығармашылық ойлау қабілеттеріне ие 

бола алады; Е) қызмет көрсетуде маркетингтік инновациялық технологияларды қолдану. 

 

1.1 Модуль - Есеп және талдау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бухгалтерлік есептің негізгі категориялары туралы білім беру, бухгалтерлік есеп 

жүйесін ұйымның экономикалық қызметін бақылау, талдау және басқару мақсатында ақпаратты жалпылау мен 

нақтылауды байланыстыруға үйрету; бухгалтерлік есептің маңыздылығын, орны мен рөлін шаруашылық 

жүргізуші субъектіні басқару жүйесіндегі ұйымдастыру функциясын дамытудағы және басқарушылық 

шешімдер қабылдаудағы рөлін жеткізеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есеп - нарықтық экономика инфрақұрылымының маңызды элементі 

болып табылады, ол ұйымның қаржылық есептілігін мүдделі пайдаланушыларға шешім қабылдау үшін қажетті 

ақпаратты ұсынады. Қаржылық есептілікті пайдаланушылардың әр түрлі топтарының болуы бухгалтерлік 
есептің ақпараттық жүйе ретінде сыртқы және ішкі пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктеріне қарай 

бөледі: қаржылық есеп және басқару есебі. Бухгалтерлік есептің міндеттері потенциалды инвесторлардың, 

акционерлердің, несие берушілердің қаржылық ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында дұрыс, оңтайлы 

шешімдер қабылдау үшін сенімді, объективті бухгалтерлік ақпаратпен қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік, 

статистикалық, салық қызметтері мен басқа да пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру болып табылады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару, Қаржылық 

бақылау 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: A) ақпаратты жинау, беру, өңдеу және жинақтау процестерінің жалпы 

сипаттамасы; бухгалтерлік есеп сипаты мен әдістері, оны ұйымдастырудың негіздері, ұйымның есеп саясаты, 

бухгалтерлік есептеулер, негізгі құралдар, материалдық емес активтер және басқа объектілер, қаржылық 
есептілік және оның халықаралық стандарттары, бухгалтерлік есепті автоматтандыру; B) кәсіпорынның 

ресурстарын, оның қызметінің экономикалық көрсеткіштерін анықтайды; C) тауарлар мен материалдық 

құндылықтардың есебін жүргізу; кәсіпорындардың қаржылық мүмкіндіктерін бағалау және талдау; 

коммерциялық қызметті жоспарлау, ұйымдастыру, есепке алу және бақылау, оның нәтижелерін болжау; Д) 

коммерциялық, маркетингтік, логистикалық, сауда және жарнамалық қызметтерді ұйымдастыру және басқару 

үшін ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және талдау әдістерін қолдану; Е) бухгалтерлік есеп, қаржылық 

есептілікті дайындау, аудитке дағдылану. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорындағы экономикалық талдау 

Бағдарлама авторы: Курманалина А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: басқарушы ұйымдардың ең маңызды функциясының экономикалық қызметін 

талдаудың біртұтас көзқарасын алу, экономикалық талдаудың негізгі әдістерін түсіну және оларды 

басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен қабылдау процесінің әр түрлі күндерінде қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс экономикалық талдаудың теориялық негіздерін, сондай-ақ 

басқарушылық және қаржылық талдауды жүргізудің әдістерін зерттеуді қарастырады. Пәнді оқу барысында 
студенттер экономикалық құбылыстар мен процестердің себеп-салдарлық байланыстарын анықтаудың, қызмет 

нәтижелерін өзгертетін факторларды зерттеудің әртүрлі әдістерімен танысады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Инвестициялық жобалар, Мемлекеттік менеджмент 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: A) экономикалық қызметті кешенді талдаудың негізгі бағыттары; кешенді 

талдаудың әртүрлі кезеңдері мен бағыттарында қолданылатын экономикалық талдау әдістері; өндірістік 

қорларды анықтау және бағалау әдістері; кешенді экономикалық талдау нәтижелерін пайдалану бағыттары; В) 

ұйымда және оның негізгі құрылымдық бөлімшелерінде экономикалық талдау жүргізу; ұйымның өндірістік 

потенциалын және оны пайдалануды бағалау; өндірістік резервтерді жұмылдыру шарттары мен факторларын 

анықтау және негіздеу; ұйымның қаржылық жағдайын және оның даму тенденцияларын анықтау; С) 

басқарушы ұйымдардың процесінде интегралды экономикалық талдауды қолдану туралы; ұйымның 

экономикалық көрсеткіштерін болжау негіздері туралы; өндірістік, ғылыми-техникалық ақпарат және 
экономикалық ақпараттық жүйені қалыптастырудағы интегралды экономикалық талдаудың рөлі туралы; Д) 

қаржылық қатынастарды ұйымдастыру саласында шаруашылық жүргізу субъектілерінің қаржылық қызметін 

басқару, талдау және жоспарлау; Е)  шаруашылық қызметте экономикалық талдау әдістерін қолдану; микро 

және макро деңгейде қаржылық менеджменттің стратегиялары мен тактикаларын қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Макроэкономика 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективтік бағалау 

мақсатында макроэкономиканың қағидалары мен әдістері және негізгі макроэкономикалық модельдер жөнінде 

түсініктеме беру.  
Пәннің қысқаша мазмұны:«Макроэкономика» пәнін оқып - үйрену барысында, негізінен, нарықтың негізгі 

субъектілері – тұтынушылар мен өндірушілердің іс-әрекеті, жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке, 

олигополия жағдайындағы фирманың әрекеттері, сонымен қатар өндіріс факторлары нарықтарының қызмет ету 

механизмдері, нарықтың осал тұстары, оларды реттеудегі мемлекеттің ролі қарастырылады; Қазақстан 

Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, олардың динамикасына жан - жақты зерттеу 

әдістемесі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Инвестициялық жобалар, Мемлекеттік менеджмент, 

Мемлекеттік -жеке әріптестік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономика салалары бойынша нарық, макроэкономика субъектілерінің 

экономикалық іс-әрекеттерін талдау, соның негізінде қорытынды жасау;қолда бар ресурстарды ұтымды 
пайдалана білу; В) құқық және экономика негіздерін оқытудың жаңа тәсілдерін меңгеріп, жүзеге асыра алу; С) 

сұранысты қалыптастыратын және ынталандыратын факторларды қолдану, атап айтқанда қызмет көрсету 

сапасын жетілдіру, тиімді баға белгілеу, жарнама жүргізу; Д) нарықтағы бағаны қалыптастыру, өндірісті тиімді 

ұйымдастыру, пайданы арттыру, мемлекеттің макроэкономикалық саясатының экономикаға ықпал ету 

механизмін білу және оны кәсіби тәжірибеде қолдану; Е) негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді анықтау 

әдістемесін меңгеру, ел экономикасындағы бұл көрсеткіштердің динамикасын талдау әдістемесін білу, қолдану;  

 

1.2 Модуль -  Экономикалық есеп саясаты 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Бухгалтерлік басқару есебі  

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандардың теориялық білімін және басқару шешімдерін қабылдау 

үшін бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және басқару бойынша практикалық дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Бухгалтерлік есепті басқару есебі» пәні халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттарына (ҚЕХС) сәйкес бухгалтерлік есептің теориялық және практикалық мәселелерін зерделеуді 

қарастырады. Мемлекеттік мекемелердегі басқару іс-әрекетіндегі басқару есебінің рөлін, басқарушылық есептің 

жалпы ұғымын, шығындарды жіктеуді, сонымен қатар шығындар есебі мен өндіріс шығындарының құнын 

есептеу әдістерін (тапсырыс әдісі, технологиялық әдіс), шығындар және ауыспалы шығындардың толық бөлінуі 

мен өзіндік құнын есептеу (абсорбциялық-өзіндік құн) ескереді. 
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Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару, Қаржылық 

бақылау 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: A) Бухгалтерлік есеп мәселелері бойынша арнайы терминологияны білу 

және түсіну. B) Экономикалық мәселелерді шешуге қажетті есеп мәліметтерін жинауға, талдауға және өңдеуге 

қабілетті болу. Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарын, қаржылық есептіліктің элементтерін, 

бухгалтерлік есеп принциптері мен әдістерін білу, ұйымның қаржылық есептілігінің құрамын түсіну. C) 
басқару шешімдерін қабылдау үшін қаржылық қызмет нәтижелерін қорытындылай және талдай алады, 

бухгалтерлік есепте талдау туралы негізгі білімдерін қолданады. Д) қаржы, бухгалтерлік есеп дағдыларын 

бағалау және түсіндіру. E) бухгалтерлік есеп, басқару есебі және жұмыс процесі үшін автоматтандыру 

бағдарламаларымен жұмыс істеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Шаруашылық қызметті талдау  

Бағдарлама авторы: Курманалина А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынның экономикалық талдауының теориялық негіздері мен практикалық 

дағдыларын меңгеру. Курстың міндеттері: тұжырымдамалық аппарат пен терминологияны меңгеру; кешенді 

экономикалық талдаудың әдістері мен әдістерін зерттеу; әр түрлі факторлардың кәсіпорынның экономикалық 

қызметіне әсерін анықтау; өндіріс тиімділігін арттыру үшін резервтерді анықтау. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән экономикалық қызметті талдаудың теориялық негіздерін зерттейді;  

функцияларды, принциптерді, мәселелерді талдайды. Отандық және шетелдік тәжірибені ескере отырып, 

кәсіпорынның өндірістік қызметінің нәтижелерін кешенді ішкі талдау әдістері мен зерттеудің аналитикалық 

құралдары жан-жақты қарастырылады. Осы саладағы соңғы оқиғаларға негізделген кәсіпорынның қаржылық 

талдау әдісін сипаттайды. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Инвестициялық жобалар, Мемлекеттік менеджмент 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: A) экономикалық қызметті талдау теориясы туралы, кешенді экономикалық 

талдаудың әдістері мен әдістері туралы идеясы болуы керек; B) экономикалық құбылыстар мен процестердің 

мәнін, олардың өзара байланысын және өзара тәуелділігін қолдана білу; C) экономикалық құбылыстар мен 
процестерді жүйелеу және модельдеу; Д) әр түрлі факторлардың әсерін анықтау дағдыларына ие болу; E) 

экономикалық қызметтің қол жеткізілген нәтижелерін бағалау; өндіріс тиімділігін арттыру үшін резервтерді 

анықтау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Макроэкономикалық саясат   

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты тұтастай елдің экономикасына қатысты мәселелерді зерттеу 

және мемлекеттің макроэкономикалық саясатын құру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық даму жағдайына байланысты макроэкономикалық саясаттың 

міндеттері және оның түрлері (антициклдік, инфляцияға қарсы, экономикалық өсу, тұрақтандыру) 
қарастырылады. Тақырыпты зерттеуде ең маңыздысы экономикалық өсудің негізін құрайтын факторларды, 

елдегі жоғары немесе төмен жұмыссыздықтың себептерін, макроэкономикалық тепе-теңдік жағдайларын, бір 

елдегі өзгерістердің басқа елдердің экономикалық жағдайына әсерін, сондай-ақ экономиканы мемлекеттік 

реттеудің рөлі мен құралдарын бағалауды анықтау болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Инвестициялық жобалар, Мемлекеттік менеджмент, 

Мемлекеттік -жеке әріптестік 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Әр түрлі салалар мен біліктіліктерден тұратын, жұмыс нәтижелері үшін 

жауапкершілік пен өкілеттікті бөлісетін және ұйымның корпоративті мәдениетін ұстануға дайын адамдардан 

тұратын топтың мүшесі ретінде жеке-жеке тиімді жұмыс жасау; В) Қазақстан экономикасында инновациялық 

үлгіде практикалық нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған елдегі және шетелде экономикалық ғылымның 
заманауи жетістіктері саласында теориялық және қолданбалы зерттеулер жүргізу; С) Әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік өлшемдерін, қауіп-қатерлер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, 

әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен шараларды дайындау;  

кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіби және инновациялық қызметі саласындағы жобалық шешімдерді 

әзірлеуге қатысу Д)  Қоғамда болып жатқан әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді талдау және 

болашақта олардың мүмкін болатын дамуын болжау үшін  экономика ғылымның тарихы туралы, әр түрлі 

деңгейдегі экономикалық жүйенің жұмыс істеу негіздері туралы терең білімді қолдану. Е) Бухгалтерлік, 

статистикалық және есептік ақпараттарды аналитикалық өңдеуге сүйене отырып, тапсырмаға сәйкес 
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ақпараттық шолулар, аналитикалық есептер дайындау, нәтижелерді бағалау, түсіндіру және басқару 

шешімдерін негіздеу. 

 

1.1 Модуль – Экономиканы реттеу ерекшеліктері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: экономиканы реттеуге мемлекеттік көзқарастар теориясының, әдіснамасының 

және ұйымдастырудың негіздерін, оның тетіктерін белгілі бір елдің нақты табиғи-тарихи және әлеуметтік-

экономикалық даму жағдайларында қолдану әдістерін зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсы экономикалық пәндер циклінің 

құрамдас бөлігі болып табылады және экономикалық мамандықтардағы студенттерге арналған. Мемлекет 

тарапынан экономикалық процестерді реттеу - кез келген қоғамдық-экономикалық жүйені басқарудың 

ажырамас элементі. Нарықтық қатынастар жүйесіне негізделген барлық елдер әртүрлі нұсқаларда қоғам 

өмірінде жүріп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу әдістерін кеңінен 

пайдаланады. Адам қоғамының қажеттіліктерін қанағаттандыру қандай объективті процесс болса, мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық процестерге белгілі бір араласуының қажеттілігі де сондай объективті. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 
Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Инвестициялық жобалар, Мемлекеттік менеджмент, 

Мемлекеттік -жеке әріптестік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін дамытудың қазіргі заманғы 

үрдістерін талдайды; В) тұтастай ел экономикасының тиімділігін арттыру үшін мемлекеттік реттеу саласында 

жаңа технологияларды әзірлейді; С) мемлекеттік реттеу жүйесінде қазіргі заманғы әдістерді қолданады; 

мемлекеттік реттеу саласындағы басқару технологияларын сыни бағалауды жүзеге асырады; Д) жоспарлар мен 

болжамдарды жасау рәсіміне қатысу үшін деректер базасын қалыптастырады, әртүрлі көздерден алынған 

ақпаратты құрылымдайды; Е) экономикалық процестерді реттеу бойынша жоспарлар жасайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: бюджеттік және қазыналық қатынастардың құрылу үдерістерінің теориялық 

және тәжірибелік талдауы негізінде республикалық және жергілікті деңгейлерде бюджеттік қатынастардың 

ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы білімді игерулеріне студенттерді машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс студенттерге мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен мазмұнын 

түсінуге, кірістер мен шығыстарын жоспарлауды зерттеуге, бюджет тапшылығын қаржыландыруға қаражат 

тарту механизмін зерделеуге, бюджеттік үдерісті ұйымдастырудың негіздерін түсінуге, бюджеттерді құруға, 

шолуға, бекітуге және орындауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару, Қаржылық 
бақылау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджет және бюджет жүйесі түсінігі, бюджеттің құрамы мен құрылымы, 

бюджеттің қызметтері, Қазақстан Республикасы бюджеттік қалыптасуының негіздері, бюджет жүйесінің 

құрылымының құрамы мен қағидалары, сондай-ақ бюджет жүйесі және оның қызметтерін басқарудың 

органдары туралы білімін және түсінігін қалыптастыру; В) Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі,  

Республикалық және жергілікті бюджет жүйесінің басқару құрылымы, бюджет кірістері мен шығыстарының 

құрамы мен құрылымымен таныса отырып, олардың жұмыс жасау механизмін тәжірибе жүзінде іске асыру мен 

ұйымдастыра білу; С) жекелеген бюджет түрлері бойынша көрсеткіштерді қолдана отырып салыстырмалы 

талдауды жасауға, бюджеттің орындалуы және жүзеге асырылу нәтижелеріне сараптама жасауға,  сонымен 

қатар ғылыми ізденістерде математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, бюджеттің нәтижелерін 

бағалай білу. D) Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана 

білуге дағдыландыру. Е) бюджет жүйесіне аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық 
түрде мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Демография 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: аймақтағы, елдегі және әлемдегі демографиялық үдерістердің маңызы, олардың 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік процестермен өзара байланысы туралы білім беру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: «Мемлекеттік және жергілікті басқару» бағыты бойынша оқитын студенттер үшін 

демография курсы олардың кәсіби дайындығының қажетті элементі болып табылады. Оның мақсаты – халық 

туралы ғылым ретінде демографияның жалпы ұғымдары мен санаттары туралы базалық түсінік беру, 

мемлекеттік және жергілікті басқаруды жүзеге асыру кезінде қажет халықтың ұдайы өсуі мен дамуының 

әлеуметтік, экономикалық және басқа да заңдылықтарын қарастыру, уақыт пен кеңістіктегі сапалық және 

сандық өзгерістердің динамикасын (өлім, туу, неке, ажырасу, көші-қон және т. б. сияқты процестердің 

динамикасы) үйрету. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 
Менеджмент 

Постреквизиттері: Қала экономикасын басқару, Электрондық үкімет, Еңбек экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) демография ғылымының дамуының негіздерін білу және түсіну; В)   елде 

және шетелде демографиялық үдерістердің дамуын түсіну қабілеті мен білімін тәжірибе жүзінде пайдалану; С) 

мемлекеттің демографиялық болжауы мен демографиялық саясатын жүзеге асыру мақсатында маңызды 

әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелерді есепке алуды болжайтын пайымдауларды шығару үшін 

демографиялық процестерді жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру; Д) ақпаратты, 

идеяларды, проблемаларды және шешімдерді хабарлай алады, сондай-ақ демографиялық көрсеткіштерді 

есептеп, пайдалана алады; Е) «Мемлекеттік және жергілікті басқару» бағыты бойынша оқуды жалғастыру үшін 

қажет болатын демографиялық жағдайды талдау дағдыларын қолдану. 

 

1.2 Модуль - Экономиканы басқару және реттеу 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жергілікті бюджетті қалыптастыру негіздері   

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесінде жергілікті бюджетті 

қалыптастырудың теориялық және практикалық дағдыларын қамтамасыз ету, сонымен қатар, республикалық 

және жергілікті бюджеттерді жоспарлаудың негізгі процестері, бюджеттік жоспарлаудың негізгі 

терминологиялары мен категориялары туралы білу юолып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курста әр түрлі деңгейлерде жоспарлау мен бюджеттеу жұмысының теориялық 

негіздері қарастырылған. Оқу процесінде студенттер бюджеттің қызметтерін, жергілікті бюджетті 

қалыптастырудың негізгі принциптерін және бюджеттің негізгі экономикалық функцияларын, сонымен қатар 
жергілікті бюджетті мемлекеттік реттеу әдістерін үйренеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Бюджет-салық жүйесі, Мемлекеттің инвестициялық қызметін 

басқару, Қаржылық бақылау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі жағдайда бюджеттік реттеуді ұйымдық негізде бюджетті 

қалыптастырудың негізгі заңдылықтары туралы ақпаратты жинақтау. В) салық заңнамасын; кеден заңнамасын; 

монополияға қарсы заңдарды; Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік 

актілерді білу. С) жергілікті бюджетті қалыптастыру тетіктерін игеру. Д) мемлекеттік бюджетті қалыптастыру 

проблемаларын бағдарлау мүмкіндігін үйрену. E) Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бюджетке әсер 

етудің негізгі әдістері мен құралдарын түсіну. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Халықтың аумақтық ұйымдастырылуы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының аумағында халықты бөлудің жалпы заңдылықтары 

мен факторлары, өндіріс факторларының кеңістіктікте таралуымен өзара әрекеттесуіндегі есеп айырысу 

нысандары туралы білім алу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы мамандар бүкіл елде және 

олардың аймағында халықты бөлудің заңдылықтары мен формаларын, әсіресе шалғай аудандардың аумағының 

дамуы, өндіргіш күштер мен өндіріс факторларының таралуы туралы нақты білуі керек. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 
Постреквизиттері: Қала экономикасын басқару, Электрондық үкімет, Еңбек экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) халықты бөлу принциптері мен заңдылықтарын білу және түсіну; В) қоғам 

өмірінің әр түрлі салаларында және халықтың аумақтық ұйымдастырылуында ғылыми зерттеулердің білімдерін, 

құралдары, әдістері мен түрлерін практикалық қолдану; С) өндірісті, қоғамды және тұрғындарды аумақтық 

ұйымдастыруға әсер ететін факторларды анықтай алу; Д) ақпаратпен, идеялармен, проблемалармен және 

аймақтағы, бүкіл елдегі аумақтық ұйымдастырудың шешімдерін игеру; Е) «Мемлекет және жергілікті басқару» 

бағыты бойынша оқуды жалғастыру үшін қажет халықтың аумақтық ұйымын талдау дағдыларын қолдану. 
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6В04105 – МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

 

4.1 Модуль - Мемлекеттік басқару және өңірлік экономиканың ерекшеліктері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік қызмет этикасы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: басқарушылық қызметтің этикалық аспектілеріне, қазақстандық мемлекеттік 

қызметтің ғылымы мен кәсіби этикалық жүйесі ретінде әкімшілік этиканың негізгі қағидаттары мен 

нормаларына негізделген көзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік қызметтің келесідей адамгершілік қағидаларының мәні мен 

мазмұнын ашады: мемлекет пен қоғамға қызмет ету, заңдылық, гуманизм, жауапкершілік, әділеттілік, адалдық, 
саяси бейтараптық, адалдық және сатылмау; мемлекеттік қызметшінің қызметтік этикетінің негізгі ережелері, 

қызметтік этикетті олардың қызмет практикасына енгізу механизмдері. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі этикалық теорияларды, ұғымдар мен терминдерді білу және түсіну; 

В) мемлекеттік қызметке қатысты қызметтік (іскерлік) этикет ережелерін практикада қолдану; C) мемлекеттік 

қызметтің барлық сатыларындағы персоналдың кәсібилігінің моральдық компонентін бағалау мүмкіндігі; Д) 

мемлекеттік қызметтің этикалық негіздері саласындағы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау саласындағы 

дағдылар; E) мемлекеттік қызметшілердің қызметтік міндеттерін орындау процесінде туындайтын этикалық 

даулы жағдайларды шешуге қажетті оқыту саласындағы дағдылар. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Мемлекеттік мекемелердегі құжаттылық қамтамасыз ету және басқару 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Компонент 
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4.1 Модуль - Мемлекеттік басқару және өңірлік экономиканың ерекшеліктері, 19 кредит 

БП ЖК MKE 2301 Мемлекеттік қызмет этикасы  3 5/5 

БП ТК 
MMKKB 2212 

Мемлекеттік мекемелердегі құжаттылық қамтамасыз ету және 

басқару  
3 5/5 

БП ТК MSKMM 2213 Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті  3 5/5 

БП ТК ЕЕ 2214 Еңбек экономикасы   4 4/4 

4.2  Модуль -  Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы, 19 кредит 

БП ЖК MKE 2301 Мемлекеттік қызмет этикасы  3 5/5 

БП ТК MKIZh 2212 Мемлекеттік қызметтегі іс жүргізу  3 5/5 

БП ТК AMKKK 2213 Әлеуметтік мекемелердегі көшбасшылық және команда құру  3 5/5 

БП ТК AZh 2214 Әкімшілік жауапкершілік  4 4/4 

5.1 Модуль  -  Қазақстан кәсіби мемлекет қалыптастыру жолында, 15 кредит 

КП ТК MK 2302 Мемлекеттік қызмет  3 5/5 

КП ТК KK 2303 Кәсіпкерлік құқығы  3 5/5 

КП ЖК ZhB 2304 Жобаларды басқару   3 5/5 

5.2 Модуль - Мемлекеттік жобаларды жүзеге асыру, 15 кредит 

КП ТК АSB 2302 Әлеуметтік саладағы басқару  3 5/5 

КП ТК MZhA2303 Мемлекеттік -жеке әріптестік  3 5/5 

КП ЖК ZhB 2304 Жобаларды басқару   3 5/5 

6.1 Модуль - Мемлекеттік органдардың нәтижесі, 14 кредит 

КП ЖК АEB 2305 Аймақтық экономика және басқару   4 5/5 

КП ТК ZhOOB 2306 Жергілікті өзін-өзі басқару   4 4/4 

БП  Өндірістік  практика 4 5/5 

6.2 модуль - Мемлекеттік қызметті талдау, 14 кредит 

КП ЖК АEB 2305 Аймақтық экономика және басқару 4 5/5 

КП ТК IK 2306 Іскерлік коммуникация   4 4/4 

БП  Өндірістік  практика 4 5/5 
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Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік мекемелерде құжаттау және құжаттама туралы студенттердің 

білімін кеңейту және тереңдету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік мекемелерде басқару қызметін құжаттау жұмысын 

ұйымдастыру тәртібін ашады және, кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау барысында маңызды 

құрамдас бөлігі болып табылады. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) іс қағаздарын жүргізу және құжаттарды жіктеу білімдерінің бекітілуіне 
ықпал ететін, оқылатын пәннің әдіснамасын меңгеру; В) теориялық білімді практикада қолдана білу және 

кәсіби міндеттерді шешуде олардың мақсаты мен рөлін түсіну; С) қызметтік ақпарат алмасу технологияларын, 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; Д) мемлекеттік басқару органдарында құжаттарды рәсімдеу 

ерекшеліктері мен ережелерін ескере отырып, хабарлардың әр түрлі формаларында ақпарат беру; Е) өз бетінше 

жұмыс істеу дағдысының болуы, өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін түсіну, кәсіби білімді үнемі жаңарту 

қажеттілігін түсіну. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 

Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің әртүрлі мәдени жағдайларда басқару жүйесінің қалыптасуы мен даму 

заңдылықтары туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курс әр түрлі мәдениеттер тоғысында пайда болатын іскерлік қатынастарды 

басқаруды зерттеуге бағытталған. Өйткені, монмәдени ұйымдар келесідей әртүрлі айырмашылықтарға ие – 

кәсіби, гендерлік, жас, әлеуметтік және басқалары, бұл олардың еңбек және басқару мәдениетін анықтайды.  

Сондықтан толерантты өзара іс-қимыл мен коммуникацияларды құру, мәдениетаралық жанжалдарды реттеу 

қажет, бұл нәтижесінде ұйымның ресурсы ретінде мәдениеттің әртүрлілігін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кросс-мәдени менеджменттің мазмұнын, ұғымдарын, теорияларын, 

принциптері мен әдістерін білу және түсіну; В) кросс-мәдени айырмашылықтарға байланысты міндеттерді 

оңтайлы шешуге мүмкіндік беретін әдістер мен тәсілдерді анықтау және қолдану; С) кросс-мәдени 

менеджменттің қазіргі заманғы тұжырымдамалары негізінде басқару міндеттерін тұжырымдау және шешу; Д) 
стандартты емес жағдайларда әрекет етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық 

жауапкершілік алуға дайын болу; Е) ғылыми ойлау мәдениеті, деректер мен теориялық ережелерді жинақтау, 

талдау және синтездеу дағдысын иемдену. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Еңбек экономикасы 

Курсты оқытудың  мақсаты: «Еңбек экономикасы» пәнін игерудің мақсаты студенттерді қазіргі заманғы 

еңбек экономикасын құрайтын негізгі теориялық концепциялармен, сонымен қатар еңбек нарығына 

қатысушылардың мінез-құлқын және олардың арасындағы өзара әрекеттестікті зерттеу үшін қажетті еңбек 

нарығында болып жатқан процестерді талдаудың методологиясы мен құралдарымен таныстыру болып 

табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курста еңбек нарығының негізгі қатысушыларының – үй шаруашылықтарының, 

фирмалар мен мемлекеттердің мінез-құлқын түсіндіретін экономикалық еңбек теориясы оқытылады. Келесі 

негізгі аспектілер талданады: еңбек ұсынысы және еңбекке сұраныс, жұмыспен қамту және жұмыссыздық, 

жұмыс күшінің сапасы және еңбек ұтқырлығы. Курс барысында еңбек нарығының Кәсіподақ және еңбек 

заңнамасы сияқты институттары талданады. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нарықтың қазіргі экономикасында зерттелетін сұрақтар мен практикалық 

мәселелер шеңберін білу, сондай - ақ Қазақстандағы және басқа елдердегі еңбек нарығының қалыптасуы мен 

дамуының ерекшеліктері мен заңдылықтарына бағдарлану; В) еңбек нарығының жұмыс істеуін және оның 

негізгі субъектілерінің мінез-құлқын зерттеу үшін бұрын игерілген макро-және микроэкономикалық талдау 

құралдарын пайдалана білу; С) экономика бойынша қазіргі ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасай білу; Д) еңбек 
қызметін ынталандыру мен ынталандырудың қазіргі заманғы технологияларын Е) еңбек нарықтарының жұмыс 

жасауына, адам ресурстарын қалыптастыруға және пайдалануға байланысты мәселелер бойынша экономикалық 

ақпаратты іздеу, жүйелеу, өңдеу және талдау дағдыларын меңгеру. 

 

4.2  Модуль - Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік қызметтегі іс жүргізу    
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Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарында, жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарында, мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелерде іс жүргізу мен құжат айналымын 

жүргізудің теориялық білімі мен практикалық іскерліктері мен дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс басқару құжаттарын рәсімдеудің жалпы нормалары мен ережелерін; 

мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында іс жүргізу мен құжат айналымын 

ұйымдастырудың негізгі принциптерін; мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында құжаттармен 

жұмыс істеу, рәсімдеу және құрастыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады. 
Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономикалық саясат, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Басқарушылық 

шешімдер  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқару коммуникациясының әртүрлі жанрларында жазбаша 

коммуникацияның негізгі әдістері мен тәсілдерін білу; іскерлік хат алмасу тәсілдерін білу; В) іс жүзінде 

жазбаша коммуникация мәтіндерінің әртүрлі түрлерін пайдалану; С) мемлекеттік билік органдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында іс қағаздарын жүргізу мен құжат айналымын ұйымдастыру туралы 

деректерді жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті; Д) қызметтік құжаттарды жасай білу, есепке алу, 

сақтау, қорғау және бере білу; Е) қызметтік құжаттарды әзірлеу және рәсімдеу дағдыларын меңгеру үшін 

қажетті оқыту саласындағы іскерліктер. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Әлеуметтік мекемелердегі көшбасшылық және команда құру  

Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде әлеуметтік көшбасшылықтың теориялық аспектілері туралы 

түсінік қалыптастыру, әлеуметтік ұйымның жұмыс жасауына қазіргі заманғы көзқарастар жағдайында 

көшбасшылық ұстанымдарды жүзеге асырудың мәні. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс студенттерде кәсіби стандарт шеңберінде арнайы функцияларды орындау 

үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға, халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде командада жұмыс 

жасау үшін қажетті тиісті кәсіби және жеке қасиеттерді тәрбиелеуге бағытталған. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономикалық саясат, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Басқарушылық 

шешімдер  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік көшбасшылықтың мәндік сипаттамаларын және оның 

әлеуметтік саладағы басқару қызметінде бейнелену ерекшеліктерін білу және түсіну; В) көшбасшылықтың 

функцияларында, стильдері мен модельдерінде, көшбасшылық қасиеттерді анықтау тәсілдерінде түсіну, 

сондай-ақ алынған білімді әлеуметтік жұмысты басқару практикасында қолдану; С) әлеуметтік мекемелер мен 

қызметтер бөлімшелерінде ұйымдастыру-басқару қызметі қабілетін қалыптастыру; Д) стандартты емес 

жағдайларда әрекет етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті көтеруге; Е) 

Халықты әлеуметтік қорғау мекемелері мамандарының еңбегін ынталандыру жүйесінің тиімділігін арттыру 

бойынша ұсыныстар әзірлеуге, олардың қызметін бақылау жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша 

ұсыныстарды талдауға және әзірлеуге қабілетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Әкімшілік жауапкершілік 

Бағдарлама авторы: Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде әкімшілік құқықтың негізгі институттары туралы білімдерін 

қалыптастыру, тәжірибелік қызметте әкімшілік-құқықтық нормаларды қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс студенттерде кәсіби стандарт аясында арнайы функцияларды орындауға 

қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға, мемлекеттік басқару және әкімшілік құқық жүйесінде жұмыс 

жасауға қажетті тиісті кәсіби және жеке қасиеттерді тәрбиелеуге бағытталған. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономикалық саясат, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Басқарушылық 

шешімдер  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әкімшілік жауапкершіліктің құқықтық ұғымдарын, әкімшілік құқық 

субъектілерін, заңды және жеке тұлғаларды, әкімшілік теріс қылықтарды, алдын алу шараларын, әкімшілік 
бұлтартпау шараларын, әкімшілік жауапкершілікті, әкімшілік санкцияларды, әкімшілік құқық бұзушылықтың 

құрамын, әкімшілік құқық бұзушылық түрлерін білу және түсіну B) Әкімшілік құқық нормаларын түсіндіре 

білу және қолдану; әкімшілік теріс қылықтардың құқықтық біліктілігін жүргізу; әкімшілік және қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды шектеу; C) әкімшілік жауапкершілік нормалары негізінде өз көзқарасын логикалық 

сауатты және заңдық негізді түрде білдіру; Д) құқық бұзушымен қарым-қатынас барысында өзінің 

эмоционалдық жағдайын басқару. E) жүйеде жұмыс істеу үшін қажетті құқықтық және басқа да қажетті дербес 

іздеу, жинау және талдау дағдыларын қалыптастыру. 
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5.1  Модуль - Қазақстан кәсіби мемлекет қалыптастыру жолында 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік қызмет    

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарының және заңды тұлғалардың құқықтары 

мен мүдделерін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік қызмет көрсету жүйесі және олардың сапасы мен 

қолжетімділігін арттыру бағыттары туралы білімді қалыптастыру, мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы 
нормативтік-құқықтық негіздерді талдау дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мемлекеттік қызмет» пәні студенттерде мемлекеттік қызмет көрсетуді 

ұйымдастырудың теориясы мен практикасы саласында білім  қалыптастыруға, әлеуметтік-экономикалық 

үрдістерді басқару қабілетін дамытуға, әкімшілік үрдістерді модельдеуге және қызметтің осы саласында 

ақпараттық технологияларды қолдануға икемділіктер мен дағдыларды қалыптастыруға арналған.. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік қызметтердің теориялық және әдіснамалық негіздерін білу; 

В) мемлекеттік қызметтер көрсету саласында ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды пайдалану; 

С) көпфункционалды орталықтарда мемлекеттік қызметтер көрсетуді ұйымдастырудың принциптері мен 

ерекшеліктерін қорытуға және талдауға қабілетті; Д) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін регламенттейтін 

заңнама нормаларын практикада қолдану дағдыларын меңгеруі мүмкін; Е) мемлекеттік қызметтер көрсету 
сапасына өз бетінше баға беру дағдыларын қолдана алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпкерлік құқық 

Бағдарлама авторы: Урбисинова Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР-дағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы, сондай-ақ 

ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеудің теориялық және практикалық мәселелері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу курсында құқық салаларының негізін құрайтын ұғымдар мен құқықтық 

нормалар, қазақстандық құқық жүйесі және білім алушылардың дүниетанымы туралы білімдер қарастырылады, бұл 

оқу курсы құқықтың барлық теорияларын, мемлекет теориясын, құқықтың әр саласының жалпы бөлімдеріндегі 
құқық нормаларын жүйелендіруге мүмкіндік береді. Әсіресе адам мен азамат өз өмірінде кездесетін құқық 

салаларына назар аударылады: бұл отбасылық, еңбек, азаматтық және басқа да құқықтық қатынастар. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқықтың базалық салаларының бірі ретінде кәсіпкерлік құқық туралы; 

оның принциптері, міндеттері, құрылымы туралы; кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін шаруашылық 

заңнаманың жүйесі туралы түсінікке ие болу. B) кәсіпкерлік қатынастардың, кәсіпкерлік қызметтің мазмұны; 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің ұйымдық-құқықтық нысандары; кәсіпкерлік қатынастарды құқықтық 

реттеу ерекшеліктері. C) заң нормаларының және өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұнын, атап 

айтқанда, кәсіпкерлік және азаматтық-құқықтық дауларды қарау кезінде түсіндіру; шаруашылық дауларды 

шешудің құқық қолдану және сот практикасын қорыту негізінде жасалған міндеттер мен казустарды шешу; 
заңнама мен құқық қолдану практикасын түсіндіру бойынша алдын алу жұмыстарын жүргізу; Д) практикалық 

дағдыларды меңгеру: кәсіпкерлік шарттарды құру бойынша; Е) болашақ кәсіби қызметінде заңдардың және 

өзге де нормативтік құқықтық актілердің әр түрлі нормаларын қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы: Игилманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі мемлекеттік басқару жағдайында жобаны басқарудың негізгі әдістері мен 

принциптерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген курс жобаны басқарудың негіздерімен және оның әдіснамасымен 

танысуды, жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаны басқарудың құралдары мен әдістерімен 

танысуды қарастырады. Сәйкесінше студенттерге оқылатын саладағы заңдылықтар, ережелер мен 
процедуралар туралы жүйелі білім алу және тәжірибелік жобалық қызметте қолданылатын ғылыми тәсілдер 

мен әдістерді зерделеу міндеті тұр. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жобаларды басқарудың заманауи әдістемесін білуі керек; B) Жобаны 

басқаруда қолданылатын заманауи бағдарламалық және ақпараттық технологияларды білу; C) жобаның 

мақсаттарын, пәндік саласы мен құрылымын анықтай алуы; Д) келесі салалардағы білімдер мен дағдыларды 

қолдануға қабілеттілік/дайындық: жобаны басқару әдістемесі; вербальды және вербальды емес 
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коммуникациялардың ерекшеліктерін түсіну; E) келесі салалардағы білімдер мен дағдыларды қолдануға 

қабілеттілік/дайындық: кәсіби саладағы мәселелер мен процестерді ғылыми талдау әдістері; жобаны 

басқарудағы дайындық, жоспарлау, бақылау және шешім қабылдау принциптері. 

 

5.2 Модуль - Мемлекеттік жобаларды жүзеге асыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Әлеуметтік саладағы басқару     
Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда арнайы жүйе ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік 

саласы және әлеуметтік саладағы басқарудың өзекті мәселелері туралы түсініктерді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс білім алушыларда аналитикалық, болжамдық дағдылар мен біліктерді 

қалыптастыруға бағытталған,оларды меңгеру әлеуметтік саланың жағдайы, үрдістері, сондай-ақ оның даму 

проблемалары мен перспективалары туралы тұтас түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономикалық саясат, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Басқарушылық 

шешімдер  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) арнайы субъект және басқару практикасының объектісі ретінде әлеуметтік 

саланың негізгі принциптерін, функциялары мен ұйымдық құрылымдарын білу және түсіну; В) әлеуметтік 

саланың жұмыс істеу тәжірибесін талдау үшін білімді және түсіну қабілетін практикада пайдалану; С) 
әлеуметтік саланың нақты жай-күйін талдау үшін маңызды деректерді, сондай-ақ әлеуметтік саланың жұмыс 

жасауына мақсатталған өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыруға, халықтың әлеуметтік өткір 

проблемаларының себептері мен факторларын жинақтауды және түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті; Д) 

әлеуметтік салада басқару қарым-қатынасын құру кезінде алған білімдерін қолдана білу; Е) оқыту саласында 

әлеуметтік саланы жетілдіру және жаңғырту үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік-жеке әріптестік  

Бағдарлама авторы:  Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынасы, экономика мен саясаттың өзара 
байланысы, Қазақстан Республикасындағы бизнестің даму ерекшеліктері туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс экономиканы және бюрократизмді мемлекеттік басқару жүйесінің 

теориялық негіздерін, кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық негіздерін, мемлекеттік кәсіпкерлікті және оның 

нарықтық экономикадағы рөлін, жеке кәсіпкерлікті құрудағы мемлекеттің рөлін, жеке кәсіпкерлікті дамытуды 

мемлекеттік ынталандыруды, кәсіпкерлікті дамытудағы Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастардың рөлін, 

экономикалық өсу проблемаларын шешудегі мемлекеттің рөлін зерделеуді көздейді. Пәнді оқу барысында 

студенттер мемлекеттің және азаматтық қоғамның түрлі аспектілерімен, экономиканың түрлі секторларындағы 

бизнестің даму жағдайымен, мемлекеттің бизнеспен өзара қарым-қатынасының құқықтық аспектісімен, ұлттық 

экономиканың әлемдік шаруашылықпен өзара іс-қимылын мемлекеттік реттеумен танысады. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономикалық саясат, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Басқарушылық 

шешімдер  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өтпелі экономиканың негізгі заңдылықтары туралы; қазіргі заманғы 

жағдайларда бизнесті реттеудің ұйымдастырушылық негіздері туралы; экономикалық өсу проблемалары 

туралы; бизнесті дамыту және қолдау мәселесінде Үкімет пен жергілікті билік органдарының функцияларын 

ажырату туралы; ҚР жеке бизнес кәсіпорындарына кредит беру шарттары мен принциптері туралы ақпаратты 

меңгеру. В) салық заңнамасын; кеден заңнамасын; монополияға қарсы заңнаманы; Қазақстан 

Республикасындағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік актілерді білу. С) мемлекет пен бизнестің өзара 

қарым-қатынас механизмдерін меңгеру. Д) мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынасы мәселелерінде 

бағдарлануы. E) Қазақстан Республикасындағы бизнеске мемлекеттік әсер етудің негізгі әдістері мен 

құралдарын түсіну. 

6.1 Модуль - Мемлекеттік органдардың нәтижесі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Аймақтық экономика және басқару 

Бағдарлама авторы:   Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  елдің шаруашылық кешенінің өңірлік деңгейде жұмыс істеуінің экономикалық 

тетігін қалыптастырудың ықтимал жолдарын кешенді меңгеруден тұрады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны шаруашылықтың аумақтық ұйымдастырылуын және елдің ірі 

аймақтарын, Қазақстан халқының аумақтық ұйымдастырылуының факторлары мен алғышарттарын, сондай-ақ 

шаруашылықтың қызмет етуі мен жұмыс істеуінің ерекше жағдайлары бар аумақтарды зерттеуді қарастырады. 
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Пәнде өндіргіш күштердің аумақтық жүйесіне, олардың қалыптасу, жұмыс істеу және басқару процестеріне 

ерекше рөл беріледі. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өңірлік экономиканың негізгі санаттары мен ұғымдарының мәні мен 

мазмұнын, өңірлік экономиканың негізгі теорияларын, аумақтық бюджеттерді қалыптастыру ерекшеліктерін 

біледі; В) өңірлік экономикалық зерттеулердің әдістері мен құралдарын біледі және пайдалана алады, сондай-ақ 

келіп түскен ақпарат пен жеке наным-сенімдерін күмәнсіз қарау қабілетін көрсетеді; С) өңірлердің 
экономикалық дамуын реттеудің негізгі тәсілдері мен әдістерін қолдана алады; Д) өңірлік дамудың негізгі 

үрдістерін бағалау дағдыларын, креативті ойлау дағдыларын меңгеру: жаңа бірегей идеяларды жасау және табу 

қабілеті, проблемаларды стандартты емес түрде шешуді табысты табу қабілеті, кез келген мәселені шешуге 

шығармашылықпен қарау қабілеті, өздігінен білім алуға және өзін-өзі дамытуға ұмтылу; Е) жекелеген 

өңірлердің экономикасының жай-күйіне талдау жүргізу және даму перспективаларын айқындау үшін 

экономикалық және әлеуметтік ақпарат көздерін пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жергілікті өзін-өзі басқару   

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:  курс мемлекеттік басқару бойынша мамандарды даярлаудың негізін беретін 

теориялық курс ретінде әрекет етеді. Экономикада мен өмірдің басқа да салаларында мемлекеттік сектор 
жалғыз болуын тоқтатып  азаматтық қоғам (өзін-өзі басқару) институттары біртіндеп нығайтылатын жеке 

(мемлекеттік емес) сектордың әсері ұлғаюы жағдайында мемлекеттік басқарудың тиімділігі проблемасы бірінші 

орынға объективті түрде ұсынылады. Мемлекеттік басқару тиімділігі проблемасының өткірлігі елдегі жүйелі 

дағдарысты құрайтын барлық кешендерден тұрады. Оны жеңу мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру 

арқылы ғана мүмкін болады. Барлық басқа проблемаларды – саяси, әлеуметтік-экономикалық және басқаларды 

шешу-мемлекеттік басқару саласында жоғары білікті мамандарды талап ететін мемлекеттік билік 

органдарының басқару қызметінің тиімділігіне объективті байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Жергілікті басқарудың мемлекеттік органдарын реформалаудың кезеңдері мен 

мәні. Жергілікті мемлекеттік басқарудың құқықтық негізі, құқықтық негізді реформалау. Жергілікті саясат 

және шешімдер қабылдау процесі, әкімдер мен мәслихаттардың өзара қатынастары. Жергілікті өкілді органдар 

– мәслихаттардың функционалдық құрылымы. Жергілікті өкілетті органдар жүйесі. Мемлекеттік басқарудың 
негізгі принциптері мен әдістері. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметін бақылау жүйесі. 

Қоғамдық қызмет көрсету жүйесі: жағдайы мен болашағы. Жергілікті қаржы және меншік. Бюджетаралық 

реттеу механизмі. Жергілікті және орталық үкіметтер арасындағы қатынастар. Мемлекеттік қызмет жүйесін 

реформалау. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқарудың конституциялық негіздері және жетілдіру.  

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік және жергілікті басқару, мемлекеттік және муниципалдық 

қызмет жүйесінің ерекшеліктерін білу. В) пәнді оқу нәтижесінде студент пәннің мәні мен мазмұнын 

сипаттайтын ұғымдық-терминологиялық аппаратты талдай білуі керек; барлық ұғымдардың өзара байланысын, 

олардың ішкі логикасын ашып көрсете білуі керек. С) пәнді оқу нәтижесінде студент басқарушылық 

міндеттерді және оларды шешу әдістерін тұжырымдау кезінде мемлекеттік басқарудың теориялық 
принциптерін қолдану бойынша дағдыларды меңгеруі тиіс; Д) мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын 

жүзеге асыру мақсаттары мен принциптерін қалыптастыру, әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін талдау, 

оларды шешуге әсер ететін факторларды анықтау және оларды шешу жолдарын табу; Е) студенттерде 

мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері, жергілікті мемлекеттік билік органдарының қызмет ету 

негіздері бойынша тұтас білім жүйесін қалыптастыру. 

 

6.2 Модуль - Мемлекеттік қызметті талдау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Іскерлік коммуникациялар 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: іскери қарым-қатынастың негізгі әдістерін білу және білу қазіргі заманғы 
маманға қойылатын негізгі талаптардың бірі, өйткені бизнес және мемлекеттік қызмет саласында негізгі жұмыс 

келісім-шарттар жасау, халықпен кездесулер, БАҚ-пен жұмыс жасау болып табылады. Осыған байланысты 

болашақ маманның қалыптасуында осы пәнді білу маңызды рөл атқарады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Біздің уақыт - бұл іскерлік, белсенді және өз бетінше дұрыс жол таба алатын 

уақыт. Белсенділік іскер адамға мақсаттарына жетуге көмектеседі. Сондықтан іскерлік қарым-қатынастың өзегі 

- этика және қарым-қатынас мәдениеті. Сондықтан іскерлік қарым-қатынастың негіздері мен қағидаларын білу 

маңызды. 
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Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономикалық саясат, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Басқарушылық 

шешімдер  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) этикалық нормалар мен ережелерді сақтай білуі (құрмет, теңдік, жеке 

қасиеттерді құрметтеу, қарым-қатынас мәдениеті). B) басқару саласында іскери қарым-қатынастың озық 

әдістері мен технологияларын қолдана білу; C) кәсіптік терминдер мен іскери қарым-қатынас тілін білу және 

қолдана білу. Д) келіссөздер мақсаттарының жұмысына және рөліне ие болу, ресми және бейресми қарым-

қатынас формаларын сақтау. E) іскерлік қарым-қатынас әдістерін қолдану арқылы жеке және ұйымдық 
мақсаттарға қол жеткізе алу. 

 

6В04105 – МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

 

4.1  Модуль - Экономикадағы есепке алу ерекшеліктері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Макроэкономика 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И 

Компонент 
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4.1  Модуль – Экономикадағы есепке алу ерекшеліктері, 21 кредит 

БП ТК Mak 2205 Макроэкономика   3 5/5 

БП ТК MB 2206 Мемлекеттік бюджет 3 5/5 

БП ЖК EMR 2207 Экономиканы мемлекеттік реттеу  3 5/5 

БП ЖК Stat 2208 Статистика 4 3/3 

БП  Өндірістік  практика 4 3/3 

4.2  Модуль – Бюджетті басқару және талдау, 21 кредит 

БП ТК MS 2205 Макроэкономикалық саясат   3 5/5 

БП ТК ZhBKN 2206 Жергілікті бюджетті қалыптастыру негіздері   3 5/5 

БП ЖК EMR 2207 Экономиканы мемлекеттік реттеу  3 5/5 

БП ЖК Stat 2208 Статистика 4 3/3 

БП  Өндірістік  практика 4 3/3 

5.1 Модуль  - Мемлекеттік органдарды басқару ерекшеліктері, 13 кредит 

БП ЖК MK 2210 Мемлекеттік қызмет   3 5/5 

КП ТК КЕВ 2211 Қала экономикасын басқару   3 5/5 

КП ТК IIE 2212 Индустриалық-инновациялық экономика  3 3/3 

5.2 Модуль – Мемлекеттік билік органдар жүйесі, 13 кредит 

БП ЖК MK 2210 Мемлекеттік қызмет   3 5/5 

КП ТК MВО 2211 Мемлекеттік билік органдары   3 5/5 

КП ТК IZh 2212 Инвестициялық жобалар    3 3/3 

6.1 Модуль – Мемлекеттік өңдеулерді қаржыландыру ерекшеліктері, 13 кредит 

БП ТК MМ 2213 Мемлекеттік менеджмент   4 5/5 

БП ТК КВ 2214 Қаржылық бақылау   4 4/4 

БП ТК EU 2215 Электронды үкімет 4 4/4 

6.2 Модуль – Мемлекеттік шешімдер, 13 кредит 

БП ТК BSh 2213 Басқару шешімдері 4 5/5 

БП ТК MA 2214 Мемлекеттік аудит 4 4/4 

БП ТК IDBZh 2215 Интернет деректер базасын жариялау 4 4/4 

7.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы менеджмент, 9 кредит 

КП ТК ARB 2301 Адам ресурстарын басқару    4 5/5 

КП ТК MSAR 2302 Мемлекеттік саладағы әкімшілік реттеу   4 4/4 

7.2 Модуль – Мемлекеттік органдарды басқару ерекшеліктері, 9 кредит 

КП ТК HR-B 2301 HR-басқару  4 5/5 

КП ТК AZh 2302 Әкімшілік жауапкершілік 4 4/4 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді макроэкономиканың негізгі ұғымдарымен, индикаторларымен және 

категорияларымен таныстыру, ғылыми және теориялық негіздемелерге сүйене отырып, қарапайым 

модельдерді, макроэкономикалық модельдерді құруға және анықтауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Макроэкономика экономиканы экономиканы біртұтас ретінде отырып, тауарлар 

мен қызметтердің өндірісінің жалпы көлемі мен өсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валюта 

бағамдары мен төлем балансын қарастырады. Ол оның үй шаруашылығы секторы, жеке, мемлекеттік және 

сыртқы секторлар сияқты ірі құрамдас бөліктерін бөледі. Макроэкономика ұзақ мерзімдегі өндіріс пен 

жұмыспен қамтудың көлеміндегі өзгерістермен қатар, экономикалық ауытқулардың қысқа мерзімдегі 
өзгерістерін де зерттейді.  
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Демография. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті,  Әлеуметтік саланы басқару, 

Аймақтық экономика және басқару, Жергілікті өзін-өзі басқару.  

Оқытудың күтілетін нәтижелері: A) ойлау мәдениетін меңгерген, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, 

мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті; В) экономикалық құбылыстарды, процестер 

мен институттарды макродеңгейде өзара байланыста талдай алады; С) макроэкономикалық зерттеудің 

әдіснамасын меңгерген; экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді типтік әдістемелер мен 

қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде есептей алады; Д) экономикалық, әлеуметтік, 

басқарушылық ақпарат көздерін пайдалана алады. Е) әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар 

туралы отандық және шетелдік статистика деректерін талдай алады, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің 

өзгеру үрдісін анықтай алады. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: бюджеттік және қазыналық қатынастардың құрылу үдерістерінің теориялық 

және тәжірибелік талдауы негізінде республикалық және жергілікті деңгейлерде бюджеттік қатынастардың 

ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы білімді игерулеріне студенттерді машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс студенттерге мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен мазмұнын 

түсінуге, кірістер мен шығыстарын жоспарлауды зерттеуге, бюджет тапшылығын қаржыландыруға қаражат 

тарту механизмін зерделеуге, бюджеттік үдерісті ұйымдастырудың негіздерін түсінуге, бюджеттерді құруға, 

шолуға, бекітуге және орындауға мүмкіндік береді. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Демография. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті,  Әлеуметтік саланы басқару, 

Аймақтық экономика және басқару, Жергілікті өзін-өзі басқару.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджет және бюджет жүйесі түсінігі, бюджеттің құрамы мен құрылымы, 

бюджеттің қызметтері, Қазақстан Республикасы бюджеттік қалыптасуының негіздері, бюджет жүйесінің 

құрылымының құрамы мен қағидалары, сондай-ақ бюджет жүйесі және оның қызметтерін басқарудың 

органдары туралы білімін және түсінігін қалыптастыру; В) Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі,  

Республикалық және жергілікті бюджет жүйесінің басқару құрылымы, бюджет кірістері мен шығыстарының 

құрамы мен құрылымымен таныса отырып, олардың жұмыс жасау механизмін тәжірибе жүзінде іске асыру мен 

ұйымдастыра білу; С)жекелеген бюджет түрлері бойынша көрсеткіштерді қолдана отырып салыстырмалы 

талдауды жасауға, бюджеттің орындалуы және жүзеге асырылу нәтижелеріне сараптама жасауға,  сонымен 
қатар ғылыми ізденістерде математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, бюджеттің нәтижелерін 

бағалай білу. Д) Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана 

білуге дағдыландыру. Е) бюджет жүйесіне аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық 

түрде мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: экономиканы реттеуге мемлекеттік көзқарастар теориясының, әдіснамасының 

және ұйымдастырудың негіздерін, оның тетіктерін белгілі бір елдің нақты табиғи-тарихи және әлеуметтік-

экономикалық даму жағдайларында қолдану әдістерін зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсы экономикалық пәндер циклінің 
құрамдас бөлігі болып табылады және экономикалық мамандықтардағы студенттерге арналған. Мемлекет 

тарапынан экономикалық процестерді реттеу - кез келген қоғамдық-экономикалық жүйені басқарудың 

ажырамас элементі. Нарықтық қатынастар жүйесіне негізделген барлық елдер әртүрлі нұсқаларда қоғам 

өмірінде жүріп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу әдістерін кеңінен 

пайдаланады. Адам қоғамының қажеттіліктерін қанағаттандыру қандай объективті процесс болса, мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық процестерге белгілі бір араласуының қажеттілігі де сондай объективті. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Демография. 
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Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті,  Әлеуметтік саланы басқару, 

Аймақтық экономика және басқару, Жергілікті өзін-өзі басқару.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін дамытудың қазіргі заманғы 

үрдістерін талдайды; В) тұтастай ел экономикасының тиімділігін арттыру үшін мемлекеттік реттеу саласында 

жаңа технологияларды әзірлейді; С) мемлекеттік реттеу жүйесінде қазіргі заманғы әдістерді қолданады; 

мемлекеттік реттеу саласындағы басқару технологияларын сыни бағалауды жүзеге асырады; Д) жоспарлар мен 

болжамдарды жасау рәсіміне қатысу үшін деректер базасын қалыптастырады, әртүрлі көздерден алынған 

ақпаратты құрылымдайды; Е) экономикалық процестерді реттеу бойынша жоспарлар жасайды. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А. 

Курсты оқытудың мақсаты: тәжірибелік жұмыста статистикалық әдіснаманы қалай қолдану керектігін 

үйрену; статистикалық индекстің әдісін қолдануға, яғни барлық әлеуметтік-экономикалық процестерге 

салыстырмалы талдау мен динамиканы жүргізу және осы жағдайға әсер ететін факторларды, ұлттық шоттар 

жүйесін құру әдістемесін анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: әлеуметтік-экономикалық статистика көрсеткіштерінің жүйесін құрудың 

теориялық негіздерін зерттеу, SNA қағидаттарына сәйкес әлеуметтік-экономикалық статистиканың негіздерін 

игеру; басқару шешімдерін қабылдау үшін статистикалық ақпаратты жалпылау әдіснамасын меңгеру.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Демография. 
Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті,  Әлеуметтік саланы басқару, 

Аймақтық экономика және басқару, Жергілікті өзін-өзі басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) жасай білуі керек: «Статистика» курсын оқып үйренудің тақырыбы 

туралы статистикалық рөл және дұрыс, экономикалық және статистикалық зерттеулерді ресурстардың және 

шоттардың қолданылу бөлігінің ғылыми ұйымдастырылуы туралы; B) оларды шешу жолдарын және күтілетін 

нәтижелерді бағалауды ұсынады. В) дағдылар: статистикалық және қоғамдық өмірдің әртүрлі аспектілерінің 

сандық көрсеткіштерінде көрінетін заңдылықтарды анықтау мен зерттеу әдістерінің теориялық негіздері; Д) 

құзыреттілік: экономика қызметін көрсететін ақпаратты жинау, өңдеу және талдау әдістемесі; E) экономикалық, 

микроэкономикалық, әлеуметтік маңызды мәселелерді модельдеу. 

 

4.2  Модуль – Бюджетті басқару және талдау 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Макроэкономикалық саясат   

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты тұтастай елдің экономикасына қатысты мәселелерді зерттеу 

және мемлекеттің макроэкономикалық саясатын құру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық даму жағдайына байланысты макроэкономикалық саясаттың 

міндеттері және оның түрлері (антициклдік, инфляцияға қарсы, экономикалық өсу, тұрақтандыру) 

қарастырылады. Тақырыпты зерттеуде ең маңыздысы экономикалық өсудің негізін құрайтын факторларды, 

елдегі жоғары немесе төмен жұмыссыздықтың себептерін, макроэкономикалық тепе-теңдік жағдайларын, бір 

елдегі өзгерістердің басқа елдердің экономикалық жағдайына әсерін, сондай-ақ экономиканы мемлекеттік 
реттеудің рөлі мен құралдарын бағалауды анықтау болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Демография. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті,  Әлеуметтік саланы басқару, 

Аймақтық экономика және басқару, Жергілікті өзін-өзі басқару  

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Әр түрлі салалар мен біліктіліктерден тұратын, жұмыс нәтижелері үшін 

жауапкершілік пен өкілеттікті бөлісетін және ұйымның корпоративті мәдениетін ұстануға дайын адамдардан 

тұратын топтың мүшесі ретінде жеке-жеке тиімді жұмыс жасау; В) Қазақстан экономикасында инновациялық 

үлгіде практикалық нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған елдегі және шетелде экономикалық ғылымның 

заманауи жетістіктері саласында теориялық және қолданбалы зерттеулер жүргізу; С) Әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік өлшемдерін, қауіп-қатерлер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, 

әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен шараларды дайындау;  

кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіби және инновациялық қызметі саласындағы жобалық шешімдерді 
әзірлеуге қатысу Д)  Қоғамда болып жатқан әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді талдау және 

болашақта олардың мүмкін болатын дамуын болжау үшін  экономика ғылымның тарихы туралы, әр түрлі 

деңгейдегі экономикалық жүйенің жұмыс істеу негіздері туралы терең білімді қолдану. Е) Бухгалтерлік, 

статистикалық және есептік ақпараттарды аналитикалық өңдеуге сүйене отырып, тапсырмаға сәйкес 

ақпараттық шолулар, аналитикалық есептер дайындау, нәтижелерді бағалау, түсіндіру және басқару 

шешімдерін негіздеу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жергілікті бюджетті қалыптастыру негіздері   

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесінде жергілікті бюджетті 

қалыптастырудың теориялық және практикалық дағдыларын қамтамасыз ету, сонымен қатар, республикалық 

және жергілікті бюджеттерді жоспарлаудың негізгі процестері, бюджеттік жоспарлаудың негізгі 

терминологиялары мен категориялары туралы білу юолып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курста әр түрлі деңгейлерде жоспарлау мен бюджеттеу жұмысының теориялық 
негіздері қарастырылған. Оқу процесінде студенттер бюджеттің қызметтерін, жергілікті бюджетті 

қалыптастырудың негізгі принциптерін және бюджеттің негізгі экономикалық функцияларын, сонымен қатар 

жергілікті бюджетті мемлекеттік реттеу әдістерін үйренеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Демография. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті,  Әлеуметтік саланы басқару, 

Аймақтық экономика және басқару, Жергілікті өзін-өзі басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі жағдайда бюджеттік реттеуді ұйымдық негізде бюджетті 

қалыптастырудың негізгі заңдылықтары туралы ақпаратты жинақтау. В) салық заңнамасын; кеден заңнамасын; 

монополияға қарсы заңдарды; Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік 

актілерді білу. С) жергілікті бюджетті қалыптастыру тетіктерін игеру. Д) мемлекеттік бюджетті қалыптастыру 

проблемаларын бағдарлау мүмкіндігін үйрену. E) Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бюджетке әсер 

етудің негізгі әдістері мен құралдарын түсіну. 
 

5.1 Модуль  - Мемлекеттік органдарды басқару ерекшеліктері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік қызмет 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет институтының мазмұнын 

ашу, оның қалыптасу кезеңдері, құрылу принциптері және ерекшеліктері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметін қалыптастыру мен 

ұйымдастырудың құқықтық аспектілерін, оның негізгі міндеттері мен жұмыс істеу принциптерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Демография. 
Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті,  Әлеуметтік саланы басқару, 

Аймақтық экономика және басқару, Жергілікті өзін-өзі басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік қызмет институтының мазмұнын, мәнін және мақсатын білу 

және түсіну; В) тәжірибеде өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік маңызын түсіну қабілеті мен 

білімін пайдалану, оған тұрақты қызығушылық таныту; С) кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және жеке 

даму үшін қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру қабілеті; Д) қызметтік ақпарат алмасу технологияларын, 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; Е) оқыту саласындағы іскерліктер: кәсіби қызметте ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қала экономикасын басқару   
Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің қала экономикасын басқару, оны ұйымдастыру ерекшеліктері, 

қалалық инфрақұрылым, әлеуметтік секторды басқару, қалалық көліктің қазіргі жағдайы және т.б. туралы 

білімді меңгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: өндіргіш күштерді дамыту мен орналастырудағы, ұлттық экономиканы 

дамытудағы қалалардың рөлін, олардың қоныстандыру жүйесіндегі орнын анықтау; қалалардың 

функцияларын, қазіргі заманғы қалалардағы үшінші және төртінші секторлардың рөлін зерделеу; қаланы 

жүйелі қараудың алғышарттарын, иерархия тұжырымдамаларын, қалалардың желілері мен ықпал ету 

аймақтарын зерделеу; - ұлттық және әлемдік деңгейлерде қалалар жүйесін қалыптастыру заңдылықтарын 

анықтау; - әртүрлі санаттағы қалалар мен қалалық агломерациялардың даму ерекшеліктерін зерделеу; - 

белсенді қалалар мен қалалардың; - қалалардың дамуын стратегиялық басқару негіздерін зерттеу. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Демография. 
Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті,  Әлеуметтік саланы басқару, 

Аймақтық экономика және басқару, Жергілікті өзін-өзі басқару. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Қойылған ғылыми мақсатқа жету үшін шығармашылық ұжымның 

жұмысын меңгереді; В) Мәселені дұрыс анықтау мен ашу үшін жаңашылдықты иемденеді, фактілер мен 

дәлелдерді тұжырымдауды сауатты бекітеді, мәселені шешу және мәселеледі шешу бойынша идеялар 

генерациясын меңгереді, басқарушылық шешімдерді табады және пайдаланады; С) Еңбектің сапасы мен 

нәтижелілігін, ғылыми-өндірістік ұжымның шығындары мен қызметінің нәтижелерін бағалау қабілетін іс 

жүзінде ажыратады; Д) Кез келген жағдайда өзін қалай дұрыс ұстау керектігін біледі, өзінің мінез-құлқы мен 
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ойлауын жаңа жағдайларға бейімдей біледі, қала экономикасын басқару процесінде бір қызмет түрінен 

екіншісіне ауыса біледі; Е) барлық тараптардың мүдделерін ескере отырып, кешенді шешімдер ұсына алады; 

келіссөздерді, ұзақ мерзімді ынтымақтастыққа бағытталған келіссөздер процесі тұрғысынан байланыстарды 

ұйымдастырады және жүргізе алады; қаланың экономикасын басқару процесінде келіссөздерді жүргізуші 

екінші тарапының ерекшелігі мен мүдделерін ескере отырып, вербальды және вербальды емес техникалар 

арқылы өз позициясын сенімді жеткізе алады 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Индустриалық-инновациялық экономика 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  студенттерде индустриалды-инновациялық экономиканы басқару саласында, 

сондай-ақ инновациялық экономика саласын талдау тәсілдерін, әдістерін, құралдарын өз бетінше қолдану үшін 

кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:  «Индустриалды-инновациялық экономика» пәні студенттерге индустриалды-

инновациялық экономика теориясының негіздері, ел экономикасының тұрақты дамуына бағытталған 

инновациялық жүйелер мен стратегиялар, ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері 

бойынша стратегиялық инновациялық шешімдерді әзірлеу және негіздеу дағдылары, компания қызметіне жаңа 

технологияларды интеграциялау бойынша тиімді шешімдер қабылдау қабілеті, қабылданған индустриалды-

инновациялық стратегияларды жүзеге асыру үшін инвестициялық саясатты жүргізу үшін теориялық білім 

кешенін береді. Корпоративтік инновациялық жүйелердің тиімділігін арттырудың негізгі факторы ретінде 
компанияның инновациялық әлеуетін анықтау және бағалау, жобалық-бағдарланған басқару негізінде 

инновациялық жобалар мен бағдарламаларды әзірлеудің практикалық дағдылары, инновациялардың 

экономикалық тиімділігін бағалауды жүзеге асыру қабілеті туралы түсінік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Демография. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті,  Әлеуметтік саланы басқару, 

Аймақтық экономика және басқару, Жергілікті өзін-өзі басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инновация, инновациялық стратегия туралы, инновациялық қызметті 

мемлекеттік реттеу жүйесі туралы түсінікке ие болады. В) экономикадағы инновациялық процестерді 

зерделеуде аналитикалық деректерді, инновациялық қызметтің негізгі заңдары мен категорияларын, 

индустриалды-ииновациялық даму тұжырымдамасын әзірлеуді біледі. С) инновациялық және индустриялық 

саясатты жүзеге асырудың аймақтық аспектілерін зерттеу дағдысы қалыптасады; д) мемлекеттің индустриялық 
және инновациялық саясаты саласындағы үкімет шешімдерінің мәні мен тиімділігін түсінеді; Е) ұсынылатын 

ұсыныстарды негіздеу үшін индустриялық-инновациялық қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты талдау 

дағдыларын қолданады. 

 

5.2 Модуль – Мемлекеттік билік органдар жүйесі 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік билік органдары   

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекетті басқару органдарының теориялық негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік басқарудың әлеуметтік, ұйымдық-функционалдық, ақпараттық-
коммуникациялық, кәсіби-кадрлық және құқықтық тетіктерін және мыналарды: мемлекеттік басқарудың негізгі 

теорияларын; мемлекеттік билік органдарының өкілеттіктерін, функциялары мен құрылымын оңтайландыру 

процестерін; мемлекеттік қызмет жүйесінде кадр саясатын іске асыру қағидаттары мен тетіктерін; мемлекеттік 

басқару процесінде мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимыл нысандарын зерделеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мемлекеттік басқарудың теорияларының, тұжырымдамаларының және 

қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұнын білу; в) мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруға қатысты нормативтік 

актілермен, өзге де құжаттармен жұмыс істеуді практикада пайдалану; с) мемлекеттік билік органдарының 

басқару қызметін оңтайландыру мүддесінде әлеуметтік практикасының құбылыстары мен процестеріне ғылыми 
талдауды жүзеге асыру қабілеті; д) елде және шетелде мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру мәселелері 

бойынша өз көзқарасын дәлелді түрде баяндай білу; Е) «Мемлекеттік және жергілікті басқару» бағыты 

бойынша студенттердің оқуын жалғастыруына қажетті біліктіліктер. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Инвестициялық жобалар 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік инвестициялық саясатты терең талдау, экономиканың әртүрлі 

деңгейлерінде инвестициялық саясатты қалыптастыру мен іске асыруда қолданылатын кәсіби 

тұжырымдамаларды, терминдер мен әдістерді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: мемлекеттік инвестициялық саясаттың ұқсас аймақтық саясатпен байланысын, 

инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу талаптарының аймақтық экономика мен бизнес құрылымдарының 

дамуына әсерін қарастыру. Инвестицияның теориялық негізі; инвестициялық қызметті мемлекеттік-құқықтық 

реттеудің негізгі принциптері мен нысандарын зерттеу; инвестицияларды басқару теориясы мен әдіснамасымен 

танысу; ұтымды инвестициялық саясатты таңдау кезінде шешім қабылдаудың теориялық негіздерін игеру; 
тәуекелдерді бағалау және инвестициялық қауіпсіздік әдістерін игеру 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты экономикалық жобаны жүзеге асыру үшін құрылған шағын 

ұжымдар мен топтарды жедел басқару; В) басқарушылық шешімдердің нұсқаларын, шешімдердің ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлері негізінде 

оларды таңдау негіздемесін жасауға қатысу; C) Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де микро- және макро 

деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын көрсеткіштерді талдау және 

түсіндіру; Д) қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны ескере отырып, стандартты әдістерге негізделген 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу; E) шығындар, сапа, кадрлар, жоспарлау, 
мемлекеттік реттеу, қаржылық, инвестициялық және инновациялық менеджмент саласындағы жобалық 

шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық жүйелердің тиімділік көрсеткіштерін талдау және түсіндіру. 

 

6.1 Модуль – Мемлекеттік өңдеулерді қаржыландыру ерекшеліктері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік менеджмент   

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: заманауи жаһандану жағдайында мемлекетті тиімді басқару үшін, сонымен қатар 

болашақ мемлекеттік қызмет мамандарының арасында тиімді басқару дағдыларын қалыптастыру үшін базалық 

технологияларға оқыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс мемлекетті басқару ұғымдарын зерттеуді ұсынады, бұл ағылшынның 

«menegment» сөзінен шыққан және оның уақытын ұйымдастырудың технологиясын және оны пайдалану 

тиімділігін арттыруды білдіреді. Оқу процесінде студенттер іскерлік қатынастардың негізгі қиындықтары - 

уақыттың жетіспеушілігімен танысады. Сондықтан уақытты басқару ғылым ретінде уақытты тиімді 

пайдаланудың негізгі әдістерін зерттейді. Сонымен қатар уақытты жоспарлау мен басқарудың танымал әдістері, 

жоспарлаудың 6P әдістерін, Эйзенхауэр әдісін, Парето заңын, Брайан Трейси әдістерін қолдану бойынша 

тренингтер өтеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мақсат қою және қою негіздерін білу. B) басқару саласында уақытты 

басқарудың озық әдістері мен технологияларын қолдана білу; C) жеке және ұйымдастырушылық мақсаттарға 

жету үшін тиімді жоспарлаудың нақты әдістерін қолдана білу. Д) тиімді жоспар құру үшін қажетті ақпараттық 

технологиялармен және бағдарламалармен жұмыс жасай білу. E) мемлекетті басқару әдістерін қолдану арқылы 

ұйымның нақты мақсаттарына жету жолдарын білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық бақылау   

Бағдарлама авторы: Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде стратегиялық және тактикалық қаржылық бақылау бойынша 

қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді оқу студенттерге мемлекеттік мекемелердің экономикалық 
параметрлерін аналитикалық зерттеу саласында білім алуға және дамытуға мүмкіндік береді, сондай-ақ 

қаржылық бақылаудың экономикалық негіздемесінің арнайы әдістерін қолдану дағдыларын меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білуі керек: нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру жағдайында 

қаржылық бақылаудың негізгі принциптерін; қаржылық жоспарлаудың мәнін, міндеттерін, құрылымын және 

мазмұнын; В) істей алуы керек: - перспективада қызметтің қаржылық мақсаттарын тұжырымдау; - 

кәсіпорынның даму стратегиясы мен тактикасын анықтау; - кәсіпорынның ұзақ мерзімді және орта мерзімді 

даму жоспарларын әзірлеу; - қажетті ресурстарға қажеттілікті анықтау; - бақылау мен аудитті дамытуға 

қойылатын қазіргі заманғы талаптарға сәйкес шешу жолдарын әзірлеу қабілетін қалыптастыру.; С) Дағдылар: 

жаңа қаржы өнімдерін құрастыру және талдау, инвестициялық бағдарламалардың әр түрлі нұсқаларын әзірлеу 

кезінде тиімді тәсілдерді қолдану; кәсіпорынның қаржылық жоспарларын жасау және қаржылық 
көрсеткіштерді (коэффициенттер) болжау; перспективалық қаржы жоспарларын (бюджеттерді) әзірлеу; Д) 

құзыреттілігі: тиімді қаржылық бақылау үшін қаржылық жоспарлау әдістерін қолдану.; Е) компанияларды 

қаржылық басқару процесінде стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдау кезінде алынған теориялық 

білімді қолдану, талдау есептерін дайындау кезінде қаржылық есептілік ақпаратын пайдалану, инвестициялық 

жобалар мен қаржы ағындары бойынша әртүрлі стандартты емес басқару және стратегиялық шешімдер 

қабылдаудың салдарын болжау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Электронды үкімет 

Бағдарлама авторы:   Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: ақпараттық қоғамда мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде электрондық 

үкімет бойынша студенттерде қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу студенттерге үкіметішілік үдерістерді реинжинирингтеу саласында 

білім алуға және дамытуға мүмкіндік береді: G2G-электрондық үкімет модулі. сондай-ақ азаматтар мен бизнес 

үшін үкіметтік сервистерді қолдану дағдыларын игеруге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электрондық үкіметтің жұмыс істеуі және дамуы туралы; бизнесті дамыту 

және қолдау мәселесінде Үкімет пен жергілікті билік органдарының функцияларын шектеу туралы; ҚР жеке 

бизнес кәсіпорындарына кредит беру шарттары мен принциптері туралы ақпаратты меңгеру; В) білім: 

электрондық үкімет ақпараттық қоғамдағы мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде. С) электрондық 
үкімет және цифрлық демократия тетіктерін меңгеру; Д) электрондық үкіметті енгізу қабілеті; Е) азаматтар мен 

бизнес үшін үкіметтік сервистердің қажеттілігін түсіну 

 

6.2 Модуль – Мемлекеттік шешімдер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Басқару шешімдері 

Бағдарлама авторы:   Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: шешімдерді қабылдау кезінде болжамдау; логикалық рәсімдердің құрылымдық 

схемаларын зерттеу, менеджменттің таңдалған түрін, орналасқан ақпараттың сипатын, құралдарды, 

басқарушылық шешімдерді қабылдау мен іске асыруға уақытты ескере отырып, нақты міндеттер жағдайында 
болжамдау әдісін таңдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Басқарушылық шешімдер» курсы басқарушылық шешімдерді қабылдауға әсер 

ететін факторларды зерттейді. Студенттерді басқару жағдайларын шешу мәселелері бойынша түсінік 

аппаратымен таныстырады. Әлеуметтік-психологиялық және басқа жағдайларды ескере отырып, әртүрлі 

проблемалық жағдайларда басқарушылық шешімдерді қабылдаудың мақсаттары, міндеттері мен алгоритмдері 

оқытылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқару жағдайларын шешу мәселелері бойынша түсінік аппаратын 

меңгеру. В) күрделі экономикалық жағдайда ұйымды тиімді басқару үшін басқарушылық шешімдерді 
әзірлеудің, қабылдаудың, іске асырудың тиімді технологияларын жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін білу. С) 

менеджмент түрін, тауар деңгейін, болжау объектісінің сипаттамасын, болжау және модельдеу негіздерін 

ескере отырып басқару шешімін әзірлеу технологиясын меңгеру. Д) Қазақстандағы мемлекеттік кәсіпкерліктің 

проблемаларына, оның тиімділігін арттыру жолдарына бағдарлана білу Е) мемлекеттік басқару жүйесін 

қалыптастырудағы үкіметтік емес ұйымдардың рөлін түсіну. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік аудит 
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Бағдарлама авторы:   Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың негізгі мақсаты студенттерді мемлекеттік экономикалық саясаттың 

маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік мекемелердің мемлекеттік аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен 

таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу студенттердің қаржы органдарында мемлекеттік бюджетті атқару 

бойынша бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі туралы және бюджеттік мекемелерде шығындар сметасын 

орындау бойынша, оның әдістемесі мен ұйымдастыру туралы, нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік 

бюджетте ұсталатын ұйымдардың жұмысына қойылатын талаптарға сәйкес білім алуға мүмкіндік береді. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түрлі шаруашылық құрылымдардың, корпорациялар мен компаниялардың 

қызметін қаржылық бақылау және экономикалық талдау жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерді; 

экономиканы басқарудың нарықтық қатынастары жүйесіндегі мемлекеттік аудиттің рөлін; мемлекеттік 

аудиттің түрлері туралы. В) мемлекеттік ұйымдар мен мекемелердің, инвестициялық институттар мен 

меншіктің түрлі нысанындағы кәсіпорындардың мемлекеттік аудитін жүргізу әдістері мемлекеттік аудитті 

жүргізудің бағыттары мен кезеңдері; мемлекеттік аудитті жүргізудің жоспары мен бағдарламасын жасау 

технологиясы; С) қаржылық тексерулердің мазмұнын, мақсаты мен міндеттерін дұрыс анықтауды; Д) қаржы 

органдарының қызметін ұйымдастыру принциптерін зерделеуді; қаржылық бақылау мен аудиттің Даму 
бағыттары мен кезеңдерін анықтауды; Е) шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің процестері мен 

нәтижелерін талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Интернет деректер базасын жариялау 

Бағдарлама авторы:  Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:  студенттердің мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы басқарудың 

тиімділігін арттыру мақсатында қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелерді құру мен 

құруға көзқарастарды, басқаруда заманауи ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолдану және қолдану 

саласындағы іргелі білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқып-үйрену мемлекеттік және муниципалды басқару саласында 
қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер болып табылады. 

Студенттерге жобалық және мемлекеттік бағдарламаларды басқару аясында, басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерінің модельдерінде енгізілген заманауи технологиялық шешімдерді, басқару проблемалары мен 

міндеттерін шешу үшін ақпараттық жүйелерді қолдана отырып, басқару шешімдерін қабылдау процесінде 

ақпараттық технологиялар тізбегінің мақсаты туралы идеяларды қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Проблемаларды мен фактілерді дұрыс анықтауға және дәлелдерді 

тұжырымдай білуге, проблемаларды шешуге және ақпараттық жүйелерді, қолданбалы ақпараттық 
технологияларды, ақпараттық технологиялар құралдарын құруда пайдаланылатын ақпараттық 

технологиялардың жұмыс істеу мәселелерін шешуге арналған идеяларды құра алады; В) Түскен ақпаратқа және 

өздерінің сенімдеріне нақты тұрғыдан қарау; ойлау қабілеті; сапалы және объективті өзіндік талдау жүргізе 

білу; басқалардың пайымдауын сыни тұрғыдан талдай білу; дәлелді тұжырымдар жасай білу, орынды 

бағалаулар мен түсіндірулер жасай білу, сондай-ақ нәтижелерді мемлекеттік басқарудағы ақпараттық жүйелер 

мен технологиялар саласындағы жағдайлар мен проблемаларға дұрыс қолдана білу мүмкіндігін көрсетеді; С) 

Басқарудың заманауи автоматтандырылған ақпараттық жүйелері туралы; заманауи даму тенденцияларын және 

муниципалды басқаруда басқарудың ақпараттық жүйелерін енгізу туралыі; басқарудың ақпараттық жүйелерін 

енгізуді қамтамасыз ететін нормативтік құжаттарға қол жеткізу технологиялары туралы идеялардың болуы; Д) 

ақпараттық технологиялар арқылы мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы ресми ақпараттармен 

алмасу мүмкіндігі;  Е) өзіндік жұмыс дағдыларын, клиенттердің қажеттіліктерін анықтайды және оларды тиімді 

қанағаттандыра алады, ресурстарды тарту арқылы клиент мәселелерін шешуді, соның ішінде ақпараттық 
жүйелерді қолдана отырып, сонымен қатар адамның жеке ресурстарын іске қосу және жұмылдыру арқылы, 

клиенттермен жұмыс істеу принциптерін, клиенттермен жұмыс жасау технологиясын, қолдау әдістерін біледі, 

мемлекеттік басқаруда технологияларды қолданатын тұтынушылармен қарым-қатынас қалыптастырады 

 

7.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы менеджмент 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Адам ресурстарын басқару    
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Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің адами ресурстарды басқару саласындағы жүйелі білімін 

қалыптастыру мен оларды қызметкерлердің қабілеттерін жүзеге асыруда және ұйымның мақсаттарына жетуде 

тиімді пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Адам ресурстарын басқару» курсы «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

мамандығының студенттеріне арналған пәндер циклінің құрамдас бөлігі болып табылады және адам 

ресурстарын басқару мәселелерін, персоналды бейімдеу, мотивациялау және бағалау мәселелерін қарастырады. 

«Адам ресурстарын басқару» пәнін оқып, студенттер теориялық және әдіснамалық білімнің негіздерін, сондай-
ақ адам ресурстарын стратегиялық басқару, стратегиялық басымдықтар аясында штатты жоспарлау және 

жинақтау, стратегияның призмасы және HR басқару қызметінің жаңа құрылымдарын әзірлеу және ұйым 

персоналының тиімділігін басқару арқылы персоналды оқыту және дамыту бойынша жұмыс дағдыларын 

алады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) адам ресурстарын басқарудың негізгі әдістерін пайдалану дағдыларын 

меңгереді; В) адам ресурстарын зерттеудегі негізгі бағыттар мен проблемаларды талдайды; С) адам 

ресурстарын оңтайландырудың негізгі әдістерін және оларды пайдалану шекараларын әзірлейді; Д) мемлекеттік 

және жергілікті қызмет саласында адам ресурстарын басқарудың әдістерін пайдалану ерекшеліктерін 
анықтайды; Е) мемлекеттік сектор ұйымдарында адам ресурстарын басқарудың әдістерін пайдалану шарттары 

мен мүмкіндігін бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік саладағы әкімшілік реттеу   

Бағдарлама авторы: Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде мемлекеттік саладағы негізгі әкімшілік реттеу институттары 

туралы білімді қалыптастыру, тәжірибелік қызметте әкімшілік-құқықтық нормаларды қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс студенттерде кәсіби стандарт аясында арнайы функцияларды орындауға 

қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға, мемлекеттік басқару және әкімшілік құқық жүйесінде жұмыс 

жасауға қажетті тиісті кәсіби және жеке қасиеттерді тәрбиелеуге бағытталған. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әкімшілік жауапкершіліктің құқықтық ұғымдарын, әкімшілік құқық 

субъектілерін, заңды және жеке тұлғаларды, әкімшілік теріс қылықтарды, алдын алу шараларын, әкімшілік 

бұлтартпау шараларын, әкімшілік жауапкершілікті, әкімшілік санкцияларды, әкімшілік құқық бұзушылықтың 

құрамын, әкімшілік құқық бұзушылық түрлерін білу және түсіну B) Әкімшілік құқық нормаларын түсіндіре 

білу және қолдану; әкімшілік теріс қылықтардың құқықтық біліктілігін жүргізу; әкімшілік және қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды шектеу; C) әкімшілік жауапкершілік нормалары негізінде өз көзқарасын логикалық 

сауатты және заңдық негізді түрде білдіру; Д) құқық бұзушымен қарым-қатынас барысында өзінің 
эмоционалдық жағдайын басқару. E) жүйеде жұмыс істеу үшін қажетті құқықтық және басқа да қажетті дербес 

іздеу, жинау және талдау дағдыларын қалыптастыру. 

 

7.2 Модуль – Мемлекеттік органдарды басқару ерекшеліктері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  HR-басқару 

Бағдарлама авторы:  Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Осы маңызды ресурстың тиімділігін арттыратын адам ресурстарын 

басқарушылардың жаңа буынын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс ұйымның дамуының теориялық негіздерін (өзгерістер, мүмкіндіктер, 

проблемалар, міндеттер, шешімдер, әрекеттер), миссиясын, құндылықтарын және компанияның даму 
стратегиясын зерттеуді ұсынады. Сонымен қатар, студенттер ұйымды басқарудың ұйымдық құрылымының 

типтерін, персоналды жоспарлаудың мәнін, бейімделудің негізгі түрлерін, еңбек бейімделуін басқаруды, 

құзыреттіліктерді және дағдыларды дамыту кезеңдерін үйренеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қызметкердің барлық еңбек қызметі барысында міндеттерді орындау үшін 

қажетті жаңа кәсіби білім мен дағдыларды игеру үшін қажетті жеке қасиеттерді дамыту, жүйелі түрде нығайту, 

білім спектрін жетілдіру және кеңейту; В) персоналды басқару қызметін өндірістік нәтижелерге қол жеткізуге 

бағдарлау; С) өз міндеттерін атқармайтын менеджерлердің тағдыры туралы шешім қабылдау; Д) басшылық 

резервті даярлау жүйесін құру, басшылықтың сабақтастығын қамтамасыз ету және кадрлық шығындар 

тәуекелін төмендету; Е) қысқа, орта және ұзақ мерзімді перспективадағы даму стратегиясына, сондай-ақ нақты 

қаржылық көрсеткіштерді қоса алғанда, өндірістік жоспардың мақсаттарына сәйкес ұйым штатын жинақтау 

саласындағы білім мен біліктерді тәжірибеде қолдану қабілеті/дайындығы. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Әкімшілік жауапкершілік 

Бағдарлама авторы: Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде әкімшілік құқықтың негізгі институттары туралы білімдерін 

қалыптастыру, тәжірибелік қызметте әкімшілік-құқықтық нормаларды қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс студенттерде кәсіби стандарт аясында арнайы функцияларды орындауға 

қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға, мемлекеттік басқару және әкімшілік құқық жүйесінде жұмыс 

жасауға қажетті тиісті кәсіби және жеке қасиеттерді тәрбиелеуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 
Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әкімшілік жауапкершіліктің құқықтық ұғымдарын, әкімшілік құқық 

субъектілерін, заңды және жеке тұлғаларды, әкімшілік теріс қылықтарды, алдын алу шараларын, әкімшілік 

бұлтартпау шараларын, әкімшілік жауапкершілікті, әкімшілік санкцияларды, әкімшілік құқық бұзушылықтың 

құрамын, әкімшілік құқық бұзушылық түрлерін білу және түсіну B) Әкімшілік құқық нормаларын түсіндіре 

білу және қолдану; әкімшілік теріс қылықтардың құқықтық біліктілігін жүргізу; әкімшілік және қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды шектеу; C) әкімшілік жауапкершілік нормалары негізінде өз көзқарасын логикалық 

сауатты және заңдық негізді түрде білдіру; Д) құқық бұзушымен қарым-қатынас барысында өзінің 

эмоционалдық жағдайын басқару. E) жүйеде жұмыс істеу үшін қажетті құқықтық және басқа да қажетті дербес 

іздеу, жинау және талдау дағдыларын қалыптастыру. 
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8.1 Модуль - Қала менеджменті, 8 кредит 

БП ТК TM 3218 Тайм-менеджмент   5 4/4 

БП ТК ZР 3219 Зерттеу практикумы   5 4/4 

8.2 Модуль -Шағын қалалардың дамуы, 8 кредит 

БП ТК IK 3218 Іскерлік коммуникациялар  5 4/4 

БП ТК GZ 3219 Ғылыми зерттеулер  5 4/4 

9.1 Модуль - Мемлекеттік саясат және мемлекеттік басқару (мемлекеттік басқарудағы КРІ), 17  кредит 

БП ТК SS 3220 Сертификаттау және стандарттау   5 4/4 

БП ТК BSS 3221 Бюджет-салық саясаты   5 4/4 

БП ТК MKE 3222 Мемлекеттік қызмет этикасы   5 4/4 

БП ТК MSE 3223 Мемлекеттік сектордың экономикасы   5 5/5 

9.2 Модуль - Экономика және басқару , 17 кредит 

БП ТК МSS 3220 Метрология, сертификаттау және стандарттау  5 4/4 

БП ТК IZh 3221 Инвестициялық жобалар   5 4/4 

БП ТК BEM 3222 Басқару этикасы және мәдениеті  5 4/4 

БП ТК MSB 3223 Мемлекеттік секторды басқару  5 5/5 

10.1 Модуль - Мемлекеттік басқарудағы инновациялар (мемлекеттік басқарудағы КРІ), 18 кредитов 

БП ТК МKК 3224 Мемлекеттік қызмет көрсету  6 4/4 

БП ТК MOPB 3225 Мемлекеттік органның персоналын басқару   6 5/5 

БП ТК ATK 3226 Азық-түлік қауіпсіздігі   6 4/4 

БП  Өндірістік практика 6 5/5 
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10.2  Модуль - Өмір сүру сапасы, 18 кредит 

БП ТК AU 3224 Азаматтарға арналған үкімет   6 4/4 

БП ТК HR-B 3225 HR-басқару (HR-mаnаgеment)   6 5/5 

БП ТК ZhEOSS 3226 Жасыл экономика және өмір сүру сапасы   6 4/4 

БП  Өндірістік практика 6 5/5 

11.1 Модуль - Мемлекеттік басқару және аймақтық экономика ерекшеліктері, 9 кредит 

КП OК MBT 3301 Мемлекеттік басқару теориясы   5 5/5 

КП ТК MKIZh 3302 Мемлекеттік қызметтегі іс-жүргізу   6 4/4 

11.2  Модуль - Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі, 9 кредит 

КП OК MBT 3301 Мемлекеттік басқару теориясы   6 5/5 

КП ТК IShT C1 3302 Іскерлік шетел тілі С1    6 4/4 

12.1 Модуль - Кәсіби мемлекетті құру жолындағы Қазақстан, 8 кредит 

КП OК AEB 3303 Аймақтық экономика және басқару  6 3/3 

КП ТК MZhA 3304 Мемлекеттік-жеке әріптестік    6 5/5 

12.2   Модуль-Мемлекеттік басқарудағы жобаларды жүзеге асыру , 8 кредит 

КП OК AEB 3303 Аймақтық экономика және басқару 6 3/3 

КП ТК KK 3304 Кәсіпкерлік құқық     6 5/5 

 

1.1 Модуль – Қала менеджменті 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Тайм-менеджмент 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: заманауи жаһандану жағдайында адамның негізгі капиталы ретінде уақытты 

тиімді пайдалану үшін, сонымен қатар болашақ мемлекеттік қызмет мамандарының арасында тиімді басқару 
дағдыларын қалыптастыру үшін базалық технологияларға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс уақытты басқару ұғымдарын зерттеуді ұсынады, бұл ағылшынның 

«timemenegment» сөзінен шыққан және оның уақытын ұйымдастырудың технологиясын және оны пайдалану 

тиімділігін арттыруды білдіреді. Оқу процесінде студенттер іскерлік қатынастардың негізгі қиындықтары - 

уақыттың жетіспеушілігімен танысады. Сондықтан уақытты басқару ғылым ретінде уақытты тиімді 

пайдаланудың негізгі әдістерін зерттейді. Сонымен қатар уақытты жоспарлау мен басқарудың танымал әдістері, 

жоспарлаудың 6P әдістерін, Эйзенхауэр әдісін, Парето заңын, Брайан Трейси әдістерін қолдану бойынша 

тренингтер өтеді. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, 

Реттеуші ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мақсат қою және қою негіздерін білу. B) басқару саласында уақытты 
басқарудың озық әдістері мен технологияларын қолдана білу; C) жеке және ұйымдастырушылық мақсаттарға 

жету үшін тиімді жоспарлаудың нақты әдістерін қолдана білу. E) тиімді жоспар құру үшін қажетті ақпараттық 

технологиялармен және бағдарламалармен жұмыс жасай білу. E) уақытты басқару әдістерін қолдану арқылы 

ұйымның нақты мақсаттарына жету жолдарын білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Зерттеу практикумы 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: экономикалық зерттеу әдістерін қолдана отырып студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді игеру ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жоспарлау, жүргізу және 
рәсімдеудің негізгі принциптері туралы түсінік қалыптастыруды қамтиды. Осыған сәйкес студенттер келесі 

бағыттар бойынша жүйелі білім алады: ғылым мен практиканың әдіснамалық принциптері; экономикалық 

ғылым саласындағы зерттеулерді жоспарлау; зерттеу жүргізу; зерттеу нәтижелерін өңдеу және ұсыну.  

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, 

Реттеуші ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді игеру нәтижесінде студент экономика саласында ғылыми зерттеулер 

жүргізуде қолданылатын қазіргі әдістерді білуі керек; C) заманауи талдау әдістерін қолдана отырып, 

эксперименттік және зертханалық зерттеулер жүргізе білу; C) Шығармашылық топтардың құрамында ғылыми-

зерттеу жұмысы туралы есептердің жеке бөлімдерін құруға; E) геологиялық мәліметтерді өңдеудің меншікті 

әдістері мен әдістерін; E) экономикалық ғылым саласындағы процестер мен құбылыстарды модельдеу әдістері. 
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1.2 Модуль – Шағын қалалардың дамуы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Іскерлік коммуникациялар 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: іскери қарым-қатынастың негізгі әдістерін білу және білу қазіргі заманғы 

маманға қойылатын негізгі талаптардың бірі, өйткені бизнес және мемлекеттік қызмет саласында негізгі жұмыс 

келісім-шарттар жасау, халықпен кездесулер, БАҚ-пен жұмыс жасау болып табылады. Осыған байланысты 
болашақ маманның қалыптасуында осы пәнді білу маңызды рөл атқарады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Біздің уақыт - бұл іскерлік, белсенді және өз бетінше дұрыс жол таба алатын 

уақыт. Белсенділік іскер адамға мақсаттарына жетуге көмектеседі. Сондықтан іскерлік қарым-қатынастың өзегі 

- этика және қарым-қатынас мәдениеті. Сондықтан іскерлік қарым-қатынастың негіздері мен қағидаларын білу 

маңызды. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, 

Реттеуші ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) этикалық нормалар мен ережелерді сақтай білуі (құрмет, теңдік, жеке 

қасиеттерді құрметтеу, қарым-қатынас мәдениеті). B) басқару саласында іскери қарым-қатынастың озық 

әдістері мен технологияларын қолдана білу; C) кәсіптік терминдер мен іскери қарым-қатынас тілін білу және 

қолдана білу. E) келіссөздер мақсаттарының жұмысына және рөліне ие болу, ресми және бейресми қарым-
қатынас формаларын сақтау. E) іскерлік қарым-қатынас әдістерін қолдану арқылы жеке және ұйымдық 

мақсаттарға қол жеткізе алу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ғылыми зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: нәтижелерді көпшілік алдында таныстыру тақырыбын таңдаудан бастап ғылыми 

шығармашылықтың негіздері және зерттеуді жоспарлау дағдыларын қалыптастыру туралы білім алу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс ғылыми-зерттеу жұмысы тұжырымдамасының теориялық негіздерін, 

сонымен қатар ғылыми зерттеулердің жалпы сызбаларын зерделеуді қарастырады. Пәнді оқу барысында 

студенттер логикалық заңдар мен ережелерді, ғылыми зерттеулердің әдістерін, проблемаларды таңдауды және 
ғылыми жұмыс тақырыбын тұжырымдауды, зерттеу нысанын анықтаумен танысады. Тақырыптың өзектілігі 

туралы түсінік. зерттеуді жоспарлау. зерттеу тақырыбына арналған толық жұмыс жоспарларын құру. әдеби 

көздерді іздеу және таңдау. кітапханалардағы библиографиялық каталогтармен жұмыс. Интернеттегі әдеби 

көздерді іздеу және таңдау. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, 

Реттеуші ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми шығармашылық негіздері B) ғылыми, арнайы және анықтамалық 

әдебиеттермен жұмыс жасау, нақты материалдарды жинау және өңдеу, оны баспа түрінде рәсімдеу және ұсыну; 

C) ғылыми жұмысты дайындаудан бастап тақырыпты жариялауға дейінгі процесс; Д) кітапханаларда 

библиографиялық каталогтармен жұмыс жасай және жаза алуы; E) ғылыми зерттеу әдістерін қолдану арқылы 
жеке және ұйымдастырушылық мақсаттарға қол жеткізе алуы. 

 

9.1 Модуль - Мемлекеттік саясат және мемлекеттік басқару (мемлекеттік басқарудағы КРІ) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сертификаттау және стандарттау 

Бағдарлама авторы:  Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің қазіргі заманғы стандарттау және өнімдерді (қызметтерді) 

сертификаттау саласындағы білімі мен дағдыларының жеткілікті көлемін қамтамасыз ететін теориялық 

білім алу, стандарттар базасының жағдайын, сапа менеджменті жүйесін талдау және бағалау, сонымен қатар 

қазіргі уақытта қызметтердің тиімділігі, пайдалылығы мен сапасын жүйелі түрде жақсарту стратегиясын 

әзірлеуден стандарттардан тұрады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: өнімге прогрессивті талаптарды анықтайтын нормативті-техникалық құжаттаманы 

зерттеу, сондай-ақ осы құжаттаманың дұрыс қолданылуын бақылау және стандарттау, сертификаттау және 

метрология қағидаттарына негізделген шешімдерді қолдана отырып, сертификаттау жүйелерінің, өлшеу және 

бақылау құралдарының құрылуы мен енгізілуін зерттеу 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, 

Реттеуші ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі стандарттау мен сертификаттау саласындағы заманауи нормативтік 

құжаттарды білуі керек; C) ұлттық стандарттар мен ұлттық сертификаттау жүйелерін әзірлеу кезінде тиісті 

стандарттарды қолданады, техникалық құжаттаманы сауатты ресімдейді; C) жұмыстар мен қызметтерді 

стандарттау мен сертификаттауды реттейтін нормативтік құжаттарды талдайды. E) әлеуметтік және мәдени 

контексттің ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттік тілде ауызша және жазбаша байланысты жүзеге 

асырады; E) өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру, заманауи сертификаттау және стандарттау саласындағы 

зерттеулерді ұйымдастыру. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Бюджет-салық саясаты 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттің қаржылық саясатының құрамдас бөлігі ретінде бюджет-салық 

саясатының мәнін, сондай-ақ ҚР қазіргі жағдайында оны жүзеге асыру ерекшеліктерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі әлемде экономикалық бейіндегі мамандардың біліміне қойылатын 

талаптар үнемі өсуде, сондықтан білім беру жүйесінің міндеті студенттерге теориялық мәселелер бойынша, 

соның ішінде бюджет-салық жүйесінің жұмыс істеуі туралы, оның қоғамдық ұдайы өндірудегі және 

халықаралық ынтымақтастықты дамытудағы рөлі туралы білім жиынтығын беру болып табылады. Осыған 

байланысты «Бюджет-салық саясаты» пәнін оқу өте уақтылы және өзекті болып табылады. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 
ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР Бюджет-Салық жүйесінің қазіргі даму үрдістерін талдайды; В) 

мемлекеттің бюджет-салық саясатының құралдарын пайдалану тиімділігін анықтай алады; С) бюджеттік-

салықтық реттеу жүйесінде қазіргі заманғы әдістерді қолданады; Д) бюджет-салық саясаты саласында 

технологияларды сыни бағалауды жүзеге асырады; бюджет-салық саясатын іске асыру бойынша әртүрлі 

көздерден алынған ақпаратты жүйелендіреді және құрылымдайды; Е) бюджет-салық саясатын жетілдіру 

бойынша жоспарлар жасайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік қызмет этикасы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: басқарушылық қызметтің этикалық аспектілеріне, қазақстандық мемлекеттік 

қызметтің ғылымы мен кәсіби этикалық жүйесі ретінде әкімшілік этиканың негізгі қағидаттары мен 

нормаларына негізделген көзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік қызметтің келесідей адамгершілік қағидаларының мәні мен 

мазмұнын ашады: мемлекет пен қоғамға қызмет ету, заңдылық, гуманизм, жауапкершілік, әділеттілік, адалдық, 

саяси бейтараптық, адалдық және сатылмау; мемлекеттік қызметшінің қызметтік этикетінің негізгі ережелері, 

қызметтік этикетті олардың қызмет практикасына енгізу механизмдері. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, 

Реттеуші ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі этикалық теорияларды, ұғымдар мен терминдерді білу және түсіну; 

C) мемлекеттік қызметке қатысты қызметтік (іскерлік) этикет ережелерін практикада қолдану; C) мемлекеттік 

қызметтің барлық сатыларындағы персоналдың кәсібилігінің моральдық компонентін бағалау мүмкіндігі; E) 

мемлекеттік қызметтің этикалық негіздері саласындағы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау саласындағы 

дағдылар; E) мемлекеттік қызметшілердің қызметтік міндеттерін орындау процесінде туындайтын этикалық 

даулы жағдайларды шешуге қажетті оқыту саласындағы дағдылар. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік сектордың экономикасы 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттің экономикалық қызметінің мазмұны мен негізгі бағыттарын, сондай-

ақ экономикаға мемлекеттің араласу салдарын талдауды зерттеу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: «Мемлекеттік сектор экономикасы» қолданбалы ғылым болып табылады 

(микроэкономикалық талдау құралдарын қолдану тұрғысынан) және мемлекеттік сектордың экономикадағы 

рөлін, заманауи микроэкономикалық құралдарды қолдана отырып, мемлекеттік сектордың қызмет ету 

механизмінің теориялық үлгілерін зерттеуге арналған. Пәнді оқу қажеттілігі экономикалық мамандық 

студенттерін оқытудың практикалық-бағдарлы сипатына байланысты. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  
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Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономикадағы мемлекеттік сектор жүйесін дамытудың қазіргі 

тенденцияларына талдау жасайды; C) мемлекеттік секторды дамыту жоспарлары мен бағдарламаларын жасау 

дағдылары бар; C) мемлекеттік сектордың экономикасын жетілдіру жүйесінде заманауи әдістерді қолданады; 

D) экономикадағы мемлекеттік сектордың қызметін реттеу саласындағы әдістер мен құралдарды сыни 

бағалауды қамтамасыз етеді; E) жоспарлар мен болжамдарды, әр түрлі көздерден алынған құрылымдарды 

дайындау процесіне қатысу үшін мәліметтер базасын қалыптастырады. 

 

9.2 Модуль - Экономика және басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Метрология, стандарттау және сертификаттау 

Бағдарлама авторы:  Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің теориялық метрология, квалиметрия, стандарттау және 

сертификаттау саласындағы білімдерін қалыптастыру, сондай-ақ нормативті-техникалық құжаттармен және 

физикалық шамаларды өлшеу құралдарымен жұмыс жасауда практикалық дағдыларға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұны метрология, стандарттау және сертификаттаудың теориялық 

негіздерін зерттеумен байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды. Сәйкестікті растау, сертификаттау тәртібі, 

халықаралық және отандық стандарттарды құру принциптері талданады. Нормативтік-құқықтық құжаттарды өз 
қызметінде қолдану мүмкіндігі туралы теориялық және практикалық білім 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өнімдердің (қызметтердің) және процестердің негізгі түрлеріне 

нормативтік актілердің талаптарын қолдана білу; C) жаттығу аймағында қолданылатын негізгі ұғымдар мен 

анықтамаларға, параметрдің қажетті дәлдігіне байланысты әмбебап өлшеу құралын таңдау дағдыларына, 

өлшеулер жүргізу және өлшеу қателіктерін бағалау, өнімдердің сапасын бағалау дағдыларына ие. C) Кәсіби 

міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті ақпаратты іздеуді және пайдалануды, кәсіби және тұлғалық дамуды 

жүзеге асыру; E) негізгі ұғымдарды, ұйымдастырудың қағидаларын, сәйкестікті растаудың тәртібі мен 
формаларын, техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін міндетті түрде растау ерекшеліктерін 

зерттеу. E) өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру, заманауи сертификаттау және стандарттау саласындағы 

зерттеулерді ұйымдастыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Инвестициялық жобалар 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік инвестициялық саясатты терең талдау, экономиканың әртүрлі 

деңгейлерінде инвестициялық саясатты қалыптастыру мен іске асыруда қолданылатын кәсіби 

тұжырымдамаларды, терминдер мен әдістерді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: мемлекеттік инвестициялық саясаттың ұқсас аймақтық саясатпен байланысын, 
инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу талаптарының аймақтық экономика мен бизнес құрылымдарының 

дамуына әсерін қарастыру. Инвестицияның теориялық негізі; инвестициялық қызметті мемлекеттік-құқықтық 

реттеудің негізгі принциптері мен нысандарын зерттеу; инвестицияларды басқару теориясы мен әдіснамасымен 

танысу; ұтымды инвестициялық саясатты таңдау кезінде шешім қабылдаудың теориялық негіздерін игеру; 

тәуекелдерді бағалау және инвестициялық қауіпсіздік әдістерін игеру 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты экономикалық жобаны жүзеге асыру үшін құрылған шағын 

ұжымдар мен топтарды жедел басқару; C) басқарушылық шешімдердің нұсқаларын, шешімдердің ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлері негізінде 
оларды таңдау негіздемесін жасауға қатысу; C) Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де микро- және макро 

деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын көрсеткіштерді талдау және 

түсіндіру; D) қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны ескере отырып, стандартты әдістерге негізделген 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу; E) шығындар, сапа, кадрлар, жоспарлау, 

мемлекеттік реттеу, қаржылық, инвестициялық және инновациялық менеджмент саласындағы жобалық 

шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық жүйелердің тиімділік көрсеткіштерін талдау және түсіндіру. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Басқару этикасы және мәдениеті 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: әлемдік тәжірибені және мемлекеттік құрылыстың және басқарудың ұлттық 

ерекшеліктерін ескере отырып, әкімшілік және әлеуметтік этиканың (мемлекеттік басқарудағы этика) және 

мемлекеттік қызметтің кәсіби мәдениеті туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: курстық оқу барысында студенттер кәсіби этика негіздерін және қызметтік 

этикеттің ережелерін біледі, қазіргі қоғамда пайда болған дәстүрлі және жаңа этикалық мәселелерді зерттейді 
және олардың шешімдерін іздейді. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, 

Реттеуші ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі ұғымдар мен терминдерді білу (басқару этикасы, басқару 

мәдениеті, кәсіби этика, іскерлік және іскерлік этикет); В) әртүрлі деңгейлерде басқару процесінде пайда 

болатын этикалық мәселелерді анықтау білімі мен мүмкіндігін тәжірибеде пайдалану, мәселердің туындау 

себептерін анықтаужіне оны алдына –алу бойынша шешу әдістері; C) ұжымда қолайлы моральдық-этикалық 

ахуалды қалыптастыру және қолдау тетіктерін іске асыру құралдарына ие болу мүмкіндігі; E) басқарушылық 

коммуникацияны құруда алған білімдерін қолдану мүмкіндігі; E) мемлекеттік қызметшілердің этикалық 

талаптарға сай мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру үшін оқыту саласындағы дағдылар. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік секторды басқару 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік секторды басқарудың бағыттары мен формаларын таңдауды зерттеу 

және олардың тиімділігін бағалау; қазіргі жағдайда мемлекеттік секторды басқару құралдарын дамыту және 

жетілдіру мәселелері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: курс заманауи экономикалық ғылымды оқып жатқан студенттерге, ең алдымен 

экономикалық теория, қаржы, экономиканы мемлекеттік реттеу және мемлекеттік басқаруға қызығушылық 

танытатын студенттерге арналған. «Мемлекеттік секторды басқару» пәні дәстүрлі түрде шетелдік 

университеттерде оқытылатын басқа курстар арасында ұзақ уақыттан бері өз орнын тапты. «Мемлекеттік 
секторды басқару» пәнін оқу студенттердің басқарушылық ойлауын қалыптастыру, бітірушілердің мемлекеттік 

практикада жұмыс істеуіне қажетті кәсіби дағдыларды дамыту үшін қажет. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік секторды басқарудың табиғаты мен әлеуметтік 

сипаттамаларын талдайды; C) микро және макроэкономикалық процестерге, құбылыстарға, мемлекеттік 

сектордың көрсеткіштеріне және оларды басқару құралдарына назар аударады; C) мемлекеттік сектордағы 

мемлекеттік басқару практикасына жіктеу критерийлерін сыни бағалауды ұсынады; D) тиісті басқару 

шешімдерін қабылдау үшін қоғамдық сектор ұйымдарының қызметі жағдайына жан-жақты баға беру; E) 
мемлекеттік сектордағы экономикалық процестерді реттеу жоспарларын құру. 

 

10.1 Модуль - Мемлекеттік басқарудағы инновациялар (мемлекеттік басқарудағы КРІ)  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік қызмет көрсету 

Бағдарлама авторы:  Жунусов Б.А.  

Курсты оқытудың мақсаты:  студенттерде, мемлекеттік қызмет көрсету саласында кәсіби қызметті жүзеге 

асыру кезінде нақты шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін, теориялық және құқықтық білімнің оңтайлы 

көлемін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік қызмет көрсету кезінде мемлекеттік органдар жұмысының 

негізгі принциптерін қарастырады. Курсты оқыту қажетті сападағы мемлекеттік қызмет көрсету барысында заң 
бұзушылықты алдына алу үшін,  мемлекеттік қызмет көрсетудің ұйымдастырушыдық құқықтық негіздері мен 

мемлекеттік қызметтің нәтижелілігін бағалау мүмкіндігі қарастырылады.   

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің ерекшеліктерін түсінеді және 

талдайды, коммуникативтік стратегияларды меңгереді, әлеуметтік жағдайларда бағдарланады, жеке 
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ерекшеліктерін, сөйлеу мәдениетін, тұлғааралық қарым-қатынастардағы гуманистік принциптер мен 

нормаларды бағдарлауды, әлеуметтік өзара іс-қимылға уәждемені, бірлескен қызметке ұмтылысты, қарым-

қатынас тәсілдерін және техникаларын меңгереді; В) кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдаланады; С) тұтынушылардың  қажеттіліктерін анықтай білу және оларды тиімді 

қанағаттандыру, қажетті ресурстарды тарту арқылы тұтынушы мәселелерін шешуге дайын болу, сонымен қатар 

тұлғаның жеке ресурстарын іске қосу мен жұмылдыру арқылы, тұтынушылармен жұмыс жасау 

принциптерінтұтынушылармен өзара әрекеттесу технологияларын, мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде 

тұтынушылармен қарым-қатынасты сақтау әдістерін біледі; Д) құқықтық және этикалық нормаларды біледі 
және оларды кәсіби қызметте пайдалана алады, өз сезімдері мен эмоцияларын иемдене алады, оның себебін 

түсінеді және өзінің эмоциялық жағдайын басқарады, басқа адамдарға қатысты жанашырлықта олардың 

эмоционалдық жағдайына әсер етеді; Е) ұжымда өз бетінше жұмыс жасай алады, адамдарды басқара алады 

және олардың жеке мүдделерін жалпы мақсатқа бағындыра алады; тұлғааралық қарым-қатынас және топтағы 

жұмыс технологиясын біледі, топтық әзірлеудегі жұмысты басқара алады, стандартты және стандартты емес 

жағдайларда шешімдер қабылдайды және олар үшін жауапты болады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік органның персоналын басқару   

Бағдарлама авторы:   Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кадр менеджментінің негізгі бағыттары туралы қажетті білімдермен қамтамасыз 

ету, мемлекеттік органдарда кадр менеджменті мен кадр саясатын тиімді жүзеге асыру үшін қажетті әртүрлі 
деректер базасының ерекшелігі туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді меңгеру мемлекеттік менеджменттің және корпоративтік ақпараттық 

жүйенің даму стратегиясының құрамдас бөлігі ретінде мемлекеттік органдарда персоналды басқару туралы 

түсініктерді қалыптастыруды болжайды. Сәйкесінше студенттердің алдында кадрды басқару мен мемлекеттің 

кадр саясатын тиімді жүзеге асыру үшін қажетті, мемлекеттік кадрлық менеджменттің негізгі бағыттары туралы 

жүйелі білім алу міндеті тұр. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, 

Реттеуші ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кадрлық жоспарлау, мемлекеттік органдарда кадр жұмысын жүргізу 
шеңберінде деректер базасын жүргізу; В) кадрларды жоспарлауға, мемлекеттік органдарда қызметкерлердің 

мансабын дамытуға, персоналды бағалауға, аттестациялауға, персоналды оқытуға  қажетті ақпараттық жобаларды 

әзірлеу; С) мемлекеттік органдарда кадр менеджментінің әртүрлі процестерін қолдайтын қазіргі бар ақпараттық 

компьютерлік бағдарламаларды таңдау және сатып алу бойынша фирманың басшылығы мен желілік 

менеджерлерге кеңес беру; Д) кадрлық менеджмент бөлігінде корпоративтік ақпараттық жүйенің құрамдас бөлігі 

болып табылатын әртүрлі деректер базасының жағдайын талдау; Е) ұйымдық-басқару қызметін жүзеге асыру 

және тиімді басқаруды, оның ішінде персоналды қамтамасыз ететін мемлекеттік мекеме басшыларымен және 

құрылымдық бөлімшелердің менеджерлерімен бірлескен іс-қимыл жоспарын жасау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Азық-түлік қауіпсіздігі   
Бағдарлама авторы:  Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: сұраныс пен ұсынысты талдау, баға белгілеу саласында кәсіби дағдыларды 

қалыптастыру, ел мен өңірлердің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында білім, дағды және 

іскерліктің дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән Қазақстандағы экономикалық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жүйесінің қазіргі жағдайы мен даму үрдістерін, елдегі экономикалық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

саласындағы негізгі мәселелерді және оларды қазіргі даму кезеңінде және болашақта шешудің алғышарттарын, 

азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы негізгі нормативтік-құқықтық актілерді, мемлекеттің экономикалық және 

азық-түлік қауіпсіздігін бағалау әдістерін, мемлекеттің экономикалық және азық-түлік қауіпсіздігіне жағымсыз 

процестердің әсерін, мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп-қатерді жою жөніндегі қызметтің негізгі 

бағыттарын және т. б. қамтиды. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 
реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің және оның азық-түлік 

қауіпсіздігінің экономикалық маңызды құрамдас бөліктерінің жұмыс істеуі мен дамуының теориялық және 

әдістемелік негіздерін, азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы негізгі нормативтік-құқықтық актілерді біледі және 

түсінеді; В) мемлекеттің экономикалық және азық-түлік қауіпсіздігін бағалау әдістерін таңдайды және 

пайдаланады; азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі негізгі іс-шаралар мен сценарийлерді әзірлей 
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алады; С) Ресей мен әлемде қазіргі кезеңде азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы нақты қатерлерді бағалайды Д) 

азық-түлік қауіпсіздігі көрсеткіштерінің мониторингі бойынша мемлекеттік, әкімшілік және коммерциялық 

құрылымдарға ұсынымдар әзірлейді; Е) өңірлердің тұрақты даму стратегиясын және азық-түлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуді әзірлеуге қатысады. 

 

10.2 Модуль - Өмір сүру сапасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Азаматтарға арналған үкімет 

Бағдарлама авторы:  Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Барлық халыққа қызмет көрсету орталықтарын  бір жүйеге жинақтап ақпараттық 

технологияларды пайдалану арқылы  азаматтармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау кезінде, сондай-ақ 

ведомствоаралық және өңіраралық өзара іс-қимыл кезінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапалы 

өзгеруіне әкелген  «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен танысу 

Пәннің қысқаша мазмұны: курсты оқу барысында студенттер азаматтар үшін Үкіметті қалыптастыру 

негіздерін және оның функцияларын меңгереді. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Азаматтарға арналған үкіметті» қалыптастырудың негізгі ұғымдары мен 

кезеңдерін білу және түсіну; В) мемлекеттік қызметтерді ұсыну және алу туралы білімді практикада пайдалану; 

С) мемлекеттік қызметтерді көрсету туралы деректерді жинау және түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті; Д) 

Мемлекеттік қызметтерді алу үшін алған білімдерін пайдалана білу; Е) «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

бағыты бойынша студенттердің оқуын жалғастыру үшін қажетті біліктіліктер. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  HR-басқару (HR-mаnаgеment) 

Бағдарлама авторы:  Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Осы маңызды ресурстың тиімділігін арттыратын адам ресурстарын 

басқарушылардың жаңа буынын қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс ұйымның дамуының теориялық негіздерін (өзгерістер, мүмкіндіктер, 

проблемалар, міндеттер, шешімдер, әрекеттер), миссиясын, құндылықтарын және компанияның даму 

стратегиясын зерттеуді ұсынады. Сонымен қатар, студенттер ұйымды басқарудың ұйымдық құрылымының 

типтерін, персоналды жоспарлаудың мәнін, бейімделудің негізгі түрлерін, еңбек бейімделуін басқаруды, 

құзыреттіліктерді және дағдыларды дамыту кезеңдерін үйренеді. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, 

Реттеуші ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қызметкердің барлық еңбек қызметі барысында міндеттерді орындау үшін 

қажетті жаңа кәсіби білім мен дағдыларды игеру үшін қажетті жеке қасиеттерді дамыту, жүйелі түрде нығайту, 
білім спектрін жетілдіру және кеңейту; В) персоналды басқару қызметін өндірістік нәтижелерге қол жеткізуге 

бағдарлау; С) өз міндеттерін атқармайтын менеджерлердің тағдыры туралы шешім қабылдау; Д) басшылық 

резервті даярлау жүйесін құру, басшылықтың сабақтастығын қамтамасыз ету және кадрлық шығындар 

тәуекелін төмендету; Е) қысқа, орта және ұзақ мерзімді перспективадағы даму стратегиясына, сондай-ақ нақты 

қаржылық көрсеткіштерді қоса алғанда, өндірістік жоспардың мақсаттарына сәйкес ұйым штатын жинақтау 

саласындағы білім мен біліктерді тәжірибеде қолдану қабілеті/дайындығы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жасыл экономика және өмір сүру сапасы 

Бағдарлама авторы:  Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандардың жасыл экономика және қаладағы өмір сапасы туралы 

түсініктердің теориялық негіздерін терң зерттеуі және нақтылауы. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны экологияның қала тұрғынының өміріне, қалалардың, елдер мен 

әлемнің экономикасы мен дамуына, сонымен қатар экологиялық проблемаларды шешудің жолдарын зерттеуді 

қамтиды. Қазақстандағы «жасыл» экономиканы дамыту тұжырымдамасы, тұжырымдаманың дамуы, «қадірлі» 

экономиканың негізгі даму бағыттары қарастырылады. Сондай-ақ, электр энергетикасын, қалдықтарды басқару 

жүйесін, қалдықтардың ластануын азайту, ауаның ластануын азайту, жасыл ғимарат және басқа да мәселелер 

қарастырылады. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  
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Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жасыл экономиканың теориялық және әдіснамалық негіздерін және 

қаладағы өмір сапасын біледі және түсінеді; C) «жасыл» экономиканы дамытудың негізгі бағыттарының 

қызметін және қаладағы өмір сүру сапасын талдай білу; C) қаладағы жасыл экономиканың дамуының негізгі 

бағыттары мен өмір сүру сапасының тұжырымдарын ойдағыдай тұжырымдай білу; E) жасыл экономиканы 

және қаладағы өмір сапасын дамыту саласындағы ресми ақпаратпен, коммуникациялық дағдылармен алмасу.E) 

электр энергетикасын, қалдықтарды басқару жүйелерін дамытуда, қалдықтардың ластануын азайту, ауаның 
ластануын азайту, жасыл ғимарат және т.б. салаларға қатысыты біліктілікті қалыптастыру. 

 

11.1 Модуль - Мемлекеттік басқару және аймақтық экономика ерекшеліктері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік қызметтегі іс-жүргізу 

Бағдарлама авторы:  Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарында, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелерде іс жүргізу мен құжат 

айналымын жүргізудің теориялық білімі мен практикалық іскерліктері мен дағдыларын меңгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс басқару құжаттарын ресімдеудің; мемлекеттік билік органдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында іс жүргізу мен құжат айналымын ұйымдастырудың негізгі 
принциптерін; мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында құжаттармен жұмыс жасау, ресімдеу және 

құрастыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырудың жалпы нормалары мен ережелерін ашып 

көрсетеді. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқару коммуникациясының әртүрлі жанрларында жазбаша 

коммуникацияның негізгі әдістері мен тәсілдерін білу; іскерлік хат алмасу тәсілдерін білу; В) іс жүзінде 

жазбаша коммуникация мәтіндерінің әртүрлі түрлерін пайдалану; С) мемлекеттік билік органдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында іс жүргізу мен құжат айналымын ұйымдастыру туралы деректерді 
жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті; Д) қызметтік құжаттарды жасай білу, есепке алу, сақтау, қорғау 

және бере білу; Е) қызметтік құжаттаманы әзірлеу және ресімдеу дағдыларын меңгеру үшін қажетті білім 

саласындағы біліктіліктер. 

 

11.2  Модуль - Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Іскерлік шетел тілі С1 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: ұйымдастыру-басқару қызметінде, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте 

коммуникативтік міндеттерді дұрыс шешу үшін қажетті өзге тілді құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: студенттердің шет тілінде кәсіби коммуникацияны жүзеге асыру үшін өз бетінше 

білім ала білуін дамыту (ақпараттық-аналитикалық қызмет). 

Пререквизиттері: Экономическая теория, Кәсіби бағытталған шет тілі 

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) саяси және әлеуметтік процестерде бағдарлану қабілеті, кәсіби 

міндеттерді шешуде гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар білімі мен әдістерін пайдалану. В) ақпаратты 

логикалық ойлау, талдау, жүйелеу, жинақтау, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу міндеттерін қою және оларды 

шешу жолдарын таңдау қабілеті. С) ағылшын тілінде жазбаша және ауызша коммуникацияны жүзеге асыру 

қабілеті, ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді және анық құру. Д) басқару қызметін құжаттамалық 

қамтамасыз етуді жүзеге асыру қабілеті. E) шет тілдерінің бірінде іскерлік қарым-қатынас, кәсіби 

коммуникация қабілеті. 

 

12.1 Модуль - Кәсіби мемлекетті құру жолындағы Қазақстан 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік-жеке әріптестік  

Бағдарлама авторы:  Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынасы, экономика мен саясаттың өзара 

байланысы, Қазақстан Республикасындағы бизнестің даму ерекшеліктері туралы түсінік беру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс экономиканы және бюрократизмді мемлекеттік басқару жүйесінің 

теориялық негіздерін, кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық негіздерін, мемлекеттік кәсіпкерлікті және оның 

нарықтық экономикадағы рөлін, жеке кәсіпкерлікті құрудағы мемлекеттің рөлін, жеке кәсіпкерлікті дамытуды 

мемлекеттік ынталандыруды, кәсіпкерлікті дамытудағы Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастардың рөлін, 

экономикалық өсу проблемаларын шешудегі мемлекеттің рөлін зерделеуді көздейді. Пәнді оқу барысында 

студенттер мемлекеттің және азаматтық қоғамның түрлі аспектілерімен, экономиканың түрлі секторларындағы 

бизнестің даму жағдайымен, мемлекеттің бизнеспен өзара қарым-қатынасының құқықтық аспектісімен, ұлттық 

экономиканың әлемдік шаруашылықпен өзара іс-қимылын мемлекеттік реттеумен танысады. 
Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өтпелі экономиканың негізгі заңдылықтары туралы; қазіргі заманғы 

жағдайларда бизнесті реттеудің ұйымдастырушылық негіздері туралы; экономикалық өсу проблемалары 

туралы; бизнесті дамыту және қолдау мәселесінде Үкімет пен жергілікті билік органдарының функцияларын 

ажырату туралы; ҚР жеке бизнес кәсіпорындарына кредит беру шарттары мен принциптері туралы ақпаратты 

меңгеру. В) салық заңнамасын; кеден заңнамасын; монополияға қарсы заңнаманы; Қазақстан 

Республикасындағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік актілерді білу. С) мемлекет пен бизнестің өзара 

қарым-қатынас механизмдерін меңгеру. Д) мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынасы мәселелерінде 

бағдарлануы. E) Қазақстан Республикасындағы бизнеске мемлекеттік әсер етудің негізгі әдістері мен 

құралдарын түсіну. 

 

12.2 Модуль - Мемлекеттік басқарудағы жобаларды жүзеге асыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпкерлік құқық 

Бағдарлама авторы: Урбисинова Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР-дағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы, сондай-ақ 

ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеудің теориялық және практикалық мәселелері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Оқу курсында құқық салаларының негізін құрайтын ұғымдар мен құқықтық 

нормалар, қазақстандық құқық жүйесі және білім алушылардың дүниетанымы туралы білімдер қарастырылады, бұл 
оқу курсы құқықтың барлық теорияларын, мемлекет теориясын, құқықтың әр саласының жалпы бөлімдеріндегі 

құқық нормаларын жүйелендіруге мүмкіндік береді. Әсіресе адам мен азамат өз өмірінде кездесетін құқық 

салаларына назар аударылады: бұл отбасылық, еңбек, азаматтық және басқа да құқықтық қатынастар. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқықтың базалық салаларының бірі ретінде кәсіпкерлік құқық туралы; 

оның принциптері, міндеттері, құрылымы туралы; кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін шаруашылық 

заңнаманың жүйесі туралы түсінікке ие болу. B) кәсіпкерлік қатынастардың, кәсіпкерлік қызметтің мазмұны; 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің ұйымдық-құқықтық нысандары; кәсіпкерлік қатынастарды құқықтық 

реттеу ерекшеліктері. C) заң нормаларының және өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұнын, атап 
айтқанда, кәсіпкерлік және азаматтық-құқықтық дауларды қарау кезінде түсіндіру; шаруашылық дауларды 

шешудің құқық қолдану және сот практикасын қорыту негізінде жасалған міндеттер мен казустарды шешу; 

заңнама мен құқық қолдану практикасын түсіндіру бойынша алдын алу жұмыстарын жүргізу; Д) практикалық 

дағдыларды меңгеру: кәсіпкерлік шарттарды құру бойынша; Е) болашақ кәсіби қызметінде заңдардың және 

өзге де нормативтік құқықтық актілердің әр түрлі нормаларын қолдану. 

 

5В051000 - МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ  

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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8  Модуль -  Мемлекеттік саясат және мемлекеттік басқару, 9  кредит 

БП ЖК МК 3214 Мемлекеттік қызмет 5 4/4 

КП МК MBT 3301 Мемлекеттік басқару теориясы   5 5/5 

9.1 Модуль -  Мемлекеттік басқару мен өңірлік экономиканың ерекшеліктері, 9 кредит 

КП ТК MKIZh 3302 Мемлекеттік қызметтегі іс-жүргізу   5 3/3 
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Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

8  Модуль - Мемлекеттік саясат және мемлекеттік басқару 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік қызмет 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет институтының мазмұнын 
ашу, оның қалыптасу кезеңдері, құрылу принциптері және ерекшеліктері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметін қалыптастыру мен 

ұйымдастырудың құқықтық аспектілерін, оның негізгі міндеттері мен жұмыс істеу принциптерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Экономиканы мемлекеттік реттеу. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік қызмет институтының мазмұнын, мәнін және мақсатын білу 

және түсіну; В) тәжірибеде өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік маңызын түсіну қабілеті мен 

білімін пайдалану, оған тұрақты қызығушылық таныту; С) кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және жеке 

даму үшін қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру қабілеті; Д) қызметтік ақпарат алмасу технологияларын, 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; Е) оқыту саласындағы іскерліктер: кәсіби қызметте ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану. 

 

10.1 Модуль  -  Кәсіби мемлекетті құру жолындағы Қазақстан 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік басқарудағы жобалау 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: тиімді басқарудың негізгі бағыты ретінде жобалық тәсілді басқару туралы тұтас 

түсінік алу болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс жобаларды басқару проблематикасына енгізуді және оның әдіснамасын 

зерделеуді, жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаларды басқарудың құралдары мен әдістерімен 

танысуды көздейді. Сәйкесінше студенттерге оқылатын саладағы заңдылықтар, ережелер мен процедуралар 

туралы жүйелі білім алу және тәжірибелік жобалық қызметте қолданылатын ғылыми тәсілдер мен әдістерді 
зерделеу міндеті тұр. 

Пререквизиттері: Маркетинг, Мемлекет және бизнес  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік басқаруда жобалық тәсілдің қазіргі заманғы әдіснамасын 

білу; В) мемлекеттік басқаруда жобалық тәсілде пайдаланылатын қазіргі заманғы бағдарламалық құралдар мен 

ақпараттық технологиялар; С) мемлекеттік басқаруда жобалық тәсілдің мақсаттарын, пәндік саласын және 

құрылымын анықтай білу; Д) іс жүзінде: мемлекеттік басқаруда жобалық тәсіл; вербалды және вербалды емес 

коммуникациялардың ерекшеліктерін білу. Е) Кәсіби саладағы проблемалар мен процестерді ғылыми талдау 

әдістері; дайындау, жоспарлау, контроллинг және мемлекеттік басқаруда жобалық тәсілде шешімдер қабылдау 

принциптері саласындағы білім мен іскерлікті практикада қолдану қабілеті/дайындығы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Мемлекеттік сатып алуларды басқару 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Республикалық және өңірлік деңгейлерде мемлекеттік сатып алу жүйесін 

басқарудың қазіргі заманғы ерекшеліктерін зерделеу. 

КП ЖК AEB 3303 Аймақтық экономика және басқару  6 3/3 

КП ТК MZhA 3304 Мемлекеттік-жеке әріптестік    6 3/3 

9.2 Модуль -  Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі, 9 кредит 

КП ТК IShT C1 3302 Іскерлік шетел тілі С1    5 3/3 

КП ЖК AEB 3303 Аймақтық экономика және басқару  6 3/3 

КП ТК KK 3304 Кәсіпкерлік құқық     6 3/3 

10.1 Модуль  -  Кәсіби мемлекетті құру жолындағы Қазақстан, 10 кредит 

КП ТК MBZh 3305 Мемлекеттік басқарудағы жобалау 5 4/4 

КП ЖК MSAB 3306 Мемлекеттік сатып алуларды басқару   5 4/4 

БП  Өндірістік практика 6 2/2 

10.2 Модуль -  Мемлекеттік басқару жобаларды жүзеге асыру, 10 кредит 

КП ТК ZhMB 3305 Жобалық мемлекеттік басқару 5 4/4 

КП ЖК MSAB 3306 Мемлекеттік сатып алуларды басқару   6 4/4 

БП  Өндірістік практика 6 2/2 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі уақытта ел мен өңірлердің экономикасын реттеудегі мемлекеттің рөлі 

қайта өсуде. Осы мақсатта құралдардың кең спектрі пайдаланылады, олардың ішінде ең пәрменді мемлекеттік 

тапсырыс болып табылады. Мемлекеттік сатып алу нарығының қазіргі жай-күйі мемлекет мұқтажы үшін 

тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге мемлекеттік шығыстар үлесінің серпінді ұлғаюымен 

сипатталады. Осыған байланысты мемлекеттік сатып алу саласында жеткізудің тиімді тетігінің маңыздылығын 

асыра бағалау қиын. Мемлекеттің сатып алуға арналған шығыстарының өсуі тапсырыстарды орналастыру 

ережелері мен рәсімдерін жетілдіру, мемлекет пен бизнес-қоғамдастықтың өзара іс-қимылының тиімді және 

түсінікті құралдарын құру, мемлекеттік сатып алу тиімділігінің өсуі үшін қолайлы жағдайлар қалыптастыру 
қажеттілігін негіздейді. 

Пререквизиттері: Маркетинг, Мемлекет және бизнес  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мемлекеттік сатып алу жүйесін дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін 

талдайды; В) мемлекеттік сатып алу рәсімінің тиімділігін арттыру үшін сатып алу саласында басқарудың жаңа 

технологияларын әзірлейді; С) мемлекеттік тапсырыс жүйесінде баға белгілеудің қазіргі заманғы әдістерін 

қолданады; Д) мемлекеттік қажеттіліктер үшін сатып алу саласындағы басқару технологияларын сыни 

бағалауды жүзеге асырады; Е) сатып алу рәсіміне қатысу үшін деректер базасын қалыптастырады, әртүрлі 

көздерден алынған ақпаратты құрылымдайды; сатып алу рәсіміне қатысуға өтінімдер жасайды. 

 

10.2 Модуль - Мемлекеттік басқару жобаларды  жүзеге асыру 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жобалық мемлекеттік басқару 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік реттеудің қазіргі заманғы жағдайларында жобалық мемлекеттік 

басқарудың негізгі әдістері мен принциптерін зерделеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген курсты меңгеру жобалық мемлекеттік басқару негізіне енгізуді және 

оның әдіснамасын зерделеуді, жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаларды басқарудың 

құралдары мен әдістерімен танысуды көздейді. Сәйкесінше студенттерге оқылатын саладағы заңдылықтар, 

ережелер мен процедуралар туралы жүйелі білім алу және тәжірибелік жобалық қызметте қолданылатын 

ғылыми тәсілдер мен әдістерді зерделеу міндеті тұр. 

Пререквизиттері: Маркетинг, Электронды үкімет  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жобалық мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы әдіснамасын білу; В) 

жобалық мемлекеттік басқаруда қолданылатын қазіргі заманғы бағдарламалық құралдар мен ақпараттық 

технологиялар. С) жобаның мақсатын, пәндік саласын және құрылымын анықтай білу; Д) жобаны басқару 

әдіснамасы; вербалды және вербалды емес коммуникациялардың ерекшеліктері. Е) кәсіби саладағы 

проблемалар мен процестерді ғылыми талдау әдістері саласындағы білім мен іскерлікті тәжірибеде қолдану 

қабілеті/дайындығы; жоспарлау, контроллинг және жобаларды басқару кезінде шешім қабылдау принциптері. 

 

5В051000 - МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ  
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9.1 Модуль - Құрылымдық басқару, 14 кредит 

БП ТК EU 3219 Электронды үкімет 6 5/5 

БП ТК KEB 3220 Кәсіпорын экономикасы және басқару 5 5/5 

БП ТК EA-TKE 4221 Экономикалық және азық-түлікті қамтамасыз ету 7 4/4 

9.2  Модуль - Мемлекеттік басқару технологиясы, 14 кредит 

БП ТК UAU 3219 Үкімет азаматтар үшін 6 5/5 

БП ТК KE 3220 Кәсіпорын экономикасы 5 5/5 

БП ТК KEK 4221 Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігі 7 4/4 

13.1 Модуль -Мемлекеттік қызметтің жетілдіруі үдеріс және мақсат ретінде, 15 кредит 

КП ТК ARB 4306 Адам ресурстарын басқару    7 5/5 

КП ТК MKIZh 4307 Мемлекеттік қызметтегі  іс жүргізу    7 5/5 

КП ТК BOKB 4308 Билік органдарының  қоғаммен байланысы    7 5/5 

13.2 Модуль –Қазақстан кәсіби мемлекет құру жолында, 15  кредит 
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КП ТК KRKK 4306 ҚР кадр қызметі    7 5/5 

КП ТК 
MKKKEK 

4307 
Мемлекеттік қызметтегі құжатпен қамтамасыз ету    7 5/5 

КП ТК MBOPR 4308 Мемлекеттік билік органдарындағы PR   7 5/5 

13.3 Модуль - Қызметтік қарым-қатынас: технологиялары және ұлттық ерекшеліктер, 15 кредит 

КП ТК MMPB 4306 Мемлекеттік мекемелердегі персоналды басқару    7 5/5 

КП ТК IzhIKK 4307 Іс жүргізу  және іскерлік қарым-қатынас    7 5/5 

КП ТК 
MOAPRK 

4308 

Мемлекеттік органдардағы ақпараттық және PR қызметтері   
7 5/5 

14.1 Модуль -   Мемлекеттік органдарының нәтижелілігі, 29 кредит 

КП ТК MMS 4309 Мемлекеттің макроэкономикалық саясаты   7 4/4 

КП ТК MSAB 4310 Мемлекеттік сатып алуларды басқару   7 5/5 

КП ТК MBZhA 4311 Мемлекеттік басқарудағы жобалық әдіс     7 5/5 

БП  Өндірістік практика 8 10/10     

БП  Дипломалды практика 8 5/5     

14.2 Модуль – Мемлекеттік органдар қызметін талдау, 29 кредит 

КП ТК MT 4309 Макроэкономикалық талдау   7 4/4 

КП ТК MSA 4310 Мемлекеттік сатып алулар    7 5/5 

КП ТК MOKBM 4311 
Мемлекеттік органдарының қызметінің  бағалау және 

мониторинг  
7 5/5 

БП  Өндірістік практика 8 10/10     

БП  Дипломалды практика 8 5/5     

14.3 Модуль -Мемлекеттік басқарудағы жобаларды жүзеге асыру, 29 кредит 

КП ТК MMT4309 Микро-макро талдау     7 4/4 

КП ТК KMSAM 4310 Корпоративті және мемлекеттік сатып алулар механизмі   7 5/5 

КП ТК ZhB 4311 Жобаларды басқару  7 5/5 

БП  Өндірістік практика 8 10/10     

БП  Дипломалды практика 8 5/5     

 

9.1 Модуль - Құрылымдық басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Экономикалық және азық-түлікті қамтамасыз ету    
Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ауылшаруашылық және экономикалық модернизацияларды  барынша тиімді 

іске асыру үшін студенттің экономикалық және азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы жүйелі білімін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Экономикалық және азық-түлік қауіпсіздігі» курсы студенттерге «Мемлекеттік 

және жергілікті басқару» мамандығын оқып үйренуге арналған пәндер циклінің ажырамас бөлігі болып 

табылады және ғылыми зерттеулердің ғана емес, сонымен бірге мемлекеттік саясаттың маңызды бағыты болып 

табылады. Бұл қуатты геосаяси фактор және аймақтың әлеуметтік-экономикалық процестерінің тұрақтылығын 

қамтамасыз етудің негізгі құралы. «Экономикалық және азық-түлік қауіпсіздігі» пәнін оқып, студенттер 

теориялық және әдістемелік білім негіздерін, сонымен қатар мемлекеттің аграрлық және экономикалық 

саясатындағы дағдыларды меңгереді. 
Пререквизиттері: Мемлекеттің инвестициялық саясаты, Аймақтық экономика және басқару, Инновациялар 

экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттің экономикалық және азық-түлік қауіпсіздігіне қол жеткізу 

үшін мемлекеттің аграрлық және экономикалық саясатында жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады; C) 

экономикалық және азық-түлік қауіпсіздігінің негізгі бағыттары мен проблемаларын талдайды; C) 

экономикалық және азық-түлік қауіпсіздігінің мемлекеттік саясаттың негізгі құралдарын әзірлейді; D) кез-

келген елдің тамақ жүйесінің идеалды күйге ауысу векторын ашады; E) агроөнеркәсіптік саясатты іске 

асырудың даму басымдықтары мен тетіктерін бағалайды. 

 

9.2  Модуль - Мемлекеттік басқару технологиясы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігі    

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге экономикалық жүйенің тұрақты және қалыпты дамуына жоғары 

деңгейде әсер етеін экономикалық және әлеуметтік процесстер саласындағы жүйелі білімін қалыптастыру.   
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Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасының экономикалық, саяси және құқықтық салаларындағы 

реформаларды сәтті жүзеге асыру үшін ұлттық қауіпсіздіктің бір түрі болып табылатын мемлекетіміздің 

экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету маңызды. «Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігі» пәнін оқып, 

студенттер теориялық және әдіснамалық білім негіздерін, сонымен қатар ұлттық экономиканың тұрақты дамуы 

мен экономикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жұмыс дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Мемлекеттің инвестициялық саясаты, Аймақтық экономика және басқару, Инновациялар 

экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттің 

экономикалық саясаты бойынша жұмыс дағдыларын меңгереді; В) экономикалық қауіпсіздіктің негізгі 

бағыттарын талдайды; C) экономикалық дамудың алға қойылған мақсаттарына жетудің көзқарастары мен 

тенденцияларын ескере отырып, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі құралдарын әзірлейді; 

Д) ұлттық және жеке қызығушылықтардың кепілдендірілген қорғалуын қамтамасыз ететін тәсілдерін 

таңдаудың шарттылығын ашады; E) экономиканың және сәкесінше  экономикалық, саяси және әлеуметтік 

институттардың жағдайын бағалайды. 

 

13.1 Модуль - Мемлекеттік қызметтің жетілдіруі үдеріс және мақсат ретінде  

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Адам ресурстарын басқару    
Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің адами ресурстарды басқару саласындағы жүйелі білімін 

қалыптастыру мен оларды қызметкерлердің қабілеттерін жүзеге асыруда және ұйымның мақсаттарына жетуде 

тиімді пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Адам ресурстарын басқару» курсы «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

мамандығының студенттеріне арналған пәндер циклінің құрамдас бөлігі болып табылады және адам 

ресурстарын басқару мәселелерін, персоналды бейімдеу, мотивациялау және бағалау мәселелерін қарастырады. 

«Адам ресурстарын басқару» пәнін оқып, студенттер теориялық және әдіснамалық білімнің негіздерін, сондай-

ақ адам ресурстарын стратегиялық басқару, стратегиялық басымдықтар аясында штатты жоспарлау және 

жинақтау, стратегияның призмасы және HR басқару қызметінің жаңа құрылымдарын әзірлеу және ұйым 

персоналының тиімділігін басқару арқылы персоналды оқыту және дамыту бойынша жұмыс дағдыларын 
алады. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) адам ресурстарын басқарудың негізгі әдістерін пайдалану дағдыларын 

меңгереді; В) адам ресурстарын зерттеудегі негізгі бағыттар мен проблемаларды талдайды; с) адам ресурстарын 

оңтайландырудың негізгі әдістерін және оларды пайдалану шекараларын әзірлейді; Д) мемлекеттік және 

жергілікті қызмет саласында адам ресурстарын басқарудың әдістерін пайдалану ерекшеліктерін анықтайды; Е) 

мемлекеттік сектор ұйымдарында адам ресурстарын басқарудың әдістерін пайдалану шарттары мен мүмкіндігін 

бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Мемлекеттік қызметтегі  іс жүргізу    

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарында, жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарында, мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелерде іс жүргізу мен құжат айналымын 

жүргізудің теориялық білімі мен практикалық іскерліктері мен дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс басқару құжаттарын рәсімдеудің жалпы нормалары мен ережелерін; 

мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында іс жүргізу мен құжат айналымын 

ұйымдастырудың негізгі принциптерін; мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында құжаттармен 

жұмыс істеу, рәсімдеу және құрастыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқару коммуникациясының әртүрлі жанрларында жазбаша 
коммуникацияның негізгі әдістері мен тәсілдерін білу; іскерлік хат алмасу тәсілдерін білу; В) іс жүзінде 

жазбаша коммуникация мәтіндерінің әртүрлі түрлерін пайдалану; С) мемлекеттік билік органдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында іс қағаздарын жүргізу мен құжат айналымын ұйымдастыру туралы 

деректерді жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті; Д) қызметтік құжаттарды жасай білу, есепке алу, 

сақтау, қорғау және бере білу; Е) қызметтік құжаттарды әзірлеу және рәсімдеу дағдыларын меңгеру үшін 

қажетті оқыту саласындағы іскерліктер. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Билік органдарының  қоғаммен байланысы    

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Билік органдарында қоғаммен байланысы  пәнін меңгерудің мақсаттары білім 

алушыларда қазіргі азаматтық қоғам мен нарықтық экономикада билік органдарының қоғаммен өзара іс-

қимылының тиімді нысандарын іздеуге ықпал ететін, қоғаммен байланыс саласында білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында студенттер қоғамдық қатынастардың сипаты мен 
қажеттілігі туралы, коммуникативті кеңістіктегі және үкіметте болып жатқан процестер - осы кеңістіктің 

элементі ретінде түсінік қалыптастырады. Мұның бәрі PR саласында байланысты шешімдер қабылдау мен 

оқыту дағдыларын дамытуға, стандартты PR-әдістер мен ұйымдастыру мәселелерінің әр түрлі аспектілерін 

тиімді қолдануға ықпал етеді. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік және муниципалды басқаруда PR-технологияларды 

қолданудың негізгі бағыттары туралы түсінікке ие болу; C) БАҚ пен байланыс арқылы қоғамдық пікірді 

өзгерту, қоғамға сенім қалыптастыру, сыртқы ортамен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру және көп секторлы 

серіктестікті қалыптастыру үшін тәртіптің маңыздылығын түсіну; C) қоғамдық коммуникациялар мен 

дағдарысты басқарудың теориясы мен практикасының негізгі түсініктерін, коммуникация мен басқарушылық 

ой эволюциясының негізгі кезеңдерін білуі керек; басқарушылық шешімдерді ақпараттық-әдістемелік 
қамтамасыз ету тетіктері мен технологиялары; тиісті органдар мен ұйымдардағы жанжалдарды шешу әдістері; 

қызметтік және құпия ақпараттарды қорғау әдістері, заңның ережелеріне сәйкес ақпаратқа халықтың қол 

жетімділігін қамтамасыз ету технологиясы; Д) қоғамдық пікір қалыптастырудың базалық технологияларына, 

медиация технологияларына, мемлекеттік қызметтің имиджін құруға және алға жылжыту технологияларына, 

жобалау әдістері мен технологияларына, тиісті органдар мен ұйымдардың азаматтық қоғам институттарымен, 

бұқаралық коммуникация құралдарымен, азаматтармен өзара іс-қимылын ұйымдастыруға дағдылануға; ішкі 

байланысты ұйымдастыру дағдылары; тиісті органдар мен ұйымдардың қоғамдық қатынастарын қамтамасыз 

ету дағдылары; Д) коммуникациялық аудит жүргізе алады, қоғаммен байланыс стратегиясын жасай алады, 

ұйымдастырушылық және өкілдік қызметті жүзеге асыра алады; басқару шешімдерін қабылдау мен іске 

асыруға қоғамның қатысу тетіктерін дамытуға ықпал ету. 

 

13.2 Модуль – Қазақстан кәсіби мемлекет құру жолында 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  ҚР кадр қызметі    

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді Қазақстан Республикасының кадр қызметінің теориялық 

негіздерімен таныстыру, студенттерге менеджмент саласындағы маман ретінде кадрлар қызметінің табиғаты, 

оны ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптері, мемлекеттік кадр саясатын жүзеге асыру принциптері, оның 

қазіргі мәселелері мен міндеттері туралы терең және жүйелі білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «ҚР кадр қызметі» пәні басқару қызметі саласындағы студенттерді даярлаудың 

оқу жоспарының маңызды пәндерінің бірі болып табылады. Пәнді оқу мемлекеттік қызметшілер қызметінің 
ерекшеліктерін меңгеруге бағытталған кадрлық қызмет бойынша болашақ мамандардың кәсіби ойлауын 

қалыптастырады. Оның саласына демократиялық мемлекеттегі мемлекеттік және жергілікті қызмет 

институттарының рөлі мен маңызын зерттеу; шет елдерде кадр қызметін ұйымдастыру кіреді; мемлекеттік 

қызмет жүйесіндегі кадр саясаты мен кадрлық жұмыстар, қазіргі Қазақстандағы кадр қызметі институттарын 

реформалау мен дамыту. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кадр қызметінің мәні, оның ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуі, 

мемлекеттік кадр саясатын іске асыру қағидаттары, оның өзекті проблемалары мен міндеттері туралы білімді 

жүйелейді; В) ҚР кадр қызметінің қазіргі заманғы даму үрдістерін талдайды; С) кадр қызметінің тиімділігін 

арттыру саласында жаңа технологияларды әзірлейді; Д) кадрларды басқару жүйесінде қазіргі заманғы әдістерді 

қолдануды қарастырады; Е) кадр қызметі бойынша басқару технологияларын сыни бағалауды жүзеге асырады. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік қызметтегі құжатпен қамтамасыз ету    

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып және құжаттармен 

жұмыстың қазіргі заманғы технологияларын пайдалана отырып, мемлекеттік және муниципалдық органдардың 

Құжаттамалық қызметінің барлық аспектілері бойынша білім мен дағды алу. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Курста басқаруды мемлекеттік құжаттамамен қамтамасыз етудің мәні, оның 

құқықтық негіздері; мемлекеттік органдардың құжаттамалық қызметі туралы түсінік береді; құжаттармен 

жұмысты ұйымдастырудың негіздері туралы; басқару қызметін қамтамасыз етудегі іс жүргізу маңыздылығы 

туралы түсінік береді. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құжаттаманы басқарудың негізгі ұғымдары мен шарттарын білу және 

түсіну; C) тәжірибеде мемлекеттік органдардың жұмыс процесін тиімді ұйымдастырудың негізгі принциптерін 
қолдану; C) құжаттау және мемлекеттік органдардың құжаттарымен жұмысты ұйымдастыру процестерін 

талдау, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру мүмкіндігі; E) мемлекеттік органдарда 

құжаттамалық қамтамасыз ету қызметінің тиімді жұмысын ұйымдастыру дағдылары; E) оқыту саласындағы 

дағдылар: кәсіби қызмет барысында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік билік органдарындағы PR   

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқару саласындағы PR пәнін игерудің мақсаты студенттердің 

қоғаммен байланыс (PR) саласындағы білімі мен практикалық дағдыларын дамыту, қазіргі азаматтық қоғам мен 

нарықтық экономика жағдайында мемлекет пен қоғам арасындағы өзара әрекеттестіктің тиімді нысандарын 

іздеуге ықпал ету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында студенттер қоғамдық қатынастардың сипаты мен 

қажеттілігі туралы, коммуникативті кеңістіктегі және үкіметте болып жатқан процестер - осы кеңістіктің 

элементі ретінде түсінік қалыптастырады. Мұның бәрі PR саласында байланысты шешімдер қабылдау мен 

оқыту дағдыларын дамытуға, стандартты PR-әдістер мен ұйымдастыру мәселелерінің әр түрлі аспектілерін 

тиімді қолдануға ықпал етеді. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік және муниципалды басқаруда PR-технологияларды 

қолданудың негізгі бағыттары туралы түсінікке ие болу; В) БАҚ пен байланыс арқылы қоғамдық пікірді 

өзгерту, қоғамға сенім қалыптастыру, сыртқы ортамен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру және көп секторлы 

серіктестікті қалыптастыру үшін тәртіптің маңыздылығын түсіну; C) қоғамдық коммуникациялар мен 
дағдарысты басқарудың теориясы мен практикасының негізгі түсініктерін, коммуникация мен басқарушылық 

ой эволюциясының негізгі кезеңдерін білуі керек; басқарушылық шешімдерді ақпараттық-әдістемелік 

қамтамасыз ету тетіктері мен технологиялары; тиісті органдар мен ұйымдардағы жанжалдарды шешу әдістері; 

қызметтік және құпия ақпаратты қорғау әдістері, заңның ережелеріне сәйкес азаматтардың ақпаратқа ашық қол 

жетімділігін қамтамасыз ету технологиялары; Д) қоғамдық пікір қалыптастырудың базалық технологияларына, 

медиация технологияларына, мемлекеттік қызметтің имиджін қалыптастыру және жылжыту технологияларына, 

жобалау әдістері мен технологияларына, тиісті органдар мен ұйымдардың азаматтық қоғам институттарымен, 

бұқаралық ақпарат құралдарымен, азаматтармен өзара іс-қимылын ұйымдастыру дағдыларына ие; ішкі 

байланысты ұйымдастыра білу; тиісті органдар мен ұйымдардың қоғамдық қатынастарын қамтамасыз ету 

дағдылары; Е) коммуникациялық аудит жүргізе алады, қоғаммен байланыс стратегиясын жасай алады, 

ұйымдастырушылық және өкілдік қызметті жүзеге асыра алады; басқару шешімдерін қабылдау мен іске 
асыруға қоғамның қатысу тетіктерін дамытуға ықпал ету. 

 

13.3 Модель - Қызметтік қарым-қатынас: технологиялары және ұлттық ерекшеліктер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік мекемелердегі персоналды басқару    

Бағдарлама авторы:  Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік мекемелерде кадрлық менеджмент үдерістерін қолдау үшін ең 

тиімді заманауи ақпараттық технологиялармен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді меңгеру болашақ маманды ұйымдастыру-басқару қызметіне және желілік-

функционалдық басқаруды қамтамасыз ететін кәсіпорын басшыларымен, оның ішінде персоналмен өзара іс-

қимыл жасауға дайындауды болжайды, кадрлық менеджмент бөлігінде оны қолдайтын мемлекеттік 
менеджментті және корпоративтік ақпараттық жүйені дамыту стратегиясының құрамдас бөлігі ретінде 

мемлекеттік мекемелерде персоналды басқару туралы түсінік қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік мекемелерде кадрлық жоспарлау, іс жүргізу шеңберінде 

деректер базасын жүргізу; В) персоналды жоспарлау, мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің мансаптық өсуі, 

қызметкерлерді бағалау, аттестациялаумен бірге ақпараттық жобаларды әзірлеу; қызметкерлерді оқыту; C) 

компания басшылығына және желілік менеджерлерге мемлекеттік мекемелерде персоналды басқарудың 
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әртүрлі процестерін қолдайтын, қолданыстағы ақпараттық компьютерлік бағдарламаларды таңдау және сатып 

алу туралы кеңес беру; Д) персоналды басқару тұрғысынан корпоративті ақпараттық жүйенің ажырамас бөлігі 

болып табылатын әртүрлі мәліметтер базасының жағдайына талдау жасау; E) ұйымдастырушылық-

басқарушылық қызметті жүзеге асырады және тиімді басқаруды қамтамасыз ететін мемлекеттік мекеме 

басшыларымен және құрылымдық бөлімшелер басшыларымен, соның ішінде персоналмен өзара іс-қимыл 

жоспарын жасау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Іс жүргізу  және іскерлік қарым-қатынас    

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С.   

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің іскерлік қарым-қатынас теориясының білім жүйесін 

қалыптастыру, сондай-ақ тиімді коммуникация (көпшілік алдында сөз сөйлеу, келіссөздер) және құжаттармен 

жұмыс істеу дағдыларын дамыту, сондай-ақ іскерлік қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс басқару қызметін қамтамасыз етуде іс жүргізудің мәні мен орнын, сондай-ақ 

іскерлік қарым-қатынастағы вербалды және вербалды емес коммуникацияның психологиялық негіздерін 

ашады. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) коммуникациялық процесінің теориялық негіздерін білу және түсіну; В) 

есеп беру үшін құжаттарды дайындауда, сонымен қатар әртүрлі жиналыстарды дайындауда және рәсімдеуде 
білім мен дағдыларды практикада қолдану; C) сөйлеу арқылы өз позициясын қорғай білу; Д) іскерлік қарым-

қатынас этикасы саласындағы дағдылар; E) оқыту саласындағы дағдылар: кәсіби қызметте ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік органдардағы ақпараттық және PR қызметтері   

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б.   

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің қоғамдық қатынастар саласындағы білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру, қазіргі азаматтық қоғам мен нарықтық экономика жағдайында мемлекет пен 

қоғамның өзара іс-қимылының тиімді нысандарын іздеуге ықпал ету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс билік органдарында жұртшылықпен байланыстардың орны мен рөліне 
негізгі теориялық көзқарастар мен көзқарастарды зерделеуді, қоғамдық байланыстарды ұйымдастыру мен 

басқаруда қолданылатын заманауи әдістер мен технологияларды ұғыну үшін қажетті теориялық және нақты 

білімдерді, мемлекеттік билік пен басқару органдарында ақпараттық процестерді қабылдау мен ұғыну үшін 

қажетті базалық ұғымдық аппаратты қарастырады. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік органдардағы, жергілікті өзін-өзі басқарудағы, қоғамдық 

ұйымдардағы баспасөз қызметінің рөлі мен функцияларын білу; баспасөз қызметінің құрылымы мен 

қағидаттары, баспасөз қызметкерлерінің қызметіне арналған құқықтық және этикалық нормалар; В) қоғаммен 

байланыс саласындағы маманның іскери қарым-қатынас жасау дағдыларын барлық типтегі және деңгейдегі 

бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен, сондай-ақ ішкі корпоративтік коммуникациялар контекстінде 
қолдана алады; баспасөз конференцияларын, баспасөз турларын және басқа да іс-шараларды жоспарлау және 

өткізу; аналитикалық жазбалар мен бұқаралық ақпарат құралдарына шолулар дайындау; C) ұйым 

басшыларының бұқаралық ақпарат құралдарында сөйлеген сөздерін дамыту; бұқаралық ақпарат құралдарын 

ұйымдастырады және бақылайды; ұйым шешетін міндеттер тұрғысынан нақты мәтіндерді талдау; дағдарыстық 

жағдайда әрекет ету; Д) мемлекеттік органдардың ақпараттық-PR қызметі саласындағы білімдері мен 

дағдыларын практикада қолдана алады; E) ұжымда өз бетінше жұмыс істеуді, адамдарды басқаруды және жеке 

мүдделерді ортақ мақсатқа бағынуды біледі; тұлғааралық қарым-қатынас технологиясын және топта жұмыс 

жасауды, топты дамытудағы жұмысты басқару. 

 

14.1 Модуль -  Мемлекеттік органдарының нәтижелілігі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Мемлекеттің макроэкономикалық саясаты     

Бағдарлама авторы: Игилманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің мемлекеттің макроэкономикалық саясатының мәнін, түрлерін 

және теориясын, үкіметтік шешімдерді қабылдау процесін, сондай-ақ фискалдық, монетарлық, инвестициялық, 

әлеуметтік, валюталық және мемлекеттік борышты басқару саясатын білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс өзіне мемлекеттің макроэкономикалық саясатының мәні, объектісі және 

субъектілері; өтпелі экономиканың мәні мен заңдылықтары; үкіметтік шешімдерді қабылдау тетігі; ақша-

кредит саясатының мәні; мемлекеттің бюджет-салық саясаты; мемлекеттік борышты басқару саясаты; валюта 
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саясаты; әлеуметтік саясат; Инвестициялық саясат; қоғамдық еңбек бөлу нысандары және экономикалық 

саясаттың бағыттары; сауда саясаты және басқа да макроэкономикалық көрсеткіштер кіреді. 

Пререквизиттері: Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, Мемлекеттік-жеке әріптестік, 

Аймақтық экономика және басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) макроэкономиканың негізгі тәсілдері мен жаңа теорияларын, нарықтық 

экономикаға мемлекеттің араласуы, макроэкономикалық саясаттың кемшіліктерін жоюдың негізгі жолдарын 

білу және түсіну; В) Макроэкономикалық саясат мәселелерді ашу мен анықтау дағдыларын меңгереді, 
нақтылықтарды сауатты белгілеу және дәлелдерді қалыптастыру, мәселені шешу бойынша идеяларды 

қалыптастыру және макроэкономикалық саясат мәселелерін шешу. С) Келіп түскен ақпаратты және жеке 

наным-сенімдерін скептикалық қарау қабілетін көрсетеді; пайымдауға қабілетті; сапалы және объективті өзін-

өзі талдау жүргізе білу; айналасындағылардың пікірлеріне сыни талдау жасай білу: негізделген 

қорытындыларды тұжырымдай білу және негізделген баға, интерпретация жасай білу, сондай-ақ алынған 

нәтижелерді макроэкономикалық саясат мәселелері мен жағдайларға дұрыс қолдана білу; Д) 

макроэкономикалық саясат саласындағы білім мен іскерлікті практикада қолдану қабілеті/дайындығы; Е) Кез 

келген жағдайда өзін қалай дұрыс ұстау керектігін біледі, өзінің мінез-құлқы мен ойлауын жаңа жағдайларға 

бейімдей біледі, бір қызмет түрінен екіншісіне ауыса біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік сатып алуларды басқару 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: республикалық және өңірлік деңгейлерде мемлекеттік сатып алу жүйесін 

басқарудың қазіргі заманғы ерекшеліктерін зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі уақытта ел мен өңірлердің экономикасын реттеудегі мемлекеттің рөлі 

қайта өсуде. Осы мақсатта құралдардың кең спектрі пайдаланылады, олардың ішінде ең пәрменді мемлекеттік 

тапсырыс болып табылады. Мемлекеттік сатып алу нарығының қазіргі жай-күйі мемлекет мұқтажы үшін 

тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге мемлекеттік шығыстар үлесінің серпінді ұлғаюымен 

сипатталады. Осыған байланысты мемлекеттік сатып алу саласында жеткізудің тиімді тетігінің маңыздылығын 

асыра бағалау қиын. Мемлекеттің сатып алуға арналған шығыстарының өсуі тапсырыстарды орналастыру 

ережелері мен рәсімдерін жетілдіру, мемлекет пен бизнес-қоғамдастықтың өзара іс-қимылының тиімді және 

түсінікті құралдарын құру, мемлекеттік сатып алу тиімділігінің өсуі үшін қолайлы жағдайлар қалыптастыру 
қажеттілігін негіздейді. 

Пререквизиттері: Мемлекет және бизнес, Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, Мемлекеттік-

жеке әріптестік, Аймақтық экономика және басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мемлекеттік сатып алу жүйесін дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін 

талдайды; В) мемлекеттік сатып алу рәсімінің тиімділігін арттыру үшін сатып алу саласында басқарудың жаңа 

технологияларын әзірлейді; С) мемлекеттік тапсырыс жүйесінде баға белгілеудің қазіргі заманғы әдістерін 

қолданады; Д) мемлекеттік қажеттіліктер үшін сатып алу саласындағы басқару технологияларын сыни 

бағалауды жүзеге асырады; Е) сатып алу рәсіміне қатысу үшін деректер базасын қалыптастырады, әртүрлі 

көздерден алынған ақпаратты құрылымдайды; сатып алу рәсіміне қатысуға өтінімдер жасайды. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік басқарудағы жобалық әдіс     

Бағдарлама авторы: Игилманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: тиімді басқарудың негізгі бағыты ретінде жобалық басқару туралы толық 

көзқарасты қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста жобаны басқару мәселелерімен және оның әдіснамасымен, жобаның 

өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаны басқарудың құралдары мен әдістерімен танысу қарастырылған. 

Осыған сәйкес студенттер практикалық жобалық іс-әрекетте қолданылатын ғылыми тәсілдер мен әдістерді 

зерттеу және зерттеу саласындағы заңдар, ережелер мен процедуралар туралы жүйелі білім алады. 

Пререквизиттері: Мемлекет және бизнес, Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, Мемлекеттік-

жеке әріптестік, Аймақтық экономика және басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік басқарудағы жобалық тәсілдің заманауи әдістемесін білуі; B) 

мемлекеттік басқаруда жобалық тәсілде қолданылатын қазіргі заманғы бағдарламалық және ақпараттық 

технологиялар; C) мемлекеттік басқарудағы жобалық тәсілдің мақсаттарын, пәндік саласы мен құрылымын 

анықтай алады; Д) қолдану мүмкіндігі/дайындығы практикада келесі салалардағы білім мен дағдылар: 

мемлекеттік басқарудағы жобалық тәсіл; вербальды және вербальды емес коммуникациялардың ерекшеліктері. 

E) келесі салалардағы білімдер мен дағдыларды қолдануға қабілеттілік/дайындық: кәсіби саладағы мәселелер 

мен процестерді ғылыми талдау әдістері; мемлекеттік басқарудағы жобалық тәсілге дайындық, жоспарлау, 

бақылау және шешім қабылдау принциптері. 
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14.2 Модуль – Мемлекеттік органдар қызметін талдау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Макроэкономикалық талдау   

Бағдарлама авторы: Игилманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Целью настоящей учебной дисциплины является изучение вопросов, 

относящихся к экономике страны в целом. Берілген пәнді оқытудың мақсаты жалпы ел экономикасына қатысты 

сұрақтарды зерттеу болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Макроэкономикалық талдау жекелеген нарықтар арасындағы 

айырмашылықтардан деректерді шығаруды және тұтас экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі 

аспектілерін анықтауды қамтиды. Ең маңыздысы - экономикалық өсудің негізін құрайтын факторларды, елдегі 

жоғары немесе төмен жұмыссыздықтың себептерін, макроэкономикалық тепе-теңдік жағдайларын, бір елдегі 

өзгерістердің басқа елдердің экономикалық жағдайына әсерін, сондай-ақ экономиканы мемлекеттік реттеудің 

рөлі мен құралдарын бағалау. 

Пререквизиттері: Мемлекет және бизнес, Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, Мемлекеттік-

жеке әріптестік, Аймақтық экономика және басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әр түрлі саладағы және біліктіліктердегі мамандардан тұратын, жұмыс 

нәтижелері үшін жауапкершілік пен өкілеттікті бөлісетін және ұйымның корпоративтік мәдениетін ұстануға 

дайын адамдардан тұратын топтың мүшесі ретінде жеке тиімді жұмыс жасау; В) Қазақстан экономикасының 
инновациялық моделі жағдайында тәжірибелік нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған, экономикалық 

ғылымның заманауи жетістіктері саласында ел ішінде және шетелде теориялық және қолданбалы зерттеулер 

жүргізу; C) Кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіптік және инновациялық қызметі саласындағы жобалық 

шешімдерді әзірлеуге, әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, қауіп-қатерлер мен ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру 

бойынша ұсыныстар мен шараларды дайындауға қатысу; Д) Әр түрлі деңгейдегі экономикалық жүйенің жұмыс 

істеу негіздері, экономика және экономикалық ғылым тарихы туралы терең білімді қолдана білу, қоғамда 

болып жатқан әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерге талдау жасау және олардың болашақта 

мүмкін болатынын болжау. E) Бухгалтерлік, статистикалық және есептік ақпараттарды аналитикалық өңдеу 

негізінде, тапсырмаға сәйкес ақпараттық шолулар, аналитикалық есептер дайындау, нәтижелерді бағалау және 

түсіну мен басқару шешімдерін негіздеу. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік сатып алулар 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің теориялық білімдерін, қазіргі заманғы практикалық іскерліктері 

мен дағдыларын, мемлекеттік тапсырыстар туралы тұтас түсінігін қалыптастыру; тапсырыс берушілердің ҚР, 

аймақтар және жергілікті деңгейде сатып алуды жүзеге асыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер 

туралы білімдерін кеңейту және тереңдету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мемлекеттік сатып алу» пәні студенттерде мемлекеттік және муниципалдық 

қажеттіліктер үшін сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері мен шарттары туралы түсініктерді қалыптастыруға; 

ашық аукцион немесе конкурс өткізу жолымен сатып алуды жүзеге асыру кезінде сауда-саттық өткізу 
рәсімдерін көрнекі түрде зерделеуге, сондай-ақ баға белгілеу және мемлекеттік және муниципалдық 

мұқтаждықтар үшін жалғыз өнім берушіден тапсырыстар орналастыру, тауарларды жеткізу, жұмыстарды 

орындау, мемлекеттік немесе муниципалдық мұқтаждықтар үшін қызметтер көрсету дағдыларын 

қалыптастыруға арналған. 

Пререквизиттері: Мемлекет және бизнес, Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, Мемлекеттік-

жеке әріптестік, Аймақтық экономика және басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жеткізу, сатып алу кезінде орындалатын жұмыстар кешені туралы жүйелі 

білімге, сатып алу мен жеткізілімдерді жоспарлау, реттеу және бақылау дағдыларына ие; В) тиімді жеткізу, 

сатып алу және қорлар стратегиясын әзірлейді және іске асырады; С) жеткізілімдерді бақылауды 

ұйымдастырады; қорларды оңтайландыру тұрғысынан жеткізу мен сатып алудың сыныптамасын талдайды; Д) 

жеткізу мен сатып алуға құқықтық қатынасты реттейді; Е) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру нысандарын 
сыни бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мемлекеттік органдарының қызметінің  бағалау және мониторинг  

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді шет елдерде және Қазақстанда мемлекеттік және муниципалды 

басқарудың тиімділігін бағалаудың теориялық негіздерімен және қолданыстағы тәжірибесімен таныстыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Курс қазіргі заманғы мемлекеттік басқарудың теориясы мен тетіктері, 

муниципалды басқару және жергілікті өзін-өзі басқару, қоғамдық сектор экономикасы сияқты пәндердің негізгі 

ережелерін білуге негізделген. Пәнді оқу пәндердің дамуын толықтырады: мемлекеттік және муниципалды 

органдардың қызметін реттеу және стандарттау, мемлекеттік және муниципалды саладағы өзгерістерді басқару.  

Пререквизиттері: Мемлекет және бизнес, Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, Мемлекеттік-

жеке әріптестік, Аймақтық экономика және басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік басқарудың тиімділігін бағалау; мемлекеттік басқаруды 
жетілдірудің заманауи бағыттары; B) белгілі бір салада мемлекеттік басқаруды жетілдірудің заманауи 

бағыттарын енгізу перспективаларын сыни бағалау, қабылданған шаралардың тиімділігін бағалау; C) 

мемлекеттік және муниципалды басқару тиімділігі теориясының тұжырымдамалық аппаратын қолданады; С) 

Қазақстан Республикасының құрылтай субъектілерінің атқарушы органдарының, сондай-ақ жергілікті билік 

органдарының тиімділігін бағалау; Д) Қазақстан Республикасында және шет елдерде мемлекеттік және 

муниципалды басқарудың тиімді жүйелерін құру қағидаттары мен практикасы, сондай-ақ қолданыстағы 

мемлекеттік және муниципалды саясат туралы тиісті ақпарат. E) қабілеттілік пен дайындықты көрсетуі керек: 

қалыптасқан құзыреттіліктерді кәсіби іс-әрекетте тиімді қолдану. 

 

14.3 Модуль - Мемлекеттік басқарудағы жобаларды жүзеге асыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Микро-макро талдау 

Бағдарлама авторы: Игилманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Микро және макро талдау» курсының мақсаты студенттердің теориялық білімі 

мен практикалық микро- және макроэкономикалық мәселелерді талдауға дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Микро-макроэкономикалық талдау» курсы болашақ мамандарға микро және 

макро деңгейлерде болып жатқан оқиғалар, процестер мен құбылыстарды кәсіби және сауатты талдауға 

мүмкіндік береді. Микро- және макроэкономикалық талдауды зерделеу қажеттілігі үй шаруашылықтары, 

фирмалар, салалар деңгейінде экономиканың жұмыс істеу тетігін, тұтастай алғанда мемлекет саясатының 

салдарын түсінудің маңыздылығымен негізделген. 

Пререквизиттері: Мемлекет және бизнес, Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, Мемлекеттік-

жеке әріптестік, Аймақтық экономика және басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) идеясы болуы керек: басқару жұмысының мәні туралы әдістер, 

принциптер, басқару функциялары, басқару стильдері және кәсіпорынның жекелеген бағыттарын басқару 

ерекшеліктері туралы; В) микро- және макроэкономикалық талдаудың тақырыбын біледі; сұраныс пен ұсыныс 

теориясының негіздері; тұтынушылық мінез-құлық теориясы; жеке және нарықтық сұраныс; нәтиже белгісіз 

болған жағдайда таңдау; өндіріс теориясы; өндіріс шығындары; нарық құрылымының әртүрлі типтері үшін 

кірісті максимизациялау; С) экономикалық талдаудың әртүрлі әдістерін қолдана білу; сұраныс пен ұсынысқа, 

өндіріс тиімділігіне талдау жүргізу; сұраныс пен ұсыныс икемділігінің көрсеткіштерін есептеу; учаске құнының 

қисық сызықтары, изокосттар, изоканттар және т.б.; капиталды инвестициялау стратегиясы мен өндірістік 

стратегияны әзірлеу; Д) практикалық дағдыларды игеру: экономикадағы нақты жағдайларды микроэкономика 

және макроэкономика тұрғысынан талдау. E) сауатты болу: нарықтық жағдайда ұтымды шешім қабылдауда; 
микроэкономикалық талдау жүргізу кезінде. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Корпоративтік және мемлекеттік сатып алулар механизмі     

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік және корпоративтік сатып алуларға байланысты өзекті мәселелерді, 

шешілуі мемлекет алдында тұрған ұйымдардың сатып алуларын реттеу мәселелеріндегі түйінді міндеттерді, 

сондай-ақ корпоративтік және мемлекеттік сатып алудың қазіргі заманғы тетігінің ерекшеліктерін және осыған 

байланысты тәуекелдерді зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: мемлекет экономикасының негізгі кәсіпорындарында мемлекеттік және 

корпоративтік сатып алуды басқару оның тұрақтылығы мен тиімділігін қамтамасыз етудің маңызды факторы 

болып табылады. Мемлекет экономиканың басты реттеушісі ретінде тұтастай алғанда мемлекеттік және 
корпоративтік сатып алуды регламенттейді және оларды қандай да бір дәрежеде реттейді. Осыған байланысты 

«Корпоративтік және мемлекеттік сатып алулар механизмі» курсы мемлекеттік және жергілікті басқару 

саласында басқарушы мамандарды даярлау жоспарында өзекті болып табылады. 

Пререквизиттері: Мемлекет және бизнес, Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, Мемлекеттік-

жеке әріптестік, Аймақтық экономика және басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) корпоративтік және мемлекеттік сатып алуды нормативтік реттеу 

саласында білімді меңгереді; В) ҚР заңнамасына сәйкес сатып алуды жүзеге асыру, бақылау және басқару 



246 

  

тетігін сыни бағалайды; С) мемлекеттік, муниципалдық және корпоративтік қажеттіліктер үшін сатып алу 

саласында кәсіби қызметті жүзеге асырады; Д) корпоративтік және мемлекеттік сатып алу тетігінің қазіргі 

заманғы ерекшеліктерін талдайды; Е) ұйымның нысандарын корпоративтік және мемлекеттік сатып алу тетігін 

сыни бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы: Игилманова С.И. 
Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі мемлекеттік басқару жағдайында жобаны басқарудың негізгі әдістері мен 

принциптерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген курс жобаны басқарудың негіздерімен және оның әдіснамасымен 

танысуды, жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаны басқарудың құралдары мен әдістерімен 

танысуды қарастырады. Сәйкесінше студенттерге оқылатын саладағы заңдылықтар, ережелер мен 

процедуралар туралы жүйелі білім алу және тәжірибелік жобалық қызметте қолданылатын ғылыми тәсілдер 

мен әдістерді зерделеу міндеті тұр. 

Пререквизиттері: Мемлекет және бизнес, Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, Мемлекеттік-

жеке әріптестік, Аймақтық экономика және басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жобаларды басқарудың заманауи әдістемесін білуі керек; B) Жобаны 

басқаруда қолданылатын заманауи бағдарламалық және ақпараттық технологияларды білу; C) жобаның 
мақсаттарын, пәндік саласы мен құрылымын анықтай алуы; Д) келесі салалардағы білімдер мен дағдыларды 

қолдануға қабілеттілік/дайындық: жобаны басқару әдістемесі; вербальды және вербальды емес 

коммуникациялардың ерекшеліктерін түсіну; E) келесі салалардағы білімдер мен дағдыларды қолдануға 

қабілеттілік/дайындық: кәсіби саладағы мәселелер мен процестерді ғылыми талдау әдістері; жобаны 

басқарудағы дайындық, жоспарлау, бақылау және шешім қабылдау принциптері. 

 

6В04106 – МАРКЕТИНГ 

2 курс  
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3.1 Модуль -Құқық және білім философиясы, 10 кредит 

ЖББП ТК КК 2107 Құқық негіздері  3 5/5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5/5 

3.2 Модуль - Құқықтық білім және ғылым философиясы, 10 кредит 

ЖББП ТК КЕ 2107 Құқық және экономика 3 5/5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5/5 

5.1 Модуль - Гуманитарлық-экономикалық , 16 кредит  

БП ТК Мак 2206 Макроэкономика 3 5/5 

БП ТК Mer 2207 Мерчандайзинг (ағылшын тілінде) 3 5/5 

БП ЖК AT B1, B2 2208 Ағылшын тілі В1, В2 3,4 6/6 

5.2 Модуль -Іскерлік экономика, 16 кредит 

БП ТК МT 2206 Макроэкономикалық талдау 3 5/5 

БП ТК TTN 2207 Тауартанудың теориялық негіздері (ағылшын тілінде) 3 5/5 

БП ЖК AT B1, B2 2208 Ағылшын тілі В1, В2 3,4 6 

6.1  Модуль - Маркетингте статистикалық мәліметтерді қолдану, 18 кредит 

БП ТК MSA 2209 Маркетингтегі статистикалық әдістер 3 5/5 

БП ТК DM 2210 Digital маркетинг 4 5/5 

БП ТК MZhТ 2211 Маркетингті жоспарлау және талдау (орыс тілінде) 4 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 2 

БП  Тілдік практика 4 1 

6.2  Модуль - Маркетингтегі статистикалық тәсілдер, 18 кредит 

БП ТК SN 2209 Статистика негіздері 3 5/5 

БП ТК MDT 2210 Маркетингтік деректерді талдау 4 5/5 

БП ТК MZh 2211 Маркетингті жоспарлау (орыс тілінде) 4 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 2/2 
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3.1 Модуль - Құқық және білім философиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Мурсалова Л. 

Курсты оқытудың мақсаты:мемлекет пен құқықтың пайда болуының алғы шарттарын, себептерін теориялық 

және әдістемелік тұрғыдан қарастыру. Демократиялық, құқықтық мемлекет орнату жолындағы Қазақстан 
қоғамында жаңа құқықтық ойлауды, жалпы және құқықтық мәдениетті қалыптастыруды, жоғарғы кәсіби маман 

дайындауды жүзеге асыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Құқық негіздері» курсын  оқыту - оқу пәні бір жағынан белгілі бір құқықтық 

нормалардың рөлі туралы жалпы түсінік беретін, ал екінші жағынан - әр адамға оның өмірі барысында 

кездесетін проблемаларды шешуге бағыт – бағдар беретін, қажетті білім беретін негізгі  құқық салаларының 

(конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық, отбасылық және т.б.) сұрақтарын оқытады. Құқық 

негіздерін оқу өмірлік қажетті жағдайларды сауатты бағалауға, өмірлік жағдайларды шешу үшін қажет орынға 

дәл баруға мүмкіндік береді.Қазақстан Республикасының қабылданған заңдары туралы білім беріледі. 

Пререквизиттері: Саясаттану,Әлеуметтану 

Постреквизиттері: Паблик рилейшнз, Қызметтер мркетингі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР мемлекеті нысанын, құқықтық жауапкершіліктің түрлерін білу; В) 
адам және азамат ұғымдарының ара қатынасын; құқық субъектіліктің пайда болу негіздерін; теориялық 

аспектілерін зерделеу, процестерді талдау; С) адам және азаматтардың құқыктык мәртебесінің 

конституциялық принциптерін, адам және азамат құқықтары мен бостандыктарының түрлерін, қорғалу 

жолдарын, қарама – қайшылықтар мен кемшіліктерді байқап, салыстырма түрде қорытынды тұжырымдар жасай 

алуда білім алушылардың біліктілігін арттыру; Д) нормативті құқықтык актілерді окып – үйреніп, талқылай 

алуды; құқықтық жағдаяттардан шығудың жолдарын білуге дағдыландыру; Е) ҚР құқықтық мемлекеттің 

құрылу барысындағы кедергілер мен қиыншылықтарды сараптай алу; құқықтық қатынастарға түсудің 

құқықтық жолдарын меңгеру негізге алынған. 

 

3.2 Модуль - Құқықтық білім және ғылым философиясы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Құқық және экономика 

Бағдарлама авторы: Мурсалова Л. 

Курсты оқытудың мақсаты: дүниеге этикалық жауапкершілікпен қарайтын, шығармашылық ойлауға 

дағдыланған, құқықтық және экономикалық мәдениеті жетілген, адамгершілігі мол және білікті маман даярлау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: құқықтық және экономикалық  білімдерді игеру арқылы жастарды оқыту және 

тәрбиелеуді мақсат етіп қойған жоғарыда аталған ғылымдардың мазмұны мен қағидаттарына сүйене отырып, 

мемлекет пен құқықтың пайда болып, даму заңдылықтарын оқытатын  және экономикалық қатынастар туралы 

мағлұмат беретін  педагогикалық ғылым  болып табылады. Бірақ, құқық және экономика негіздерін оқыту 

құқық пен экономиканың  жалпы мазмұнын зерттеу арқылы өз оқыту үрдісіне  сүйене  отырып құрады. 

Пререквизиттері: Саясаттану,Әлеуметтану 

Постреквизиттері: Паблик рилейшнз, Қызметтер мркетингі 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқық және экономика негіздерін оқытуды меңгере білу; В) құқық және 

экономика негіздерін оқытудың жаңа тәсілдерін меңгеріп, жүзеге асыра алу; С) құқық және экономика 

негіздеріне қойылатын талаптарды ұстану; Д) нормативті құқықтык актілерді окып – үйреніп, талқылай алуды; 

құқықтық жағдаяттардан шығудың жолдарын білуге дағдыландыру; Е) құқық және экономика негіздері пәні 

арқылы студенттерді  құқықтық және экономикалық тәрбиелей білу 

 

5.1 Модуль – Гуманитарлық-экономикалық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Макроэкономика 

БП  Тілдік практика 4 1/1 

7.1 Модуль -Саудадағы жарнама,  12  кредит 

БП ТК Zhar 2214 Жарнама (ағылшын тілінде) 4 5/5 

БП ТК TMK 2215 Тұтынушылардың  мінез-құлқы (орыс тілінде) 4 4/4 

БП ТК KBS 2216 Көтерме-бөлшек сауда 4 3/3 

7.2 Модуль - Мінез-құлықтың маркетингтік тәсіл, 12 кредит 

БП ТК AZh2214 Аудиовизуалды жарнама (ағылшын тілінде) 4 5/5 

БП ТК 
ІNTMK 2215 

Іскерлік нарықтарда тұтынушылардың мінез-құлқы 

(орыс тілінде) 
4 4/4 

БП ТК OB 2216 Өткізуді басқару 4 3/3 
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Бағдарлама авторы: Игильманова С.И 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективтік бағалау 

мақсатында макроэкономиканың қағидалары мен әдістері және негізгі макроэкономикалық модельдер жөнінде 

түсініктеме беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:«Макроэкономика» пәнін оқып - үйрену барысында, негізінен, нарықтың негізгі 

субъектілері – тұтынушылар мен өндірушілердің іс-әрекеті, жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке, 

олигополия жағдайындағы фирманың әрекеттері, сонымен қатар өндіріс факторлары нарықтарының қызмет ету 

механизмдері, нарықтың осал тұстары, оларды реттеудегі мемлекеттің ролі қарастырылады; Қазақстан 
Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, олардың динамикасына жан - жақты зерттеу 

әдістемесі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Өткізуді басқару, Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономика салалары бойынша нарық, макроэкономика субъектілерінің 

экономикалық іс-әрекеттерін талдау, соның негізінде қорытынды жасау;қолда бар ресурстарды ұтымды 

пайдалана білу; В) құқық және экономика негіздерін оқытудың жаңа тәсілдерін меңгеріп, жүзеге асыра алу; С) 

сұранысты қалыптастыратын және ынталандыратын факторларды қолдану, атап айтқанда қызмет көрсету 

сапасын жетілдіру, тиімді баға белгілеу, жарнама жүргізу; Д) нарықтағы бағаны қалыптастыру, өндірісті тиімді 

ұйымдастыру, пайданы арттыру, мемлекеттің макроэкономикалық саясатының экономикаға ықпал ету 

механизмін білу және оны кәсіби тәжірибеде қолдану; Е) негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді анықтау 

әдістемесін меңгеру, ел экономикасындағы бұл көрсеткіштердің динамикасын талдау әдістемесін білу, қолдану;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мерчандайзинг (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:To study the basic characteristics of the theoretical value of merchandising, 

classification of goods, assortment types, technological processes in stores, processes in warehouses and the basics 

and features of trade organization 

Пәннің қысқаша мазмұны:Merchandising, subjects and merchandising activities, merchandising methods, 

classification and coding of goods, organization of goods supply, trade activities of business entities, quantitative 

characteristics of goods, qualitative characteristics of goods, information means of goods, assessment of product 

competitiveness, management of the assortment of goods, chemical properties of goods , methods of determining the 
value and practical value, conditions and methods of storage of goods, system of transportation of goods, 

standardization of goods and training in certification methods. 

Пререквизиттері: Introduction to Marketing, Theoretical Foundations of Commodity, Marketing 

Постреквизиттері: Organization of sales of goods and services, Online marketing, International marketing 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Knowledge of the theoretical justification of consumer goods; B) identify the 

theoretical substantiation of the features of the product recognition; study of the theoretical aspects, analysis of various 

technological processes in the trading activities; C) classification of merchandising; improving the skills of students in 

the process of standardization and certification of goods and services; Д) have theoretical and practical knowledge of 

trading activities; know the practical aspects of trading; get acquainted with the main characteristics and properties of 

the goods; E) development of theoretical basis, conditions, advantages of the elements of development, production, 

processing, storage, sale, transportation, advertising of goods. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ағылшын тілі В1, В2 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің мәдениетаралық деңгейде шет тілін білу қабілетін дамыту, өнімді 

және қабылдаудағы тілдік материалдарды тереңдету және кеңейту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Ағылшын тілі B1, В2» курсының мазмұны сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлеріне 

арналған тілдік бірліктердің: тыңдау, оқу, сөйлеу (монолог, диалог), сөйлеу және жазу негіздерін меңгеру, орта 

күрделілік мәтіндерін қолдануды, тілдік құбылыстарды түсіндіруді тереңдетуді қамтитын қарым-қатынас 

дағдыларын және білімін дамытуды қамтиды, сондай – ақ, шет тілінде ауызша және кеңейтілген қызметті 

белсенді оқыту. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Кәсіби бағытталған шет тілі 
Постреквизиттері: Онлайн-маркетинг, Туризм маркетингі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) диалогтық және полилогиялық қарым-қатынастың функционалдық 

сценарийлері туралы білу; B) әртүрлі тақырыптар бойынша еркін сөйлесе білу: жалпы, білім беру және кәсіптік, 

сондай-ақ еркін уақытқа қатысты; C) таңдалған жанрдың құрылымына сүйене отырып, ойларды біртұтас, 

дәйекті мәтінге айналдырып, нақты немесе болжалы оқиғалардың егжей-тегжейлі сипаттамаларын құрастыру; 

Д) түрлі көздерден ақпарат пен дәлелдерді синтездеу және бағалау; E) өздігінен оқып, мәтіндерді түсіну, 

қажетті анықтамалық материалдарды таңдап қолдану (қиындықтар сирек кездесетін идоматикалық өрнектерді 

тудыруы мүмкін) 
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5.2 Модуль -Іскерлік экономика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Макроэкономикалық талдау 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ғылыми талдау әдісінің ерекшелігі және макроэкономика 

ғылымындағы негізгі ұғымдар туралы теориялық білім беру;  

Пәннің қысқаша мазмұны:«Макроэкономикалық талдау» пәнін оқып - үйрену барысында, 
негізінен,Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, олардың динамикасына 

жан – жақтыталдау әдістемесі қарастырылады. Пәнді оқу талдау әдісін қолдана отырып келесі әдістерді 

макроэкономикадағы ғылыми талдау әдісі, Қазақстан Республикасының жалпы ішкі өнімі: динамикасы және 

құрылымы, экономикалық өсудің типтері мен факторлары, Қазақстанның валюта нарығын талдау, сыртқы 

қарызды мемлекеттік басқару зерттеуге негізделеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Өткізуді басқару, Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Негізгі ғылыми ұғымдар мен түсініктерді білу, ғылыми талдау 

әдістемесінмеңгеру; В) Ғылыми талдау әдістемесін нақты макроэкономикалық ахуалға қатысты қолдану; С) 

Макроэкономикалық ахуал мен мемлекеттің түрлі бағыттағы экономикалық саясаты мен олардың 

салдарытуралы өз пікірін білдіру, қорытынды жасай алу, макроэкономикалық жағдай мен 

мемлекеттіңмакроэкономикалық саясатына қатысты жасалған, сараптамаларға, ресми құжаттарға, ғылыми 
мақалаларға т.б.дербес баға бере алу; Д) Өзгелермен ақпарат алмасу және қарым-қатынас жасай білу дағдысын 

қалыптастыру; Е) Макроэкономика және ғылыми талдау саласындағы теориялық білім мен практикалық 

дағдының болуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Тауартанудың теориялық негіздері (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:To study the basic characteristics of the theoretical value of goods, the classification 

of goods, assortment types, technological processes in stores, processes in warehouses and the theoretical foundations 

and features of trade organization. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Theoretical justification of the recognition of goods, the objects and subjects of the 
merchandise activity, the methods of merchandise, classification and coding of goods, the organization of the goods 

supply system, the trading activities of business entities, the quantitative characteristics of the goods, the qualitative 

characteristics of the goods, the means of information, the evaluation of the competitiveness of the goods, the 

management of the assortment, methods of determining the chemical properties, value and practical value of the goods, 

conditions and methods of storage of goods, the system of transportation of goods, training in methods of 

standardization and certification of goods. 

Пререквизиттері: Economic theory, Meroeconomics 

Постреквизиттері:  Marketing, International Marketing, Marketing Management 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Knowledge of the theoretical justification of consumer goods; know the 

theoretical justification of the features of the dressing; B) study the theoretical aspects, identifying the features of the 

goods, analysis of various technological processes in the trading activities; classification of goods; advanced training of 
students in the process of standardization and certification of goods and services. C) have theoretical and practical 

knowledge of trading activities; know the theoretical aspects of trading; Д) to get acquainted with the main 

characteristics and properties of the goods. E) development of theoretical basis, conditions, advantages of the elements 

of development, production, processing, storage, sale, transportation, advertising of goods. 

 

6.1  Модуль - Маркетингте статистикалық мәліметтерді қолдану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Маркетингтегі статистикалық әдістер 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты:тәжірибелік жұмыста статистикалық әдіснаманы қолдану керектігін үйрету;  

Пәннің қысқаша мазмұны:статистикалық индекстің әдісін қолдануға, яғни барлық әлеуметтік - экономикалық 
процестерге салыстырмалы талдау мен динамиканы жүргізу және осы жағдайға әсер ететін факторларды, 

ұлттық шоттар жүйесін құру әдістемесін анықтау.әлеуметтік-экономикалық статистика көрсеткіштерінің 

жүйесін құрудың теориялық негіздерін зерттеу; SNA қағидаттарына сәйкес әлеуметтік-экономикалық 

статистиканың негіздерін игеру; басқару шешімдерін қабылдау үшін статистикалық ақпаратты жалпылау 

әдіснамасын меңгеру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: AnyLogic саласындағы модельдеу, Инвестициялық маркетинг 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) статистикалық әдіснама: университетте де, сонымен қатар нақты 

статистикалық жағдайды статистикалық индекстеу әдісін талдаудың әрі қарай жұмыс әдістерінде, B) белгілі бір 

әлеуметтік-экономикалық процестерге салыстырмалы талдау мен динамика жүргізеді және осы факторға әсер 

ететін факторларды анықтайды; C) нақты статистикалық жағдайды талдайтын статистикалық ақпаратты жинау 

дағдылары; Д) әлеуметтік-экономикалық процестердің динамикасын және сәйкестендіруді салыстырмалы 

талдау қорытындысын жасау мүмкіндігі; E) экономикалық, микроэкономикалық, әлеуметтік маңызды 

мәселелерді модельдеу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Digital маркетинг 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:компанияның тиімділігін арттыру және оның сыртқы ортасымен байланысын 

арттыру үшін цифрлық кеңістіктегі маркетингті пайдаланудың заманауи тәсілдерін, әдістерін және 

технологияларын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Курсты зерделеу шетелдік және отандық тәжірибені есепке ала отырып, цифрлық 

маркетинг саласында білім мен кәсіби дағдыларды кеңейтуге және практикалық тұрғыдан шоғырландыруға 

бағытталған. digital маркетинг құралдарына шолу, маркетингтің сандық стратегиясын әзірлеу, сайтты құру және 

оңтайландыру, әлеуметтік медиа маркетингі және жаңа медиа, сандық жарнама, электрондық пошта маркетингі, 

веб-аналитика және жарнамалық компаниялардың тиімділігін талдау тақырыптарына кең талдау жасау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Туризмдегі маркетинг, Интернет - маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) проблемаларды анықтау және зерттеу тұжырымдамасын қалыптастыру, 

цифрлық маркетинг құралдарын әзірлеу В) цифрландыру жағдайында маркетингтік ақпаратты қолдануға; C) 

зерттеудің үлгісін құра білу; Д) нақты маркетингтік мәселе контексінде цифрлау процедурасын жасау және 

өткізу дағдыларына ие болу. E) Цифрландыру жағдайында осы курста алынған білім мен дағдыларды 

қолдануда студенттердің практикалық тәжірибені жинақтауы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Маркетингті жоспарлау және талдау (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:Для обучения студентов системе маркетингового анализа, в том числе 
регрессионного, корреляционного, статистического, математического, экономического, кластерного анализа, 

необходимого для аудита маркетинговой деятельности предприятия требуется подготовка стратегических и 

оперативных планов. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Этот курс определяет ключевые концепции планирования, а также их типы и 

формы, а также факторы, которые на них влияют.Обеспечивает систему образования, необходимую для 

планирования и аудита маркетинговой деятельности компании, которая требуется для подготовки 

стратегических и операционных планов. Доступны следующие типы методов маркетингового анализа: метод 

экстраполяции, один из методов экспертной оценки - метод Дельфи, прогнозирование на основе 

математической статистики, прогнозирование на основе математической статистики с помощью 

моделирования, тренд, метод экстраполяции с факторизацией, метод простой экстраполяции, метод синтаксиса, 

метод стратегического индекса Рассмотрены методы механического анализа, графического анализа, 
многомерной статистической модели. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Маркетинг 

Постреквизиттері: Маркетинговые исследования, Маркетинговые коммуникации 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Создание маркетингового плана; знание и методы маркетингового 

анализа; В) овладеть знаниями студентов о механизмах маркетингового анализа в каждой области, а также 

планировать на основе количественных и качественных методов исследования; С) уметь использовать пружины 

в соответствии со спецификой маркетингового анализа и анализировать экономическую ситуацию на рынке; Д) 

овладение методами маркетингового планирования; иметь возможность использовать виды маркетингового 

анализа, эффективные в зависимости от конкретной отрасли; Е) изучать виды маркетинговых планов и методы 

маркетингового анализа. 

6.2  Модуль - Маркетингтегі статистикалық тәсілдер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Статистика негіздері 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты:Статистикалық әдістемені оқып - үйрету: студенттерді ғылыми 

ұйымдастырылған жүйе бойынша статистикалық әдістерді қолдану арқылы әлеуметтік - экономикалық 

құбылыстар мен процестердің сандық өзгерістерін сапалық жағымен байланыстыра отырып талдау жүргізуге 

үйрету,  
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Пәннің қысқаша мазмұны: статистикалық индекстік әдісті қолдану, яғни барлық әлеуметтік - экономикалық 

процестерге салыстырмалы талдау мен динамиканы жүргізу және осы жағдайға әсер ететін факторларды 

анықтау; Ұлттық есеп жүйесінің құрылымының методологиясын; барлық әлеуметтік-экономикалық 

процестерге талдау және динамика жүргізу және осы жағдайға әсер ететін факторларды анықтау; Ұлттық есеп 

жүйесінің шоттарының  құрылуы; статистикалық зерттеудің кезеңдерімен,  жалпылама көрсеткіштерді алу 

жолдарымен, талдаудың индекстік, кемімелі, серпінді талдау әдістерімен таныстыру, оларды әлеуметтік-

экономикалық процесстерді зерттеуде қолдану қабілетін және статистикалық заңдылықтарды айқындау 

қабілетін қалыптастыру 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: AnyLogic саласындағы модельдеу, Инвестициялық маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жалпылау, пайдалану мақсатында қоғамдық құбылыстар туралы 

статистикалық мәліметтерді статистикалық әдістермен оңдеу туралы; В) пәннің теориялық негізін; 

статистикалық көрсеткіштердің есептеу тәсілдерін; әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзгерісін 

талдауда статистикалық әдістерді қолдануды; С) статистикалық ақпаратты пайдалануда статистикалық оңдеу 

тәсілдерін кенінен қолдану; Д) әлеуметтік-экономикалық процестердің динамикасын және сәйкестендіруді 

салыстырмалы талдау қорытындысын жасау мүмкіндігі; E) экономикалық, микроэкономикалық, әлеуметтік 

маңызды мәселелерді модельдеу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Маркетингтік деректерді талдау 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:маркетингтік деректерді талдаудың негізі мен мәні, нарықтағы компанияның 

бәсекелестік жағдайына әсер ету үшін заманауи маркетинг механизмінің теориясы мен тәжірибесін зерттеу 

болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Маркетингтік деректерді талдау оларды тұтыну үшін тұтынушылық 

преференцияларды зерттеуге бағытталған, сондай-ақ тұтынушыларға олардың таңдаулы брендтерін немесе 

тауар түрлерін талдау үшін сегменттерді сегменттеу және осы сегменттердегі нарықтық қанықтыру дәрежесін 

басқарудың кешенді тұжырымдамасы ретінде қарастырылады. Пәнді оқу барысында: маркетингтік деректерді 

талдаудың мақсаттары мен мазмұны қарастырылады. Сатып алушылардың талдауы. Бәсекелестікті және 

бәсекелестерді талдау. Тауарлар мен өнімдердің саясатын талдау. Ауқымын және ассортимент саясатын талдау. 

Баға саясатын талдау. Сату және сату саясатын талдау. Маркетингтік коммуникацияларды талдау. 
Кәсіпорындағы маркетингті ұйымдастыруды талдау. Экстраполяция әдісі, delphi әдісі, математикалық 

статистика негізінде болжау, тренд, қарапайым экстраполяция әдісі, синтаксистік әдіс, стратегиялық индекс 

әдісі, графикалық талдау. 

Пререквизиттері: Статистика негіздері 

Постреквизиттері: Онлайн маркетинг, Туризм маркетингі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Мәселелерді анықтап, зерттеу тұжырымдамасын қалыптастырады, 

маркетингтік деректерді талдау құралдарын әзірлеу, B) маркетингтік ақпаратты талдай алу; C) зерттеу үлгісін 

құра алу; Д) маркетингтік деректерді талдау процедурасын әзірлеу және өткізу дағдыларын меңгеру; Е) Іс 

жүзінде жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар жағдайында осы курста алынған білім мен дағдыларды қолдануда 

студенттердің практикалық тәжірибені жинақтау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Маркетингті жоспарлау (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Обучение, необходимое для аудита маркетинговой деятельности компании, 

которая необходима для подготовки стратегических и операционных планов 

Пәннің қысқаша мазмұны:Курс «Маркетинговое планирование» является неотъемлемой частью Marketing 

Science и предназначен для студентов, специализирующихся в области маркетинга. Этот курс определяет 

ключевые концепции планирования, а также их типы и формы, а также факторы, которые на них влияют. 

Обеспечивает систему образования, необходимую для планирования и аудита маркетинговой деятельности 

компании, которая требуется для подготовки стратегических и операционных планов. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Маркетинг 

Постреквизиттері: Маркетинговая коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Создание маркетингового плана; В) освоить план на основе 

количественных и качественных методов исследования; С) проанализировать экономическую ситуацию на 

рынке; Д) овладение методами маркетингового планирования; Е) Изучить виды маркетинговых планов. 

 

7.1 Модуль - Саудадағы жарнама 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жарнама (ағылшын тілінде) 
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Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Explanation of advertising policies for goods and services. Mastering the types of 

advertising that students can use as tools to increase the liquidity of their goods and services. Explain the importance, 

significance, goals and objectives of advertising for the enterprise 

Пәннің қысқаша мазмұны:Mastering the methods and techniques of advertising goods and services, types of 

advertising, advertising tools. Considered the economic efficiency of advertising, planning advertising activities, 

advertising and its functions, role and importance. 

Пререквизиттері: Marketing, Theoretical foundations of merchandise 

Постреквизиттері: Import Marketing, Innovative Marketing, Enterprise Marketing 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Development of important ways of advertising for goods and services; B) Have 

the skills to understand the necessity of advertising and the conditions for increasing its popularity in the society; C) 

Students will be accustomed to know the importance, necessity, and ways of advertising in each area of advertising; Д) 

How to choose the most effective advertising for businesses; E) have the skills to use effective advertising technologies 

and methods of selling goods 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Тұтынушылардың  мінез-құлқы (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Основной целью преподавания является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области изучения и моделирования поведения потребителей и принятия решений о 
покупке, особенностей применения методологии анализа и оценки мотиваций покупателей для разработки 

маркетинговых мероприятий и завоевания целевых сегментов рынка 

Пәннің қысқаша мазмұны:Организация деятельности предприятий на принципах маркетинга предполагает 

необходимость исследования потребителей, учет их потребностей, предпочтений, вкусов, изучение и знание 

мотивации принятия решения о покупке. В этой связи удовлетворение потребностей покупателей, выявление 

мотивации принятия покупательских решений, прогнозирование поведения покупателей является 

приоритетными направлениями маркетинговой деятельности предприятий на рынке 

Пререквизиттері: Маркетинг 

Постреквизиттері: Маркетинговая коммуникация, Брендинг, Маркетинг в гостиничном бизнесе  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Владеть передовыми методами изучения интересов и запросов 

потребителей; В) Иметь навыки прогнозирования покупательского поведения на рынке; С) Разработки 
стратегии и тактики мотивации потребителей и аргументирования своей точки зрения; Д) Умения в области 

разработки соответствующей маркетинговой стратегии по оптимизации потребительского поведения; E) 

Умения в области использовать модели потребительского поведения и методы управления им в процессе 

разработки комплекса маркетинговых решений. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Көтерме - бөлшек сауда 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттерге көтерме және бөлшек саудаға тән құбылыстарды жан-жақты  

көрсетіп, олардың тауарды өткізу барысында кездесетін қандай да бір мәселелерді талдау және шешу жолдарын 

ұсынатындай қабілеттерін қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:«Көтерме және бөлшек сауда» пәні нарықтық бейімі бар мамандарды дайындау 

үшін берілген. Пәннің маңызы зор және экономикалық профилді пәндермен байланысты. Көтерме және бөлшек 

сауданың даму заңдылықтарын зерттеу үшін студенттерге диалектикалық таным әдісін, жүйелік, статистикалық 

және экономикалық талдауды қолдану бағыттарын терең меңгеруге көмектеседі. Жалпы сауданың 

экономикалық табиғаты мен эволюциясын (тауар айырбасынан тауар айналысына дейін) үйрете отырып, 

сауданы экономикалық категория және тауар айналысының жекелеген түрі ретінде танып білуге көмектеседі.  

Пререквизиттері: Микроэкономика, маркетинг  

Постреквизиттері: Қызметтер маркетингі, Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сауда-технологиялық жабдыққа қажеттілікті дұрыс анықтау; оңтайлы 

тауар қорларын құру; В) тауар ассортиментін жедел реттеу, сауда желісін үздіксіз тауарлық жабдықтауды 

қамтамасыз ету; С) елде тұтыну кооперациясы жүйесін қайта жандандыруға ықпал ету; Д) көтерме және 

бөлшек сауда кәсіпорындарында (өндірістік) сауда және технологиялық процестерді ұйымдастыру саласында 
іскерліктер; Е) нарықтық ортаның әсерінен өндіріс (сауда және қоғамдық тамақтану) кәсіпорындарында 

қалыптасқан жаңа ұйымдық - экономикалық және әлеуметтік жағдайларға бейімдеу саласында іскерліктер. 

 

7.2 Модуль – Мінез - құлықтың маркетингтік тәсіл 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Аудиовизуалды жарнама (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К.. 
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Курсты оқытудың мақсаты:acquaint students with the theoretical and practical foundations of advertising activities, 

acquire the skills of advertisers. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Currently, advertising is needed for enterprises operating in different industries and with 

different forms of ownership. The success of the enterprise in the market is largely due to the effective service of 

advertising, which is a tool for informing advertisers about their sellers about the quality of goods and services, 

incentives for promoting their sales and a tool for competition. That is why marketing, management, business 

fundamentals, etc. Along with leading disciplines, advertising plays a key role. 

Пререквизиттері:  "Fundamentals of Marketing", Theoretical Foundations of Commodity 

Постреквизиттері: "International Marketing", "Marketing Management" 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) advertising, advertising company, means of distribution of advertising, media 

planning; Елерін Methods of conducting research of advertising: methods, means, means of collection, analysis of 

information, features of research; Білу To know the theoretical foundations of the organization and carrying out of 

advertising actions; B) use the basic concepts in the practice of advertising; C) development and implementation of 

advertising campaigns; Д) development of a media plan for advertising campaigns of the company; E) Promote in-depth 

study of advertising activities, professional development through the knowledge gained, and effective solutions in the 

field of advertising. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Іскерлік нарықтарда тұтынушылардың мінез - құлқы (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 
Курсты оқытудың мақсаты:Основной целью преподавания является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области изучения и моделирования поведения потребителей на деловых рынках и 

принятия решений о покупке, особенностей применения методологии анализа и оценки мотиваций покупателей 

для разработки маркетинговых мероприятий и завоевания целевых сегментов делового рынка 

Пәннің қысқаша мазмұны:Организация деятельности предприятий на деловых рынках на принципах 

маркетинга предполагает необходимость исследования потребителей, учет их потребностей, предпочтений, 

вкусов, изучение и знание мотивации принятия решения о покупке. В этой связи удовлетворение потребностей 

покупателей, выявление мотивации принятия покупательских решений, прогнозирование поведения 

покупателей является приоритетными направлениями маркетинговой деятельности предприятий на рынке. 
Приобретать теоретические знания и практические навыки в области анализа и моделирования поведения 

клиентов и принятия решений о покупке, а также применения аналитических методов и оценки мотивации 
клиентов при подготовке маркетинговых мероприятий и в развитии сегментов рынка; 

Пререквизиты: Маркетинг 

Постреквизиттері: Маркетинговая коммуникация, Брендинг, Маркетинг в гостиничном бизнесе 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Владеть передовыми методами изучения интересов и запросов 

потребителей; В) Иметь навыки прогнозирования покупательского поведения на рынке; С) Разработки 

стратегии и тактики мотивации потребителей и аргументирования своей точки зрения; Д) Умения в области 

разработки соответствующей маркетинговой стратегии по оптимизации потребительского поведения; E) 

Умения в области использовать модели потребительского поведения и методы управления им в процессе 

разработки комплекса маркетинговых решений. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Өткізуді басқару 

Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:Оқу курсының мазмұны өткізуді басқару функциясын зерделеу міндеттерімен 

анықталады, ол мыналарды қамтиды:біріншіден,маркетинг жүйесінде, маркетологтың кәсіби қасиеттерін 

қалыптастыруда,маркетинг мамандығы бойынша бұл курстың орнын және рөлін көтермелеу. Екіншіден, 

өткізуді басқарудың әдістемелік негізін білу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Маркетинг» мамандығының студенттері үшін негізгі пәндердің бірі. Курстың 

құрылымы мен мазмұны негізгі оқу - танымдық және білім беру міндеттерін шешуге бағытталған және болашақ 

мамандарға  - экономикалық ойлау негіздерін, коммерциялық қызметтің түрлі салаларында сатуды басқарудың 

іргелі сипатын қалыптастыру. «Өткізуді басқару» курсы студенттерге әр түрлі қызмет бағыттарына қатысты 

маркетингтің негізгі ұғымдарын таныстырады, оларды практикада қолдануға үйретеді. «Өткізуді басқару» пәні 

бойынша алған білімі болашақ маманға - маркетингтік қызметтің әртүрлі салаларындағы өткізуді басқаруды 
жақсы түсінуге және дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Тауартанудың теориялық негіздері, Маркетинг 

Постреквизиттері: Маркетингтік зерттеулер, Жарнамалық қызмет 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Компанияда өткізуді басқарудың мақсаттары мен міндеттерін қоюды, 

өткізу каналы құрылымына әсер ететін негізгі факторларды талдау; В) Регионалды сауданың даму 

стратегиясының ең жақсысын анықтай білу, өткізу каналдарындағы комуникациялық лекті басқару; С) Жаңа 

тауарға өткізу каналдарын құру, өткізу каналдарын басқарудың жүйесін дамытуды жасау; Д) Өткізу 
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каналдарының жұмысын теңгеретін құжаттарды жасау дағдысы, өткізу каналындағы комуникациясымен ауқым 

стратегиясын даярлау; Е) Делдалдар жұмысының тиімділігінің дағдысын қолдану. 

 

5В051100 – МАРКЕТИНГ   

3 курс  

 

 

8.1  Модуль - Бизнес-процесстерді модельдеу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Паблик рилэйшнз (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Мамбетов У.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:To train students in the theory and practice of professional activity in the field of 

modern public relations ("PR") as a tool in science, industry, business and politics. 
Пәннің қысқаша мазмұны:The modern concept of marketing requires a more active use of the principles of 

communication. PR - technology is introduced to establish and maintain the necessary communications and connections 

within all entities and within the organization. Its effectiveness is explained by the reduction of barriers that arise in the 

process of PR - technology. The marketing complex represents the theoretical, methodological and practical 

foundations of PR - support technologies, publishing, advertising, etc. Applications, the reputation of the company, the 

model of the principles of their organization have been carefully studied. 

Пререквизиттері: Marketing аnalysis, Benchmarking 

Постреквизиттері: Branding, Trade Technology 
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8.1  Модуль - Бизнес-процесстерді модельдеу, 15  кредит 

БП ТК PR 3218 Паблик рилэйшнз (ағылшын тілінде) 5 5/5     

БП ТК US  3219 Өткізуді басқару 5 5/5     

БП ТК AL М 3220 AnyLogic саласындағы модельдеу 5 5/5     

8.2 Модуль - Әлеуметтік саладағы маркетинг, 15 кредит 

БП ТК АM  3218 Әлеуметтік маркетинг (ағылшын тілінде) 5 5/5     

БП ТК KB 3219 Қорларды басқару 5 5/5     

БП ТК ZhTBPM 3220 Жеткізу тізбегіндегі бизнес-процесстерді модельдеу  5 5/5     

9.1 Модуль - Маркетингтегі стратегия, 12 кредит 

БП ТК IM 3221 Интернет-маркетинг (орыс тілінде) 5 4/4     

БП ТК SM 3222 Сауда маркетингі 5 4/4     

БП ТК TKSU  3223 Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру 5 4/4     

9.2 Модуль - Сатуларды ұйымдастыру, 12 кредит 

БП ТК OM 3221 Онлайн-маркетинг (орыс тілінде) 5 4/4     

БП ТК SS 3222 Сыртқы сауда 5 4/4     

БП ТК TKS 3223 Тауарлар және қызметтердің сараптамасы 5 4/4     

10.1 Модуль - Инновациялық маркетинг және маркетингтегі зерттеулер, 14 кредит 

БП ТК ZhK 3224 Жарнамалық қызмет (ағылшын тілінде) 6 5/5     

БП ЖК IM 3225 Инновациялық маркетинг (ағылшын тілінде) 6 5/5     

БП ТК GZ 3226 Ғылыми зерттеулер 6 4/4     

10.2 Модуль -Инвестициялық маркетинг және зерттеулер, 14 кредит 

БП ТК Zhar 3224 Жарнама (ағылшын тілінде) 6 5/5     

БП ЖК IM 3225 Инвестициялық маркетинг (ағылшын тілінде) 6 5/5     

БП ТК ZP 3226 Зерттеулер практикумы 6 4/4     

12.1 Модуль - Банктік маркетинг және брендинг, 8 кредит  

КП ТК ІАT2 3303 Іскерлік ағылшын тілі 2 6 4/4     

КП ЖК Bren 3304 Брендинг (ағылшын тілінде) 6 4/4     

12.2  Модуль –  Қызмет көрсету маркетингі және брендинг, 8 кредитов 

КП ТК OTMKT 3303 
Өнеркәсіп тұтынушыларының  мінез-құлқын талдау (ағылшын 

тілінде) 
6 4/4     

КП ЖК Bren 3304 Брендинг (ағылшын тілінде) 6 4/4     
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) get used to advertising; B) development of advertising and PR strategies; C) 

development of basic means of interaction between institutions of public relations and mass media; Д) PR skills in 

business and in business; E) Mastering the methodology and methodology of the PR and the ability to use various tools 

from the arsenal of public relations practices in their professional activities. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Өткізуді басқару 

Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 
Курсты оқытудың мақсаты:Оқу курсының мазмұны өткізуді басқару функциясын зерделеу міндеттерімен 

анықталады, ол мыналарды қамтиды:біріншіден,маркетинг жүйесінде, маркетологтың кәсіби қасиеттерін 

қалыптастыруда,маркетинг мамандығы бойынша бұл курстың орнын және рөлін көтермелеу. Екіншіден, 

өткізуді басқарудың әдістемелік негізін білу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Маркетинг» мамандығының студенттері үшін негізгі пәндердің бірі. Курстың 

құрылымы мен мазмұны негізгі оқу - танымдық және білім беру міндеттерін шешуге бағытталған және болашақ 

мамандарға  - экономикалық ойлау негіздерін, коммерциялық қызметтің түрлі салаларында сатуды басқарудың 

іргелі сипатын қалыптастыру. «Өткізуді басқару» курсы студенттерге әр түрлі қызмет бағыттарына қатысты 

маркетингтің негізгі ұғымдарын таныстырады, оларды практикада қолдануға үйретеді. «Өткізуді басқару» пәні 

бойынша алған білімі болашақ маманға - маркетингтік қызметтің әртүрлі салаларындағы өткізуді басқаруды 

жақсы түсінуге және дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Тауартанудың теориялық негіздері, Маркетинг 

Постреквизиттері: Маркетингтік зерттеулер, Жарнамалық қызмет 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Компанияда өткізуді басқарудың мақсаттары мен міндеттерін қоюды, 

өткізу каналы құрылымына әсер ететін негізгі факторларды талдау; В) Регионалды сауданың даму 

стратегиясының ең жақсысын анықтай білу, өткізу каналдарындағы комуникациялық лекті басқару; С) Жаңа 

тауарға өткізу каналдарын құру, өткізу каналдарын басқарудың жүйесін дамытуды жасау; Д) Өткізу 

каналдарының жұмысын теңгеретін құжаттарды жасау дағдысы, өткізу каналындағы комуникациясымен ауқым 

стратегиясын даярлау; Е) Делдалдар жұмысының тиімділігінің дағдысын қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  AnyLogic саласындағы модельдеу 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 
Курсты оқытудың мақсаты:жүйелерді моделдеуде қолданылатын құралдар мен әдістерді практикалық оқу, 

арнайы мақсаттағы мехатрондық және робототехникалық жүйелерді жобалау міндеттеріне сәйкес алған 

білімдерді жүйелеу және интеграциялау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:бұл пән студенттерге модельдеуді автоматтандыру үшін компьютерлік 

технологияларды қолдана отырып жүйелер мен процестерді модельдеу принциптері, сонымен қатар 

модельдерді құру тәсілдері туралы тұтас түсінік қалыптастыру болып табылады. Пәннің негізгі міндеттері: 

компьютерлік технологияны қолдана отырып жүйелердің жұмысын зерттеу процесі туралы жүйелік түсінік 

беру; жүйелер жұмысының модельдеу модельдерін жасаудың мәні мен мазмұнын ашу; студенттерді әр түрлі 

мақсаттағы жүйелер жұмысының динамикалық модельдеуін, күйін келтіруді және жұмысын автоматтандыру 

үшін компьютерлік технологиялармен таныстыру. 

Пререквизиттері: Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар, Статистика 

Постреквизиттері: Жеткізу тізбегіндегі бизнес - процесстерді модельдеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) математикалық және имитациялық үлгілеудің заманауи концепциялары; - 

күрделі техникалық жүйелерді математикалық және имитациялық үлгілеудің негізгі әдістерн білу; B) 

автоматтандырылған жобалаудың заманауи концепцияларын;  күрделі техникалық жүйелерді жобалаудың 

негізгі әдістерін іске асыру; C) автоматты басқару теориясы әдістерімен мехатрондық және робототехникалық 

жүйелердің құрамдас бөліктерінің математикалық модельдерін әзірлеу; Д) модельдерді Matlab/Simulink 

ортасында есептеу техникасы құралдарымен жүзеге асыру; E) басқару процестерінің орнықтылығын, дәлдігі 

мен сапасына талдау жүргізу; 

 

8.2 Модуль - Әлеуметтік саладағы маркетинг 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Әлеуметтік маркетинг (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:The purpose of teaching the course “Social Marketing” is to teach students theoretical 

knowledge and practical applications of management, marketing, effective and rational organization of production in 

agricultural and processing enterprises. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Laws of the Republic of Kazakhstan on agribusiness, economic and organizational 

foundations of enterprises and their associations, specialization and production planning, methods of rational use of land 

and other means of production, the comprehensive relationship of production, i.e., equipment, technology and its 
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organization, labor organization, dosing and payment . know the scientific basis of payment, methods of analysis of 

agricultural activity. The essence of social marketing, Social marketing: problems and prospects, analysis of the market 

of social services in Kazakhstan. 

Пререквизиттері: Social and ethical marketing, Marketing analysis 

Постреквизиттері: Online marketing, Marketing communications 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) the use of a conceptual marketing tool in social networks to solve practical 

problems; B) skills to solve social problems; С) acquisition of skills in business conduct and professional 

communication; Д) the establishment of social skills and the skills of their analysis; E) skills in the field of knowledge 
and skills that meet the modern requirements of the individual and the professionalism of employees in the field of 

social marketing. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қорларды басқару 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:кәсіпорынның жемісті жұмысы үшін жеткілікті, қорды сақтау бойынша 

шығынның барынша аз болатын қор мөлшерін табу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қорларды басқару айналымдағы активтерді басқарудың жалпы саясатының бір 

бөлігі болып табылады, тауарлы-материалдық қор құрылымы мен көлемін оңтайландыруға және оларға қызмет 

ету бойынша шығынды азайтуға, олардың қозғалысын бақылауды қамтамасыз етуге бағытталған. Пәнді оқуда 

қорлардың жіктелуі, қорларды қалыптастыру орны бойынша түрлерге бөлудің объективті қажеттілігі, 
өндірістік және дайындық қорлары, өндірушілерден және көтерме сауда саласындағы дайын өнімнің қоры, 

қорды талдау, жаңа технологияны енгізу қажеттілігі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Тауартанудың теориялық негіздері, Маркетинг 

Постреквизиттері: Инновациялық маркетинг,  Инвестициялық маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жоспарлы мерзімге шикізаттағы жалпы қажеттілікті анықтау түсінігін 

білу; B) әлеуметтік мәселелерді шешуге дағдылану; C) іскерлік мінез-құлық және кәсіби қарым-қатынаста 

тәжірибеге дағдылану; Д) Жақсы есеп жүргізу жүйесін қолдану; E) Қорларды сақтау жағдайларын бақылап 

тұру; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жеткізу тізбегіндегі бизнес - процесстерді модельдеу 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің экономиканың әртүрлі салаларындағы логистика және жабдықтау 

тізбегін басқару кезінде басқару шешімдерін әзірлеуге және оңтайландыруға бағытталған әдістер мен 

технологиялар туралы студенттердің білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бұл пәнді оқытуда дағдыларды қалыптастыру, компанияның логистикалық 

жүйесін және оны бағалаудың негізгі әдістері мен құралдарын қолдану, алынған ғылыми әдістерді бағалау және 

өңдеу, жеткізу тізбегіндегі бизнес - процестерді зерттеудің жаңа әдістерін игеру, логистикалық бизнес - 

процестерді анықтау және модельдеу, зерттеуге негізделген басқару шешімдерін есеп, мақала немесе есеп 

түрінде негіздеу сұрақтары қарастырылады. 

Пререквизиттері: Статистика, Ақпараттық - коммуникативтік технология 

Постреквизиттері: Өнеркәсіп тұтынушыларының мінез - құлқын талдау, Маркетингті зерттеулер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) логистика және оның теориялық негіздері, тұжырымдамалық аппараттар, 

логистикалық жүйелер мен жеткізу тізбектерін құру принциптері мен әдістемесін қолдану; B) Жеткізу 

тізбегінде логистикалық бизнес-процестерді модельдеу; логистика мен оның тиімділігі мен артықшылығын 

бақылау; логистикалық жоспарды және жеткізу тізбегінің конфигурациясын әзірлеу; C) Компанияның 

логистикалық функцияларын және қызметтерін жеткізу тізбектері мен құрылымдық бөлімшелерінде басқару. 

практикалық машықтануы керек: ғылыми-зерттеу және консалтингтік қызмет; Д) логистикалық жүйелер мен 

жеткізу тізбегін құру үшін қазіргі заманғы тұжырымдамалар мен технологияларды қолдану; макро және 

микроэкономикалық деңгейлерде логистикалық жүйелер мен жабдықтау тізбектеріндегі ресурстарды 

оңтайландыру мәселесін шешеді E) логистиканың үйлестіруші функцияларының бірін орындау кезінде - 

логистикалық қызметтерді басқару; 

 

9.1 Модуль - Маркетингтегі стратегия 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Интернет - маркетинг (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:разработка современных способов, методов и технологий использования 

интернет-маркетинга для повышения эффективности деятельности компании и ее связи с внешней средой. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Курс направлен на повышение практических и практических знаний и навыков в 

области интернет-маркетинга с учетом зарубежного и отечественного опыта. Вот почему концепции и 
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структура интернет-маркетинга, поисковая реклама и поисковая оптимизация, баннерная реклама, 

профилирование и персонализация интернет-рекламы, основные понятия и преимущества почтового 

маркетинга, маркетинга в социальных сетях и маркетинга в социальных сетях. 

Пререквизиттері: Информационно коммуникационные технологии, Веб – дизайн и графика 

Постреквизиттері: Брендинг, Реклама 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) выявлять проблемы и формулировать концепции исследований, 

разрабатывать инструменты интернет-маркетинга; В) маркетинговая информация в оцифровке; С) уметь 

формировать исследовательскую модель; Д) Иметь навыки по разработке и внедрению процедуры оцифровки в 
определенной области маркетинга; E) Практическое применение полученных знаний и навыков по данному 

курсу в интернете. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сауда маркетингі 

Бағдарлама авторы: Жекеева Қ.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттерге тауарды сауда жүйесі арқылы тұтынушыға «жылжыту» бойынша, 

тауарлық белгінің нарықтағы тұрақты орнын қамтамасыз етуді түсіндіру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Сауда маркетингі — нарықта тауарлық белгінің тұрақтылығын қамтамасыз ету 

және тауарды тұтынушыға дейін жеткізу ептілігі. Сауда және тұтынушы маркетингтердің мақсаттары мен 

міндеттері жиі қиылысатын болғандықтан, оларды жинақтап зерттеу қажеттілігі пайда болады. Тұтынушы 

маркетингі тұтынушылардың қалыптасқын өмір стилін, дағдылары мен қажеттіліктерін есепке алады. Сонымен 
қатар, ол маркетинг құрылымының түрлі бөліктерін қолдану арқылы, осы мұқтаждықтарға әсер етіп, 

қанағаттандырады. Осылайша, тұтынушының тұрақты сұранысын қамтамасыз ететін белгілі бір тауарлық 

белгіге артықшылық беруі қалыптасады. Алайда, тұтынушы маркетингінің аясында тұтынушы тауарды сауда 

жүйесі арқылы алады. Сондықтан, сауда маркетингі өз міндетін сауда қызметі арқылы жүзеге асырады.  

Пререквизиттері:Тауарлардың теориялық негіздері, Маркетинг 

Постреквизиттері: Банктік маркетинг, Көтерме – бөлшек сауда  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттердің курсты оқу барысында, сауда кәсіпорындарының тауар 

қорлары жөнінде білімін анықтай алуы; В) Сауда қызметіне қажетті түрлі келісім шарттар құра алуы;  С) 

кассалық операцияларды жүргізе білуі; сауда процессінде түрлі құжаттарды жүргізе білуі; Д) Көтерме және 

бөлшек саудамен айналасатын өнеркәсіп орындарында технологиялық процестерді ұйымдастыра алуы;  E) 

Нарықтың шарттарына орай қалыптасып отырған сауда өнеркәсіптерінің жаңа ұйымдық-экономикалық, 
әлеуметтік талаптарға бейімделе алуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: сатуды басқарудың мақсаттарын, делдалдардың түрлері, тарату арналарының 

құрылымына әсер ететін факторлар, тік маркетинг жүйелерінің түрлері, негізгі ақпараттық стратегиялары, 

аймақтық сатуды басқару ерекшеліктері, жұмыс істейтін құжаттарды оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Өнім сатылымын басқарудың негізгі мәселелері қаралады, тарату арналарын құру 

құн тізбегіндегі соңғы байланыстардың бірі болып табылады және тұтастай алғанда компанияның тиімділігі 

басшылықтың осы кезеңде қаншалықты тиімді құрылуына байланысты. Тауарлар мен қызметтерді сатуды 
ұйымдастыру - кешенді және көп сатылы жоба. Дистрибьюторлық арналарды құру бойынша шараларды іске 

асыру тауарларды және қызметтерді сатылымды басқару саласындағы нақты білім мен дағдыларды талап етеді. 

Пререквизиттері: Клиенттермен қарым қатынасты басқару, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Маркетингтік коммуникация, Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Тауарлар мен қызметтерді сатуды басқару мақсаттары мен міндеттерін 

белгілеу, сатылымға әсер ететін негізгі факторларды талдау, сатудың үздік өңірлік стратегиясын анықтау, 

тарату арналарында коммуникациялық ағындарды басқару, жаңа өнімге тарату арналарын құру, арналарды 

басқару жүйесі; C) Тауарлар мен қызметтерді сатуға, тауарлар мен қызметтерді сату технологиясымен қамту 

стратегиясын және байланысын дамыту бойынша жұмыстарды қоса атқаратын құжаттарды жазу дағдыларына 

ие болу (тәжірибе жинақтау); Д) құзыреттілік: тауарлар мен қызметтерді тиімді сатуды ұлғайту үшін қажетті 

аналитикалық зерттеулер жүргізу; E) жаңа өнімге арнап сату арналарын құру, сату арналарын басқару жүйесін 

дамыту. 

9.2 Модуль - Сатуларды ұйымдастыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Онлайн-маркетинг (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: разработка современных способов, методов и технологий использования онлайн-

маркетинга для повышения эффективности деятельности компании и ее связи с внешней средой. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:Курс предназначен для практического и практического совершенствования знаний 

и навыков онлайн-маркетинга с зарубежным и отечественным опытом. Онлайн – маркетинг, интернет – 

маркетинг основан на использовании интерактивных устройств виртуальной реальности для производства и 

продажи товаров и услуг. По сути, новые синхронные технологии интернет-связи способствуют 

трансформации ключевых секторов экономики, в том числе и маркетинговой. 

Пререквизиттері: Информационно коммуникационные технологии, Веб – дизайн и графика 

Постреквизиттері: Брендинг, Реклама 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) выявлять проблемы и формулировать концепции исследований, 
разрабатывать инструменты онлайн-маркетинга; В) проводить маркетинговую информацию в цифровом виде; 

С) уметь формировать исследовательскую модель; Д) Иметь навыки по разработке и внедрению процедуры 

оцифровки в определенной области маркетинга; E) Применять онлайн навыки и знания, полученные в ходе 

этого курса 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сыртқы сауда 

Бағдарлама авторы: Есжанова Э.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:Сыртқы сауда процесін жүргізудің тәжірибесі мен теориялық, экономикалық 

және құқықтық негіздерін, халықаралық қатынастардың дамуын оқып-үйрену, фирманың әлемдік нарықтағы 

коммерциялық қызметі тәжірибесін талдау 

Пәннің қысқаша мазмұны:студенттердің жүйеленген білімді меңгеруі және сыртқы сауда саласындағы 
тәжірибелік мәселелерді талдауға машықтанады. Алған білімдері олардың халықаралық деңгейдегі болашақ 

жұмысына негіз қалайды, оларға қазіргі кездегі сыртқы саудада экономикалық өмірде болып жатқан 

құбылыстарды, процестерді сауатты кәсіби деңгейде талдауға мүмкіндік береді. Бұл пәнде мемлекеттің сыртқы 

экономикалық саясатының қалыптастырылуы және жүзеге асырылуы, Қазақстан Республикасында сыртқы 

экономикалық қызметті ұйымдастыру, сыртқы экономикалық қызметті реттеудің нысандары мен әдістері,  т.б. 

тақырыптар қарастырылады.  

Пререквизиттері: Тауартанудың теориялық негіздері, Мерчандайзинг 

Постреквизиттері: Маркетингтік коммуникация, Туризм маркетингі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Курсты оқу нәтижесінде студенттер статистикалық мәліметтерді талдау 

В) Кедендік алымдар мен тарифтік емес кедергілердің байланыстарды кеңейтуге және жалпы экономикаға 

әсерін сипаттау; С) Әртүрлі тәуекелдерді алдын ала болжамдай білу және сыртқы экономикалық келісімдерді 
орындау кезінде мүмкін боларлық нәтижелердің алдын алу; Д) Елдің сыртқы сауда операцияларын дамыту 

бойынша дағдылары; Е)  Халықаралық сауданың экономикалық  негіздерін игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Тауарлар және қызметтердің сараптамасы 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің тауарлар мен қызметтерді сараптау саласындағы теориялық білім 

жүйесін, тауарлар мен қызметтердің техникалық регламенттер мен нормативтік актілердің талаптарына 

сәйкестігін анықтайтын практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Тауарлар мен қызметтерді сараптамасы» пәнін оқып білу кезінде жоғары білікті 

кадрларды даярлаудың нормативтік құқықтық актілері мен мемлекеттік стандарттарын сақтау қажет. Тауарлар 
мен қызметтерге сараптама дегеніміз - тауарлардың негізін және тауарлардың тұтынушылық құнын 

анықтайтын және осы сипаттаманы беретін факторларды сипаттайтын ғылым. Бұл курс жалпы маркетинг 

жағдайында маркетингтік қызметті ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Оларға маркетингтік зерттеулерді басқару құралдары, әдістері, принциптері мен менеджменті, маркетингтік 

қоспаның элементтері, экономиканың әртүрлі секторлары мен секторларындағы маркетингтік стратегия, 

сондай-ақ кәсіпорынды жалпы басқаруға қажетті халықаралық іс-шаралар жатады. 

Пререквизиттері: Тауартанудың теориялық негіздері, Маркетингтік деректерді талдау 

Постреквизиттері: Маркетингтік коммуникация, Қызметтер маркетингі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сараптама әдістерін қолдануды үйренеді; В) өнімнің сапасын анықтайды; 

С) тауарларды сараптау саласында нормативтік құжаттарды қолдану дағдыларына ие; Д) тауарлар мен 

қызметтерді сараптау саласындағы ғылыми білім және практикалық дағдылар саласындағы дағдылар (саны мен 

сапасы бойынша). E) тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылауды және сараптауды ұйымдастыру, 
тауарларға нормативті құжаттарды қолдану, бақылау мен сапаны бағалау нәтижелерін құжаттау, тауарлар 

ассортиментін сараптау және талдау саласындағы дағдылар 

 

10.1 Модуль - Инновациялық маркетинг және маркетингтегі зерттеулер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жарнамалық қызмет (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: To formulate the ways and means of deep penetration of ideas forming new 

communication technologies in the branches by students. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Mastering the methods and techniques of advertising, types of advertising, advertising 

tools for students majoring in Marketing. Considered the economic efficiency of advertising, planning advertising 

activities, advertising and its functions, role and importance. 

The subject “Advertising” covers the theoretical foundations of advertising, the evolution of advertising, its 

communication and its key elements, the socio-psychological foundations of advertising, the process of generating an 

advertising message and how to select its distribution. 
It also focuses on the prospects and issues of advertising and marketing management. The basics of international 

advertising are considered. 

Пререквизиттері: Marketing, Theoretical foundations of merchandise 

Постреквизиттері: Import Marketing, Innovation Marketing 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Mastering the important ways of advertising the Goods; acquire the skills to 

understand the need for advertising and the conditions for increasing its popularity in the society; B) Students will be 

trained in the importance and necessity of advertising in every area, ways of creating and delivering advertising to their 

customers; C) Has the ability to choose the most effective methods of advertising for enterprises, effective technologies 

and methods of advertising of goods; Д) Organization and ability to evaluate an advertising company; acquisition of 

research methods and analysis of advertising markets; development of methods of research and analysis of target groups 

of potential consumers; E) Advertising agencies and work skills; skills of working with advertising media managers; the 

ability to use modern methods of effective organization of advertising services. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Инновациялық маркетинг (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Understand the most complex strategic issues of marketing management, know the 

features of marketing innovative products and use appropriate controls to successfully commercialize innovation. 

Course research should contribute to the development of modern marketing thinking and the development of practical 

marketing skills, taking into account the characteristics of high-tech markets. 

Пәннің қысқаша мазмұны:The relevance and practical importance of studying the course “Marketing innovation ”is 

determined by the high speed of technical and technological changes in modern markets. Knowledge of features 

marketing of innovative products, understanding the most serious strategic problems of marketing management, ability 
to use adequate management tools for successful commercialization of innovation is relevant for successful activities of 

high-tech sectors. The course should contribute to the development of modern marketing thinking and practical 

marketing skills activities tailored to high-tech markets. 

Пререквизиттері: Marketing, Marketing Strategy and Tactics 

Постреквизиттері: Marketing Communications, Branding 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Mastering the basics of innovative marketing system management; B) 

acquisition of knowledge for systematic and detailed study of the complex of incentives that determine the effectiveness 

of innovative marketing; C) development of corporate, competitive and functional development strategies for 

organizations using innovative marketing tools; Д) Basic concepts, communication skills on the principles of innovative 

marketing; E) the use of modern economic methods to enable more efficient use of resources for scientific research and 

industrial production. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Ғылыми зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Жүйелі білімді және ғылыми-зерттеу жұмыстарының практикалық дағдыларын 

қалыптастыру. Ғылыми зерттеулер студенттің жетекшісінің қадағалауымен жүзеге асырылады, олардың 

қорытындысы – ғылыми біліктілік жұмысын жазу және сәтті қорғау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Тарих ғылымындағы қазіргі заманғы зерттеулердің негізгі бағыттарымен танысу; 

ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырудан туындайтын проблемаларды шешу; зерттеу жүргізу кезінде 

заманауи ақпараттық технологияларды игеру; дәстүрлі академиялық және жаңа заманауи ақпараттық 

технологияларды тарту арқылы тарихи дереккөздермен жұмыс жасау; заманауи әдіснама мен ғылыми зерттеу 

әдістерін меңгеру; ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін аналитикалық өңдеу және оларды аяқталған 
ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер түрінде ұсыну (ғылыми-зерттеу жұмысы, диссертациялық есептер, ғылыми 

мақалалар, диссертация). 

Пререквизиттері: Маркетингті жоспарлау, Маркетингтік деректерді талдау 

Постреквизиттері: Туризм маркетингі, Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг, Маркетингтік коммуникациялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) ғылыми зерттеулердің негізгі ұғымдарын меңгеру; В) заманауи зерттеу 

әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, тиісті кәсіби салада 

ғылыми-зерттеу қызметін дербес жүзеге асыра білу; C) заманауи ғылыми жетістіктерді сыни түрде талдауға 

және бағалауға, ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге, соның ішінде пәнаралық бағыттарда жаңа 
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идеяларды қалыптастыруға қабілеттілік; Д) тарих және философия ғылымы саласындағы білімді пайдалана 

отырып тұтас жүйелік ғылыми көзқарасқа негізделген жан-жақты зерттеулерді, оның ішінде пәнаралық 

жұмыстарды құрастыру және жүзеге асыру мүмкіндігін; E) жұмыс тәжірибесі, диссертация аясында іс жүзінде 

жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар жағдайында осы курста алынған білімдер мен дағдыларды қолдануда 

студенттердің  тәжірибе жинақтауы. 

 

10.2  Модуль - Инвестициялық маркетинг және зерттеулер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жарнама (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Explanation of advertising policies for goods and services. Mastering the types of 

advertising that students can use as tools to increase the liquidity of their goods and services. Explain the importance, 

significance, goals and objectives of advertising for the enterprise 

Пәннің қысқаша мазмұны:The student will receive the knowledge and skills necessary to create an advertising 

concept for the institution based on the marketing strategy that they learned in the course of their activities. 

Currently, advertising is needed for enterprises operating in different industries and with different forms of ownership. 

The success of the enterprise in the market is largely due to effective advertising, which is a tool to inform advertisers 

about their customer experience about the quality of goods and services, as well as incentives for promoting their 

products and sales, a competitive tool. That is why marketing, management, business fundamentals, etc. Along with 
leading disciplines, advertising plays a key role. 

Пререквизиттері: Marketing, Theoretical foundations of merchandise 

Постреквизиттері: Import Marketing, Innovative Marketing, Enterprise Marketing 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Development of important ways of advertising for goods and services; B) Have 

the skills to understand the necessity of advertising and the conditions for increasing its popularity in the society; C) 

Students will be accustomed to know the importance, necessity, and ways of advertising in each area of advertising; Д) 

How to choose the most effective advertising for businesses; E) have the skills to use effective advertising technologies 

and methods of selling goods 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Зерттеулер практикумы 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Курстың негізгі мақсаты студенттерді басқарудың шешім қабылдау үдерісін 

ақпараттандыру мақсатында студенттерге жалпы нарықта және оның жеке элементтерінде зерттеу жүргізу 

негіздерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Зерттеулер практикумы» пәнін оқуда маркетингтік ақпарат: өндіріс 

тұжырымдары, түрлері мен көздері, маркетингтік зерттеулердің мақсаттары, міндеттері және бағыттары және 

маркетингтік зерттеулердегі заманауи ақпараттық технологиялар туралы мәліметтермен танысады. Негізгі 

маркетингтік зерттеулердің кезеңдері, маркетингтік зерттеулер жоспарын әзірлеу, деректерді жинау әдісін 

анықтау, деректерді жинауға арналған нысандарды әзірлеу, ауқымды анықтау және іріктеу процедуралары 

тақырыптары қарастырылады. 

Пререквизиттері: Маркетингті жоспарлау, Маркетингтік деректерді талдау 

Постреквизиттері: Туризм маркетингі, Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг, Маркетингтік коммуникациялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) маркетингтік зерттеулердің негізгі түсінігін білу; B) маркетингтің, 

менеджменттің және басқа да байланысты пәндердің белгілі бір қолданбалы мәселелерін қоса алғанда, 

нарықтық зерттеу мәселелерін біледі; C) базалық маркетингтік зерттеу құралдарында студенттерді оқыту, 

соның ішінде кейбір статистикалық әдістер, басқару шешімдерін және басқа да пәндерді дамыту; Д) 

студенттердің теориялық және әдіснамалық білімін топтық тәуелсіз жұмыс және практикалық жаттығулар 

шеңберінде оқу жағдайының контекстінде қолдану практикасын алу; E) жұмыс тәжірибесі, диссертация 

аясында іс жүзінде жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар жағдайында осы курста алынған білімдер мен дағдыларды 

қолдануда студенттердің тәжірибе жинақтауы. 

 

12.1 Модуль - Банктік маркетинг және брендинг 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Іскерлік ағылшын тілі 2 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің іскерлік ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту 

және іскерлік қарым-қатынастың негізгі түрлерін үйрету. Қазіргі іскерлік қарым-қатынас және бизнес 

саласындағы негізгі үдерістермен таныстырып, осы сала мәтіндерін оқып, түсінуді және тыңдап, қажетті 

ақпаратты алуға үйрету, сонымен бірге бизнес саласының негізгі терминологиясымен таныстыру аталмыш 

пәннің негізгі мақсаты болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі курсы өзге тілді коммуникативті 

компетенцияның одан арғы дамуына (сөйлеу, тілдік, әлеуметтік-мәдени, компенсаторлы, оқу-танымдық), 

сөйлеу қызметінің негізгі төрт түріндегі коммуникативті шеберлікті жетілдіру мен тілдік және тілдік емес 

құлықты жоспарлауға бағытталған. Іскерлік корреспонденцияны оқыту курсының міндеттері – арнайы 

терминологиямен танысу мен іскерлік әріптестермен ресми хат алмасудың дағдыларын дамыту болып 

табылады. 

Пререквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі 1, Шетел тілі, Кәсіби бағытталған шет тілі 

Постреквизиттері: Мейрамхана бизнесіндегі маркетинг (ағылшын тілінде) 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) студенттердің тілдің түрлік-мағыналық құрылымы және грамматикалық 

бірліктердің сөйлеуде қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру; В) тіл жүйесінің қазіргі кездегі даму 

үрдістері туралы ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өз бетімен өңдей білу жөніндегі іскерлігін дамыту; С) 

студенттердің теориялық жинақтаулар мен өз бетімен корытыңдылар жасау қабілетін дамыту; Д) теориялық 

материалды берудің педагогикалық дағдыларын дамыту; Е) іскерлік ағылшын тіліндегі аудио-видео 

материалдармен жұмыс жасау қабілетін арттыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Брендинг (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Master students the theoretical and practical basis of the content of the main functions 

of the Brand Manager 
Пәннің қысқаша мазмұны:When learning branding, the following information is studied: The branding process can 

grow and grow in the process of branding. Stretching occurs when a new product with the same name appears, the 

product category, its purpose, target audience, brand identity remain unchanged, and the client benefits. The most 

commonly used sub-brand (brand within the brand) or brand decline. In this case, the company develops a new product 

that differs from the main one in its simplicity in order to cover the brand with a large segment of consumers. 

Пререквизиттері: Marketing, Marketing Research  

Постреквизиттері: Service Marketing, Marketing Communications  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Basic brand management skills; Ability to present and discuss current issues; C) 

Define the concept of branding management for your company; C) research methods and techniques of brand 

management; E) to reveal the essence of the strategy and tactics of branding management of the Company; E) Use 

brand management tricks and techniques to know. 

 

12.2 Модуль  – Қызмет көрсету маркетингі және брендинг 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Өнеркәсіп тұтынушыларының  мінез-құлқын талдау (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Formation of knowledge and foundations of creative marketing in industrial 

enterprises, as well as the application of rules and principles of marketing in practice. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Currently, economists are conducting a thorough study of the theoretical and 

methodological foundations of consumer behavior, and the focus is on the future development of human civilization. 

When humanity lives, do the same for it. Customer research is a laborious and lengthy process. This requires the 
involvement of an experienced marketer with an economic education, analytical thinking, good humanitarian training 

and extensive social experience. He should also have a database of experts in other fields of science.  

Пререквизиттері: Marketing, management 

Постреквизиттері: Marketing Communications 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) apply the knowledge and skills in the field of marketing research; B) support of 

internal and external factors for decision-making within pricing policy; C) implementation of marketing mechanisms in 

the industry; Д) strategies and tactics of marketing in the industry; E) research of consumer behavior of industry; 
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16.1 Модуль - Тауар мен қызметтер жарнамасы және брендинг, 8 кредит 

КП ТК VebD 4305 Веб-дизайн 7 4/4     

КП ТК Bren 4306 Брендинг 7 4/4     
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16.1 Модуль - Тауар мен қызметтер жарнамасы және брендинг 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Веб-дизайн 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге веб сайттардың дизайндық құрылымдары мен технологияларының 
жаңа бағытының ерекшеліктері мен қасиеттерін, соның ішінде WEB – веб беттерге графиканы, яғни қазіргі 

заманғы WEB – қосымшаларының аспаптық құралдары мен технологияларын өңдеуді оқып үйрету болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Білім алушылардың ақпаратты құру, алу, өңдеу, түсіндіру және сақтау туралы 

түсініктерін бір жүйеге келтіруді ұйымдастыру; Интернетте қолайлы ақпарат ресурстарына жалпы 

қолданылатын мысалдар көрсету; Басқа да пәндер арасында логикалық байланыстарын ұйымдастыру. Студент 

html-беттерді Javascript құралдарымен жұмыс жасау технологияларын, Adobe CS 3: HTML тілінің редакторы 

Adobe DreamWeaver және Adobe Flash анимациялық редакторын қолдана отырып Web-сайттарды құрудың 

негіздерін білуге тиіс. Ашылған HTML кодтарды түсіну.  

Пререквизиттері: Маркетингтік деректерді талдау, Жарнама, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) веб технологиясының негізгі ұғымдарын білу;мәселелерді талқылау 

мүмкіндігі, өз көзқарасын ұсына білуі; В) WEB-беттерінің логикалық құрылымын, HTML (DHTML) - 

құжаттарын программалауды, JAVA және VBS-скриптерін, мультимедиялық WEB-беттерін, дизайн өңдеу; С) 

адамзат қызметінің әр түрлі облыстарында коммуникация моделін құруды білу; Д) білім беруде ақпараттық 

технологияларды қолдану білу; Е) Web дизайндарын құруда интерактивті анимациялық flash-роликтар, 

баннерлер, жақсы flash-презентацияларды және растрлық, векторлық бейнелермен, дыбыстық эффектілерді 

қолдану, Javascript құралдары көмегімен Web-қолданбаларды құруға дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Брендинг 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге Бренд-менеджерінің негізгі атқаратын қызметінің мазмұнының 
теориялық – тәжірибелік базасын меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмұны:Брендинг пәнін оқыту кезінде келесі ақпарат зерттеледі: сату процесі кезінде 

брендинг өсіп, дами алады. Бірдей атаумен жаңа өнім пайда болған кезде, өнім категориясы, мақсаты, 

аудиториясы, бренд сәйкестігі өзгеріссіз қалады және клиенттің пайдасына шешіледі. Келесі тақырыптар 

қарастырылады: Сауда маркасы және бренді: негізгі ұғымдар мен анықтамалар, Макроэкологиялық және 

компанияның брендтік стратегиясы, Брендингтің негізгі кезеңдері, Саяси брендингтің мәні мен негізгі 

белгілері, Әлеуметтік және аумақтық брендинг. 

Пререквизиттері: Маркетинг, Маркетингтік зерттеулер 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

16.2 Модуль - Сауда маркілері және таңбалау ісі, 8 кредит 

КП ТК GD 4305 Графикалық дизайн 7 4/4     

КП ТК TI 4306 Таңбалау ісі 7 4/4     

17.1 Модуль - Маркетингтік коммуникация және стратегиялық маркетинг, 15 кредит 

КП ТК MK 4307 Маркетингтік коммуникация 7 5/5     

КП ТК KUBM 4308 Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг  7 5/5     

КП ТК MBM 4309 Мейрамхана бизнесіндегі маркетингі 7 5/5     

17.2Модуль - Коммуникациялық саясат және тактикалық маркетинг, 15 кредит 

КП ТК KS 4307  Коммуникациялық саясат 7 5/5     

КП ТК KUBM 4308 Қонақ үй бизнесіндегі коммуникация 7 5/5     

КП ТК KIK 4309 Қонақжайлылық индустриясындағы қызметтер 7 5/5     

18.1Модуль - Қызмет көрсету және туризм саласындағы маркетинг, 25 кредит 

КП ТК ВM 4310 Банктік маркетинг 7 5/5     

КП ТК TM 4311 Туризм маркетингі 7 5/5     

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика  8 5 

18.2 Модуль -  Сауданы басқарудың маркетингтік технологиясы және туристік операциялық 

ұйымдастыру маркетингі, 25 кредит 

КП ТК КМ 4310 Қызметтер меркетингі 7 5/5     

КП ТК TOUM  4311 Туристік операцияларды ұйымдастырудағы маркетинг 7 5/5     

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика  8 5 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бренд-менеджементтік базалық дағдысын білу; өзекті мәселелерді 

талқылау мүмкіндігі, өз көзқарасын ұсына білуі; В) Кәсіпорынның брендингтік басқарудың түсінігін анықтау; 

С) Брендингті басқару процесінің зерттеу тәсілдері мен әдістері; Д) Компанияның брендингін басқарудың 

стратегиясы мен тактикасының мәнін ашу; Е) Брендингті басқарудың әдіс-тәсілдерін, технологиясын қолдана 

білу. 

16.2 Модуль - Сауда маркілері және таңбалау ісі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Графикалық дизайн 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып графикалық объектілерін жасау 

және студенттерге эстетикалық талғамын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Графикалық дизайн» курсы студенттерді графикалық дизайнның басты 

түсініктермен таныстырады. Графика түрлері, графика материалдар, техникалар және т.б. туралы. «Графикалық 

дизайн» оқып болған соң студенттер алған білімдерін дизайн өрісінде қолдана алады. «Графикалық дизайн» 

пәні бойынша конструкторлық құжаттармен жұмыс істеуге, сондай-ақ конструкторлық құжаттардың біріңғай 

жүйесі стандарттарымен таныстырады.  

Пререквизиттері: Маркетингтік деректерді талдау, Жарнама, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бәсекелістік қабілетті баспа және жарнамалық өнімдерін графикалық 
құралдарды пайдалана білу; В) көлемді материалынан жүйелі білім алу; С) графикалық бейнелеудің әр түрлі 

құралдармен, техникалармен, материалдармен танысу, қабылдау; Д) жобалау проблемаларын белгілеу, оны 

шешу үшін бірнеше варианттарды ұсыну, ұсынған варианттардың арасынан ең жақсы вариантты таңдау, мәнін 

ашу; Е) негізгі теориялық және тәжірибелік білімдерді қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Таңбалау ісі 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған білім 

алушылармен оқу және оқудан тыс жұмысты ұйымдастырудың тиімді әдістерін, құралдарын, нысандарын 

анықтау.  
Пәннің қысқаша мазмұны:таңбалау – қаптамаға немесе тауарға және басқа да қосалқы құралдарға 

қондырылған мәтін, шартты белгі немесе сурет. Яғни, таңбалау арқылы тұтынушы тауар туралы қажеттінің 

бәрін біле алады. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заң, Кеден одағы техникалық регламенттері 

талаптарында көрсетілген. 

Пререквизиттері: Маркетингтік деректерді талдау, Жарнама, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен жұмыс істей алу, алған 

мәліметтерді кеңейту; В) жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-

қатынас ережелерін сақтай білуге қабілеттілік; С) әлемдегі әлеуметтік - экономикалық, мәдени - тарихи, саяси 

жағдайлармен, ҚР конституциялық - құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік; Д) таңбалау 

проблемаларын белгілеу, оны шешу үшін бірнеше варианттарды ұсыну, ұсынған варианттардың арасынан ең 
жақсы вариантты таңдау, мәнін ашу; Е) жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп тиімді меңгеруге 

дайындық; 

 

17.1 Модуль - Маркетингтік коммуникация және стратегиялық маркетинг 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Маркетингтік коммуникация 

Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:Коммуникацияның ғылыми-теориялық негіздерін зерттеу, сонымен қатар 

тауарды, қызметті жылжытудың тәжірибелік дағдыларын игеру 

Пәннің қысқаша мазмұны:студенттерге нақты кәсіпкерлік қызметте жетістіктерге жету үшін талап етілетін  

маркетингтік коммуникация жүйесінің теориясы мен практикасын меңгеруге көмектеседі. Маркетингтің 
қазіргі тұжырымдамасы коммуникативтіліктің қағидаларын белсенді пайдалануды талап етеді. 

Коммуникация маркетингі барлық субъектілері мен ұйым ішіндегі қажетті байланыстар мен 

қатынастарды орнату мен қолдау үшін жүзеге асырылады. Оның тиімділігі коммуникация үрдісі барысында 

туындайтын кедергілерді төмендетуімен түсіндіріледі. 

Пререквизиттері: Жарнама, Маркетингті басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) теориялық  жөне   практикалық  материалдар  негізінде   маркетингтік 

коммуникацияның негізгі түсініктерін зерттеу;В) маркетингтік коммуникацияның тиімділігін анықтайтын  
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факторлар мен жылжыту кешенін жүйелі зерттеу; С) нарық  жағдайьнда       маркетингтік  коммуникация 

жүйесін қалыптастырудағы тәжірибелік дағдыларды әзірлеу және нығайту; Д) маркетингтік 

коммуникациялардың құрамдас бөліктерін түсіндіру; Е) жарнама, жеке сату, паблик рилейшнз, сұранысты 

қалыптастыру және өткізуді ынталандыру құралдарын меңгерту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг 

Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 
Курсты оқытудың мақсаты:халықаралық туризмде маңызды орын алатын қонақ үй индустриясы бойынша 

студенттердің білімін жетілдіру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Қонақ  үй  қызмет көрсетулерін өндіру  мен  тұтынуда сапа аса үлкен маңызға ие 

болады. Сапалы қызмет көрсетусіз  қонақ  үй  өзінің  мақсат - мүдделеріне  жете  алмайды. Сонымен қатар, 

орналастыру  құралдарын категориялау  мәселесі  сапаны басқару 

көзқарасы  тұрғысынан  аса  маңызды  мәселелердің  бірі  болып  табылады. Осыған  орай 

дүниежүзілік  тәжірибеде орналастыру құралдарын категориялау  мәселесін 

шешуде  бірнеше  бағыт  белгіленген.  

Пререквизиттері: Маркетингті басқару, Маркетингтік зерттеу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) теориялық  жөне   практикалық  материалдар  негізінде   қонақ үй 

шаруашылығының негізін білу; В) қонақ үй шаруашылығының мәселелерін зерттеу; С) қонақ үй бизнесіндегі 
таймшеринг нарығымен таныстыру, тәжірибелік дағдыларды әзірлеу және нығайту; Д) экономикалық қызмет 

түрі ретінде қонақжай индустриясынтүсіндіру; Е) қонақ үй шаруашылығын жүргізудің тәжірибесімен 

таныстару, ынталандыру құралдарын меңгерту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Мейрамхана бизнесіндегі маркетингі 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерге туристік аяда кәсіпкерлік белсенділіктің логикасы жайлы қажетті 

білім беру. Әсіресе кәсіпкерлік идея, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, баға саясатын жасау, өндіріс 

шығындарын азайту, сондай-ақ туристік фирмалар қызметінде қолданылатын өндірістік коммерциялық қызмет 

формалары мен әдістерін анықтауды зерттеудің нақты дағдыларын қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Дүние жүзі мен Қазақстан экономикасындағы болып тұратын өзгерістер мен 

реформалар жаңа экономикалық және әлеуметтік қатынастардың тууына мүмкіндік береді. Кәсіпкерлік пен 

кәсіпкер заманауи нарықтың басты қатысушыларының біріне айналады. Кәсіпкерлік қызмет - бұл өнімдер мен 

қызметтерді жоспарлау, өндіру, жүзеге асыру процесінде, сонымен қатар, қонақжайлылық индустриясында 

туатын әлеуметтік – экономикалық жүйе. Кәсіпкерліктің басты мақсаты - тиімді экономикалық әдістәсілдерді 

пайдалану жолы арқылы алға қойылған мақсатқа жету. Осы пәнді оқыту барасында студенттер кәсіпкерлік 

қызмет және заманауи экономикаға сай ұйымдастырылуының талаптары мен факторлары туралы толық түсінік 

алады.  

Пререквизиттері: Жарнамалық қызмет, Онлайн - маркетинг 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мейманхана кәсіпорындары мен мейрамханаларды қызмет көрсетуге 
дайындау; В) баға саясатын қалыптастыру және нақты өнім мен қызметтің  бағасын есептеу; С) қалыпты 

қызметті қамтамасыз ететін барлық ресурстарды жоспарлаудың ең тиімді нұсқасын анықтау; Д) қаржы 

шаруашылық қызметтің жалпы талдауын жүргізу; Е) мейманхана кәсіпорындарының және мейрамханалардың 

бизнес жоспарын жасау. 

 

17.2 Модуль - Коммуникациялық саясат және тактикалық маркетинг 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Коммуникациялық саясат 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Коммуникациялық саясаттың ғылыми - теориялық негіздерін зерттеу, сонымен 

қатар, тауарды, қызметті жылжытудың тәжірибелік дағдыларын игеру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Кәсіпорынның коммуникациялық саясаттың құрамдас элементтерінің бірі және 

жаңа тауарларды жылжытудың тиімді әдісі ретінде қоғаммен байланыс бойынша жұмыстар алдымен қоғам 

тарапынан кәсіпорынға жақсы және жағымды көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Мұндай қызмет 

баспасөзбен байланыс орнату, насихаттау, фирманың ерекшелігі туралы қоғамды хабардар ету, заңнама 

саласында мемлекеттік органдармен өзарабайланыс орнату, қоғаммен байланыс орнатуға қатысты сұрақтар 

бойынша фирма басшылығына ақпарат пен кеңес беру сияқты шараларды қамтиды. 

Пререквизиттері: Жарнамалық қызмет, Онлайн - маркетинг 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) теориялық  жөне   практикалық  материалдар  негізінде   маркетингтік 

коммуникацияның негізгі түсініктерін зерттеу; В) маркетингтік коммуникацияның тиімділігін анықтайтын  

факторлар мен жылжыту кешенін жүйелі зерттеу; С) нарық  жағдайьнда       маркетингтік  коммуникация 

жүйесін қалыптастырудағы тәжірибелік дағдыларды әзірлеу және нығайту; Д) маркетингтік 

коммуникациялардың құрамдас бөліктерін түсіндіру; Е) жарнама, жеке сату, паблик рилейшнз, сұранысты 

қалыптастыру және өткізуді ынталандыру құралдарын меңгерту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:  Қонақ үй бизнесіндегі коммуникация 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:халықаралық туризмда маңызды орын орынға ие болатын қонақ үй бизнесіндегі 

коммуникациясы мен қонақ үй сервисі білімімен студенттерді дағдыландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Нарықтық экономиканың заңы бойынша қызмет көрсету саласындағы отандық 

кәсіпорындар жаңадан нарықтық экономикаға үйрене бастады, сондықтан оларға сәйкесінше менеджмент 

жарнама мен маркетингтік дайындамалар, шаруашылық субъектілерінің экономикалық механизмді формалауы 

қажет болып тұр. Қазіргі кездегі нарықта қонақүйлерге инфрақұрылымның дамуы маңызды фактор болып тұр. 

Пререквизиттері: Жарнамалық қызмет, Зерттеулер практикумы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) теориялық  жөне   практикалық  материалдар  негізінде қонақ үй 

бизнесіндегі коммуникацияның негізін білу; В) қонақ үй шаруашылығының мәселелерін зерттеу; С) қонақ үй 
бизнесіндегі коммуникация түрлерімен таныстыру, тәжірибелік дағдыларды әзірлеу және нығайту; Д) 

экономикалық қызмет түрі ретінде қонақжай индустриясын түсіндіру; Е) қонақ үйлерінде туристерге қызмет 

көрсету мәселелерімен таныстару, ынталандыру құралдарын меңгерту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қонақжайлылық индустриясындағы қызметтер 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:мейрамхана және қонақ үй бизнесі аясында кең профильді мамандарды даярлау 

табылады. Сонымен қатар, студенттерге қонақжайлылық тарихы туралы теориялық білім, Қазақстанның ұлттық 

және мәдени дәстүрлері, әлемдік және отандық ғылымның шетелден келген қонақтарды қарсы алуда жеткен 

жетістіктері туралы мәліметтерді беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Қонақжайлылық индустриясы экономиканың ерекше саласы ретінде қарқынды 

дамуда. Ол дамудың әлеуметтік-экономикалық деңгейін, Қазақстандағы, сонымен қатар, дүниежүзілік жалпы 

қоғамдағы экономика деңгейін көрсетеді. «Қонақжайлылық индустриясындағы қызметтер» пәні студенттердің 

мейрамхана және қонақүй аясындағы білімін толықтырады. 

Пререквизиттері: Жарнамалық қызмет, Онлайн - маркетинг 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлемдік қонақжайлылық индустриясы, сервистік индустрия түсініктерін, 

Қазақстан Республикасында және шетелде қазіргі кезеңде қонақжай индустриясының рөлін білу; В) пәннің 

негізгі ұғымдарын қолдана білу: әлемдік қонақжайлылық индустриясы, қонақүй тізбегі, негізгі және қосымша 

қызметтер, логистика, материалдық емес қызметтер және т.б; С) қонақ үй бизнесін дамыту бойынша өз 

баяндамаларын және жобаларын мағыналы мақсатты етіп жазу, әлемдік қонақ үй индустриясының даму 
динамикасын сауатты талдау; Д) Әлемдік қонақ үй индустриясы саласындағы аудиторияның ерекшелігін ескере 

отырып, әртүрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру; Е) өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіби 

білімнің үздіксіз жаңару қажеттілігін түсіну. 

 

18.1 Модуль - Қызмет көрсету және туризм саласындағы маркетинг 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Банктік маркетинг 

Бағдарлама авторы: Куздыбаева М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:банктік маркетингтің теориялық негіздерін зерттеу, банк нарығындағы  

маркетинг принциптері мен элементтерін тәжірибе жүзінде қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Капитал нарығында ақша ресурстарын тарту саласындағы және капиталды кіру 
саласындағы бәсекелестің қазіргі дамыған жағдайында коммерциялық банктер үшін банктік маркетингті жүзеге 

асыру өзекті мәселе болып табылады. Банкте маркетингтік операцияларды кеңейту, нарықты жылжыту және 

пайда табу үшін қажет. Ақша - қаржы саласындағы қайта құру қаржы институттарының жұмысының теориясы 

мен практикасына маркетингтің негізгі элементтерін енгізуді керек етеді. Осыған байланысты банктерде 

маркетингтік қызметтердің тәжірибелеріне ие білімді маман маркетологтарға қажеттілік туындайды. 

«Маркетинг» мамандығының білім алушылары «Банктік маркетинг» пәнін оқу кезінде банктегі маркетингтің 

теориялық негізі мен практикасын игереді.  

Пререквизиттері: Маркетинг негіздері, Менеджмент 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жарнамалық қызметті жасау мен ұйымдастыру бойынша туындайтын 

мәселелерді шешу; В) банк ісіне қатысты ақпарат жинау; С) ақпаратты, мәселені, ойды, жеткізе білу және банк 

клиентімен мәселелерді шешу жолын қарастыру; Д) банктік маркетингтің құралдарын игерту; Е) банк 

саласындағы маркетингтің ерекшеліктерін терең талдау және зерттеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Туризм маркетингі 
Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Туристік маркетингтің теориялық негіздерін зерттеу, туристік нарықта 

маркетинг принциптері мен элементтерін тәжірибе жүзінде қолдана білу 

Пәннің қысқаша мазмұны:Туризм маркетингтін оқытуда туристтік кәсіпорын әрдайым өзгермелі жағдайда, 

өзінің ішінде құрылатын шарттасылған көпжақты қатынастарда және басқа да экономикалық субъектілермен 

әрекет етеді. Осы қатынастар жиынтығы маркетигтік орта түсінігін құрайды. Ол фирманың қызметтік сипатын 

анықтайды және міндетті түрде маркетингтік зерттеу барысында егжей-тегжейлі қарастырылуы керек. 

Маркетингтік зерттеу міндетті аудиторларда орнап тұрған қарым-қатынас, байланыс туралы информация алу 

және де қоғаммен конструкциялық ынтымақтастық орнату үшін қаражат іздеу болып табылады. 

Пререквизиттері:  Маркетинг, Менеджмент, Маркетингті басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Туризмді дамытуға қатысты сұрақтарға, мәліметтерге статистикалық 
талдау жасау және қорытынды жасау; В) Турөнімнің сапасын жоғарылату тәсілдерін пайдалану; С) Туристік 

бизнес тәжірибесінде қолданатын терминология мен халықаралық құжаттарды қолдану білу; Д) туристік 

маркетингті туризм экономикасын дамытушы басты стратегия ретінде тетіктерін дамытуды; Е) туризм 

маркетингісінің маңызды факторларын жетілдірудің жолдарын үйрету. 

 

18.2 Модуль -  Сауданы басқарудың маркетингтік технологиясы және туристік операциялық 

ұйымдастыру маркетингі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қызметтер меркетингі 

Бағдарлама авторы: Куздыбаева М.С. 
Курсты оқытудың мақсаты:қызмет көрсету маркетингінің мәселелерін, тауарлар мен қызметтерді жылжыту 

әдістерін, нарықтық шаруашылық жағдайында тауарлар мен қызметтерді сатып алу жүйесін құру мен 

дамытудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қызмет көрсету маркетингінің негізгі ұғымдары,  қызмет көрсету саласындағы 

ұйымның ішкі ортасы, қызметтің сыртқы ортасы, қызметтер жасақтау, маркетингтік қызмет түрлері, қызмет 

көрсету нарығындағы бәсеке, қызмет көрсету компанияларының құрылымы туралы,  компаниялардың жеке 

және көтерме сауда нүктелерінің сауда принциптері туралы, ассортименттік саясат туралы, трейд-маркетингті 

ұйымдастырудың формалды аспектісі туралы мәлімет беру 

Пререквизиттері:  Маркетинг, Менеджмент, Маркетингті басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қызмет маркетингінің мәселелерін, тауарлар мен қызметтерді жылжыту 
әдістерін, В) нарықтық шаруашылық жағдайында тауарлар мен қызметтерді сатып алу жүйесін құру; С) қызмет 

көрсету саласындағы маркетингті дамытудың практикалық дағдыларын қалыптастыру; Д) қызмет жасаудың 

тиімділігін арттыруда маркетингтік құралдарды тиімді қолдану; Е) қызмет маркетингсінің стратегияларын 

тетіктерін жүзеге асыруда қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Туристік операцияларды ұйымдастырудағы маркетинг 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Қандай да болсын экономикалық іс-әрекет белгілі орнымен, уақытымен, 

технологиясымен, тауарлар мен қызметтер көлемі және түрлерімен, олардыңсатылуымен сипатталу мәселесін 

зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны:Туристік операцияларды ұйымдастыру – туристерге арналған қызмет көрсетулер 
мен тауарларды өндіру, тарату, алмастыру және тұтыну, туристік-рекреациялық ресурстарды игеру және 

пайдалану, туризмнің  материалдық-техникалық базасын қалыптастыру үрдістерін қамтамасыз ететін, 

өндірістің материалдық және бейматериалдық салаларға жататын кәсіпорындардың, мекемелер мен 

ұйымдардың жиынтығын қарастырады. Туристік кәсіпорындар – туристік қызмет көрсетулерді өндіретін 

туризм индустриясының бір бөлігі. Туроператорлар мен турагенттер, туристік ұйымдар, олардың қызметі. 

Пререквизиттері:  Маркетинг, Менеджмент, Маркетингті басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) туристік операцияларды ұйымдастыруға қатысты сұрақтарға, 

мәліметтерге статистикалық талдау жасау және қорытынды жасау; В) турөнімнің сапасын жоғарылату 

тәсілдерін пайдалану; С) туристік бизнес тәжірибесінде қолданатын терминология мен халықаралық 

құжаттарды қолдану білу; Д) туристік операцияларды ұйымдастыру туризм экономикасын дамытушы басты 

стратегия ретінде тетіктерін дамытуды; Е) туристік операцияларды ұйымдастыру маркетингісінің маңызды 

факторларын жетілдірудің жолдарын үйрету. 

 

6В04107 – ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА  

2 курс 
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4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК EBN 2108 Экономика және бизнес негіздері 3 5 

5.1 Модуль - Гуманитарлық-экономикалық, 16 кредит 

БП ТК Мак 2205 Макроэкономика 3 5 

БП ТК ShOBB 2206 Шағын және орта бизнесті басқару (ағылшын тілінде) 3 5 

БП ЖК AT 2207 Ағылшын тілі В1, В2 3,4 6 

5.2 Модуль - Іскерлік экономика, 16 кредит 

БП ТК ВМО 2205 Бизнестің макроэкономикалық ортасы 3 5 

БП ТК Mar 2206 Маркетинг (ағылшын тілінде) 3 5 

БП ЖК AT 2207 Ағылшын тілі В1, В2 3,4 6 

6.1 Модуль - Басқарудағы логистика және жоспарлауды талдау, 18 кредит 

БП ТК KKZh 2208 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 3 5 

БП ТК ShKT 2209 Шаруашылық қызметін талдау 4 5 

БП ТК HL2210 Халықаралық логистика (орыс тілінде) 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 2 

БП  Тілдік практика 4 1 

6.2 Модуль - Логистика және құқық, 18 кредит 

БП ТК KK 2208 Кәсіпкерлік құқық 3 5 

БП ТК IK 2209 Исламдық қаржы 4 5 

БП ТК KL 2210 Коммерциялық логистика (орыс тілінде) 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 2 

БП  Тілдік практика 4 1 

7.1 Модуль - Кәсіпорында іс жүргізу, 12 кредит 

БП ТК AMGS 2211 Әлемдік мұнайгаз саласы 4 5 

БП ТК KE 2212 Кәсіпорын экономикасы (орыс тілінде) 4 4 

БП ТК BK 2213 Бизнестегі келіссөздер (ағылшын тілінде) 4 3 

7.2 Модуль - Экономикадағы келіссөздер, 12 кредит 

БП ТК ShTB 2211 Шығындарды талдау және басқару 4 5 

БП ТК SE 2212 Сала экономикасы (орыс тілінде) 4 4 

БП ТК DKZhT 2213 
Дипломатиялық келіссөздерді жүргізудің тәсілдері (ағылшын 

тілінде) 
4 3 

 

4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Урбисинова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жас ұрпақтың құқықтық мәдениетінің іргетасын қалау, құқықтық білім туралы 

қарапайым білім беру, өзінің таңдаған сабақтарына қарамастан, азаматтың өмір бойы ілесіп жүретін құқықтық 

қарым-қатынасында одан әрі бағдарлануы үшін іскерліктер мен дағдыларды дарыту. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу курсында құқық салаларының негіздерін, құқық теориясының ұғымдары мен 

анықтамаларын құрайтын ұғымдар мен құқықтық нормалар қарастырылады. Әсіресе, адам мен азамат өмірінде 

жиі кездесетін салаларға назар аударылады: Қазақстандық құқық жүйесі мен студенттердің дүниетанымы 

туралы білімді қалыптастыруда құқық негіздері маңызды рөл атқарады, бұл оқу курсы мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстардың жиынтығын олардың нормативтік нысаны мен құқық қолдану практикасында жүйелі түрде 

зерттейді. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негізі. Құқық қорғау органдары мен сот. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік әкімшілігі. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының 

негіздері. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы 
құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының қаржылық құқығы. Қазақстан Республикасының еңбек 

құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының экологиялық және жер құқығының негіздері. Қазақстан 

Республикасының қылмыстық құқығының негіздері. 

Пререквизиттері:Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқық пен мемлекеттің шығу тегіне қатысты негізгі теориялық тәсілдерді 

білу; В) іс-әрекеті қоғам мен мемлекеттің жұмыс істеуін, адамдар, қоғам мен мемлекет арасындағы өзара 

қарым-қатынасты қамтамасыз етуге арналған негізгі институттарды, қағидаларды, нормаларды білу; С) кәсіби 

қызмет саласын реттейтін заңнама мен нормативтік құқықтық актілер жүйесінде бағдарлану; D) арнайы 

пәндерді оқу кезінде мемлекет және құқық туралы теориялық және конституциялық ережелерді қолдана білу; 

Е) өз бетінше білім алу және құқықтық (заңдық) дүниетанымды қалыптастыруды жалғастыру үшін дағдыларды 

меңгеру. 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:   Экономика және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс экономика  жүйесінің маңыздылығын  түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерді және  бизнес  орынын  талдай отырып, ондағы нарықтық экономиканың теріс әсерлердің алдын 

алуға бағытталған.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген курста қоғамдық қатынастар әлеуметтік нормалар ретінде, мемлекет 

қоғамның саяси ұйымдастырылуы ретінде зерттеле отырып, құқықтық нормалар мемлекеттік-құқықтық әрекет 

ету нәтижесі ретінде қарастырады. Берілген пән бір жағынан қандай да бір құқықтық нормалардың ролі туралы 
жалпы көріністер беретін, екінші жағынан әрбір адамның өмірінде қатар жүретін мәсллерді шешуде бағдар 

беру үшін қажетті білімдерді көрсететін құқықтың негізгі салаларының мәселелерін зерттейді. Құқық негіздерін 

оқу өмірлік маңызды ситуацияларды сауатты бағалауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері:   Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:   А) ұлттық экономикада алатын орны мен ролін, стратегиялық мақсатта 

оңтайлы шешімдерді қабылдай білуді қарастырады В) Қазақсан Республикасының әлеуметтік бағытталған 

нарықтық экономиканың жүзеге асыру процессіндегі ұйымдастырушылық аспектісі болып табылады. С)  

теориялық сипаттағы тарихи-дәстүрлі және қоғамдық-саяси  процессін тұрақтандыруға бағытталған 

экономикалық саясат негізгі түсініктері мен әдістерін, әлеуметтік-психологиялық жағдайларда әдістерді 

қолдану дағдысын үйретеді D) бизнес  зандылықтарын  түсіндіру E) экономикалық саясат әлеуметтік-
экономикалық аспектісін қоғамның әр-түрлі сұрақтарына шешім қабылдап, ерекшеліктерін меңгеруінің  

мазмұнын ашады. 

5.1 Модуль - Гуманитарлық-экономикалық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Макроэкономика 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Макроэкономикалық модельдерді құру, макроэкономикалық көрсеткіштерді 

есептеу әдістемесін терең игеру  нәтижесінде мемлекеттің макроэкономикалық саясатының құралдары, жүзеге 

асу механизмі және салдары  туралы студентке білім беру, практикалық дағды қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Макроэкономикалық көрсеткіштер, оларды есептеу әдістемесі, 

макроэкономикалық модельдер: AD-AS моделі, IS-LM моделі, «Кейнс кресі», Солоу үлгісі, Филлипс қисығы, 
Лаффер қисығы, Манделл-Флеминг моделі, классикалық және кейнстік талдау, макроэкономикалық теңдестік, 

экономиканың циклді түрде дамуы, мемлекеттің макроэкономикалық саясаты және оның тиімділігі, төлем 

балансының құрылымына импорт пен экспорттың ықпалы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Халықаралық экономика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) макроэкономикадағы негізгі ұғымдар аппаратын білу В) 

макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу әдістемесін игеру,  модельдер шеңберінде қажетті есептеулер 

жасай алу; объектілердің сандық және сапалық қатынастарын сипаттау үшін экономикалық символдарды 
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пайдалану нақты шешімдер қабылдауда арнаулы экономикалық және жалпы ғылыми әдістерді пайдалану; 

экономикалық есептер және нақты ситуацияларды аналитикалық тұрғыдан шешу С) нақты мемлекеттің 

макроэкономикалық саясатының құралдары мен жүүзеге асу механизмі және оның салдары туралы өз пікірін 

білдіру, қорытынды жасай алу.  D) қызметте қажет ақпаратпен жұмыс жасай білу, өзгелермен ақпарат алмасу 

және қарым-қатынас жасай білу дағдысын қалыптастыру. Е) макроэкономика саласындағы теориялық білім мен 

практикалық дағдының болуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Small and Medium Business Management (in English) 

Бағдарлама авторы:  Якудина Р.С. 

Курстыоқытудыңмақсаты:The purpose of the discipline “Management of small and medium-sized businesses” is to 

develop a comprehensive understanding of the methodology and management methods in the field of small and 

medium-sized businesses and the adaptation of theoretical knowledge to Kazakhstani business practice. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Small and medium business is the main element of the modern market 

system.management is a guarantee of the existence of a developed market economy. Smallentrepreneurship is one of 

the driving forces of economic and scientific-technicalprogress, and a major provider of jobs in all sectors of the 

economy.The level of small business and the activity of entrepreneurs largely determines the level ofdemocratization of 

the country and the openness of its economy. Due to the support of small business,the state solves the problems of 

increasing the welfare of the population and increasing interestmiddle class in the state. 

Пререквизиттері: "Theory of organization", "Organizational behavior" 
Постреквизиттері:“Human Resource Management”, “Management Decision Making Methods” 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) basic theoretical principles and concepts of decision-making processes in the 

management of small and medium-sized businesses;  В) basic methods of business planning; С) create a small and 

medium-sized enterprise with the most effective legal form;Д)use the methodology for determining the financing 

necessary for entrepreneurial activity;  Е)skills to assess the effectiveness of the use of financial resources for business 

development. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ағылшын тілі В1, В2 

Бағдарлама авторы:  Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Одан әрі қабілетін қалыптастыру студенттердің иноязычному қарым-қатынас, 
мәдени аралық деңгейінде, тереңдету және кеңейту үшін өнімді және рецептивного тілдік материал 

Пәннің қысқаша мазмұны: Екінші шет тілін оқыту пәні ағылшын тілінің келесі аспектілері болып табылады: 

фонетика-сөйлеу ерекшеліктері, лексикалық құрамы, грамматикалық құрылысы. Курстың мазмұны қарым-

қатынас мәдениетін дамытуға бағытталған: шет тілін қарым-қатынас, білім беру және өз бетімен білім алу 

құралы ретінде, қазіргі әлемдегі ынтымақтастық және өзара әрекеттестік құралы ретінде қолдану. 

Пререквизиттері: Базалық шет тілі, Шетел тілі 

Постреквизиттері: Бизнестегі келіссөздер (ағылышын тілінде), Ағылшын тілі С1 С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру барысында грамматикалық 

материалдың қажетті көлемінде, Тіл мен сөйлеудің грамматикалық жүйесі туралы, нормативтік және 

функционалдық грамматика туралы біртұтас түсінікке ие болу. B) әр түрлі тақырыптарда әңгіме жүргізе білу: 

жалпы, оқу-кәсіби, сондай-ақ бос уақытқа қатысты; C) дағдысы болу: маңызды сәттерді көрсете отырып, белгілі 
бір көзқарас үшін және қарсы дәлелдерін келтіре отырып, әр түрлі нұсқалардың артықшылықтары мен 

кемшіліктері туралы айта отырып, анық, қисынды жасалған баяндаманы жасау.; D) таңдалған жанрдың 

құрылымын сақтай отырып, ойды бірыңғай, байланысты мәтінге ресімдей отырып, нақты немесе елестетілетін 

оқиғалардың егжей-тегжейлі сипаттамасын құрастыру; E) қарым-қатынас саласы мен жағдайына сәйкес, курста 

оқылатын тақырып шегінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас негіздерін меңгеру. 

 

5.2 Модуль - Іскерлік экономика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бизнестің макроэкономикалық ортасы 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Макроэкономикалық модельдерді құру, макроэкономикалық көрсеткіштерді 
есептеу әдістемесін терең игеру  нәтижесінде мемлекеттің макроэкономикалық саясатының құралдары, жүзеге 

асу механизмі және салдары  туралы студентке білім беру, практикалық дағды қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Макроэкономикалық көрсеткіштер, оларды есептеу әдістемесі, 

макроэкономикалық модельдер: AD-AS моделі, IS-LM моделі, «Кейнс кресі», Солоу үлгісі, Филлипс қисығы, 

Лаффер қисығы, Манделл-Флеминг моделі, классикалық және кейнстік талдау, макроэкономикалық теңдестік, 

экономиканың циклді түрде дамуы, мемлекеттің макроэкономикалық саясаты және оның тиімділігі, төлем 

балансының құрылымына импорт пен экспорттың ықпалы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 
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Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Халықаралық экономика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Макроэкономикадағы негізгі ұғымдар аппаратын білу В) 

макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу әдістемесін игеру,  модельдер шеңберінде қажетті есептеулер 

жасай алу; объектілердің сандық және сапалық қатынастарын сипаттау үшін экономикалық символдарды 

пайдалану нақты шешімдер қабылдауда арнаулы экономикалық және жалпы ғылыми әдістерді пайдалану; 

экономикалық есептер және нақты ситуацияларды аналитикалық тұрғыдан шешу С) нақты мемлекеттің 

макроэкономикалық саясатының құралдары мен жүүзеге асу механизмі және оның салдары туралы өз пікірін 

білдіру, қорытынды жасай алу.  D) қызметте қажет ақпаратпен жұмыс жасай білу, өзгелермен ақпарат алмасу 
және қарым-қатынас жасай білу дағдысын қалыптастыру. Е) макроэкономика саласындағы теориялық білім мен 

практикалық дағдының болуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Marketing 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: “Marketing” - the study of the theoretical foundations and category-conceptual 

apparatus of marketing, as well as the mastery of practical skills in applying the elements and principles of marketing. 

The knowledge and skills obtained in the study of this discipline can be useful to the student in completing the thesis, as 

well as in solving real practical problems, taking into account the main directions of scientific and technological 

progress. 

Пәннің қысқаша мазмұны: In the process of studying the discipline "Marketing", basic concepts and terms are 
considered. We study markets and consumer behavior in these markets. The article discusses the product and pricing 

policies of the enterprise, marketing, communication marketing policies. We study the procedure for conducting 

marketing research: the main stages; methods, techniques, tools for collecting, analyzing information, especially types 

of studies. The marketing planning methodology is considered. Considered the marketing of services, international 

marketing and other types of marketing. 

Пререквизиттері: Economic Theory, Microeconomics 

Постреквизиттері: Kazakhstan Economy Management, Enterprise Economics 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) know the theoretical foundations and concepts of marketing; B) able to 

participate in the development of the marketing strategy of organizations, plan and carry out activities; C) making 

judgments, evaluating and formulating conclusions about the nature, principles and functions of marketing. D) be able 

to choose the marketing concept of the enterprise, conduct market research, collect marketing information; E) acquire 
skills in developing programs, marketing plans, as well as develop the ability to form marketing strategies for the 

enterprise. 

6.1 Модуль - Басқарудағы логистика және жоспарлауды талдау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Кәсіпорынның қызметін жоспарлау; кәсіпорында жоспарлы жұмысты 

ұйымдастыру; болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

жоспарлаудың оперативті мәні; бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; өндірістік кәсіпорынның 

мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; өнімді өндіруді жоспарлау, оның 
міндеттері; өндірістік қуатты жоспарлау; персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері 

және мазмұны; қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика шарттарында кез келген шаруашылық субъектісінің 

табысты қызмет етуі мен тұрақтылығы оның экономикалық қызметін тиімді жоспарлау жағдайында ғана 

қамтамасыз етіледі. Жоспарлау жеке шаруашылық бірлік қызметін жоспарлау және шаруашылық қатынастарды 

жоспарлау аясында қызмет етеді. Жоспарлау басқарудың орталық звеносы ретінде кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мақсатымен шектелген ресурстарды пайдалану саласында нарықтық механизмдерді 

реттеу әдістері, нысандары және қағидалар жүйесін қамтиды. Кәсіпорындағы нарықтық жоспарлау қазіргі 

заманғы маркетинг, өндірістік менеджменттің және шаруашылық жүргізудің барлық экономикалық жүйесінің 

негізі ретінде қызмет етеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы. Жобаларды басқару. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: кәсіпорындағы 

жоспарлауды ұйымдастыру; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; өндірістік-шаруашылық 

қызметті жоспарлау; кәсіпорынның қаржылыққызметін жоспарлау жөнінде түсініктері болуы; В) Кәсіпорын 

қызметінің негізгі бағыттарын; кәсіпорындағы жоспарлыжұмысты ұйымдастыруын; бағдарламалау жүйесінің 

элементтерін; стратегиялық жоспарлау түсінігін; оперативті жоспарлаутүсінігін; бизнес-жоспардың мазмұны 

мен құрамын; С) кәсіпорындағы өндірістік-өндіру қызметін жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорында 

персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорындағы өзіндік құнды жоспарлауын; 

кәсіпорындағы баға белгілеудің әдіснамасын; кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауын білуі; D) Кәсіпорындағы 



271 

  

жоспарлы қызметті ұйымдастыруға; кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлауға; 

кәсіпорынның ортажылдық өндірістік қуатын жоспарлауға; өндірістік бағдарламаны бағалау және жоспарлауға; 

кәсіпорындағы еңбек ресурстарының санын, өндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылығын, жұмыс 

уақытының балансын жоспарлауға; өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын құрастыруға 

икемді болуы; Е)  өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлаудағы; кәсіпорындағы жоспарлауды 

ұйымдастырудағы; өндірістік-шаруашылық қызметті қаржылық жоспарлаудағы практикалық машықтарды 

иемденуі қажет 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы:Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Шаруашылық қызметін талдау" пәнінің мақсаты: шаруашылық қызметті талдау 

теориясы мен әдістемесін, оның жалпы және жеке мақсаттарын, міндеттері мен мазмұнын ашу; кәсіпорынның 

экономикасын басқару жүйесіндегі шаруашылық қызметті талдаудың рөлін (орнын) анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шаруашылық қызметті талдаудың теориялық негіздерін; талдау функциялары, 

принциптері, міндеттерін зерттейді. Аналитикалық зерттеу құралдары; отандық және шетелдік тәжірибені 

ескере отырып, кәсіпорынның өндірістік қызметінің нәтижелерін фирмаішілік кешенді талдау әдістемелері 

егжей-тегжейлі қарастырылады. Осы саладағы соңғы жұмыс негізінде кәсіпорынның қаржылық талдау 

әдістемесі баяндалған. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика,  
Постреквизиттері: Сапа менеджменті, Персоналды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) білу: шаруашылық қызметті талдаудың негізгі бағыттарын, оны 

жүргізудің жүйелілігін; өндіріс және сату көлемін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді; B) ұйымның 

шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізу; C) қаржылық есептілікті талдай білу және ұйымның 

дамуының қаржылық болжамын құру; қабылданатын қаржылық және инвестициялық шешімдердің 

табыстылығы мен тиімділігін талдай білу; D) талдаудың әртүрлі кезеңдері мен бағыттарында қолданылатын 

шаруашылық қызметті талдау әдістерін; өндіріс резервтерін анықтау және бағалау тәсілдерін; инвестициялық 

талдау әдістерін; қаржылық есептілікті талдау және қаржылық болжау әдістерін игеру. E) кәсіби қызмет 

саласында инновациялық әдістерді, құралдар мен технологияларды әзірлеуге қатысу қабілетін меңгеру.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Международная логистика (на русском языке) 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Обосновать важность знания международной логистики как резерва обеспечения 

глобального конкурентного преимущества; рассмотреть историческую и логическую связь между развитием 

маркетинга и логистики; показать процесс становления и концептуализации международной 

логистики; определить целевую функцию международной логистики; определить предмет международной 

логистики; представить модель международного логистического менеджмента. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Объектом изучения научной и учебной дисциплины «международная логистика» 

являются материальные и связанные с ними информационные потоки. Актуальность дисциплины и резко 

возрастающий интерес к ее изучению обусловлены потенциальными возможностями повышения 

эффективности функционирования товаропроводящих систем, которые открывают использование 
логистического подхода. Применение логистики позволяет существенно сократить временной интервал между 

приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю, способствует резкому 

сокращению затрат на хранение и транспортирование грузов, ускоряет процесс получения информации, 

повышает уровень сервиса. 

Пререквизиттері: Международный бизнес, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Логистика международных перевозок, Международные коммерческие операции, Валютно-

финансовые расчеты по международным контрактам 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) оптимизация процесса ценообразования закупаемых, производимых и 

поставляемых товаров и услуг; B) оптимизация процесса ценообразования закупаемых, производимых и 

поставляемых товаров и услуг; – выбор оптимального количества закупаемых товаров и услуг; C) определение 

уровня потребности в данном товаре или услуге на конкретном внутреннем и (или) внешнем рынке; – выбор 

между доставкой с организацией промежуточного складирования или без промежуточного складирования;D) 
определение оптимального уровня логистического сервиса;выбор наиболее совершенных технологий для 

производства продукции и услуг; E) анализ международной конкурентной среды и получение конкурентных 

преимуществ 

6.2 Модуль - Логистика және құқық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқық 

Бағдарлама авторы:  Нурлин А.Қ. 
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Курсты оқытудың  мақсаты: Республикадағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын оқыту 

және кәсіпкерлік қызмет туралы нормалардан тұратын заңды актілермен танысады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпкерлік құқық кәсіпкерлік қызметтің де және   кәсіпкерлердің қызметінің де 

құқықтық реттелуінің негізгі қырларын сипаттайды. Кәсіпкерлік құқықтағы басты аумаққа тікелей таза табыс 

табуға бағытталған қызмет үрдісінде қалыптасатын құқықтық қатынастар жатады. Осыған байланысты, 

кәсіпкерлік құқық нормалары субьектілердің шаруалық қызметтерінің тәртіптемелерін орнатады. 

Пререквизиттері: Әлеуметтану, Саясаттану 

Постреквизиттері: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазіргі заман ағымына сәйкес жаңа нарықтық қатынастарды дұрыс 

қалыптастыруда азаматтық құқық саласының алатын орны мен мәнін жетік түсініп, алған білімдерін тәжірибеде 

азаматтық қатынастарды қалыптастырушы жеке және заңды тұлғалар арасындағы мүліктік немесе жеке 

мүліктік емес қатынастар бойынша туындайтын мәселелерді шешуде құқықтық білім өрісінің кеңейуіне 

ықпалын тигізуге негізделеген; В) Кәсіпкерлік құқығын және өзгеде теориялық ғылымдарды зерделесімен 

жоғарыда қарастырылған салалық пәндерді, арнай курстарды оқу арқылы болашақ заңгер заң саласының алуан 

түрлі қыр-сырларын талқылай отырып мамандандырылған біліктілік іс-әрекетін жандандыруда қажетті 

ақпараттар алады; С) Мемлекеттегі нарықтық экономиканың негізгі құралы болып табылатын тауар-ақша 

қатынастарын реттеу мен дамыту негіздерін жүзеге асырумен, қоғамның кәсіпкерлік қатынастарының 

қалыптасуы және құқықтық реттелуімен тығыз байланысты; D) Кәсіпкерлікті және жалпы еліміздің экономика 

саласының құқықтық реттелуін зерделеу; Е) Кәсіпкерлік құқықты жүзеге асыру, қорғау және құқықтық реттеу 

ең алдымен кәсіпкерлік құқық субъектілері арасында пайда болатын қатынастарды сақтаудың кепілі. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Исламдық қаржы 

Бағдарлама авторы: Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ислам қаржы индустриясының қызмет етуін теориялық және тәжірибелік 

жағынан талдау, шетел тәжірибесін жинақтап қорытындылау, сондай-ақ заңнаманы және нормативтік 

құжаттарды зерделеп оқу, этикалық (исламдық) қаржыландырудың негізгі механизмдері бойынша білім алуға 

және Қазақстан Республикасында саланың даму келешегіне ықпал ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Исламдық қаражатқа кіріспе, этикалық қаражаттың негізгі қағидалары, этикалық 

(исламдық) және дәстүрлі қаржыландыру арасындағы айырмашылықтар; исламдық қаражаттың даму тарихы, 

шариғатпен белгіленген салықтардың ұғымы және түрлері, ИЫҰ мүше елдердегі салық салу тәжірибесі, Батыс 
елдеріндегі балама (исламдық) қаражат бойынша салық салу тәжірибесі, Қазақстан Республикасында және 

ТМД-да этикалық (исламдық) қаражат бойынша салық салу мәселелері туралы зерттейді. 

Пререквизиттері: Ақша.Несие.Банк. Қаржы 

Постреквизиттері:Салық және салық салу, Баға қалыптастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) этикалық (ислам) қаражат индустриясының маңызы мен механизмдерін 

ашу; В) саланың реттеуші ортасын, салық салу және тәуекелді басқару ерекшеліктерін қарау; С) балама 

қаражатты дамыту бойынша шетел тәжірибесін қорытындылау; D) Қазақстанда ислам банкингін дамыту 

мәселелері ашу;E) Қазақстанда исламдық қаржыландыруды дамыту ерекшеліктерін ашу, негізгі мәселелері мен 

даму жолдарын қорытындылау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Коммерческая логистика (на русском языке) 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Целью учебной дисциплины «Коммерческая логистика» является формирование 

у специалистов системы теоретических знаний и практических навыков в организации и координировании 

экономических потоков, т. е. формирование навыков в организации и управлении материалами, ресурсами и их 

распределении, создании, пополнении и управлении запасами, организации складирования и транспортировки 

материальных ценностей и т. п. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Коммерческая логистика — вид экономической логистики. Она сохраняет 

родовую связь с системой коммерции. Торговая сделка на рынке товаров и услуг является завершением и 

началом логистической деятельности. Предметной областью коммерческой логистики служат материальные 

потоки. Как направление научной мысли она исследует закономерности поточной формы организации и 

движения экономической материи. В практической области коммерческая логистика восстанавливает 
пространственно-временное и организационно-техническое единство различных производств и опосредствует 

связь внутрипроизводственных, транспортно-складских, заготовительных и сбытовых процессов, содействует 

организации пространственного единства сферы производства и сферы потребления. Любой логистический 

объект должен рассматриваться не в статическом состоянии, а как находящийся в непрерывном изменении, в 

состоянии действия и противодействия комплексов активностей. Экономический поток должен быть 

изначально динамичным, с явным преобладанием организующего начала. 

Пререквизиттері: Международный бизнес, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Логистика снабжения, Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Осознать необходимость усвоения теоретических основ построения 

логистических систем; В) научиться правильно вырабатывать цели создания этих систем и уметь анализировать 

альтернативные стратегии их развития; С) разобраться в масштабах интеграционного характера логистических 

процессов и конфигурировании логистических форм; D) развить навыки анализа, сбора и обработки данных, 

комплексного подхода при организации сервисного обслуживания потребителей; Е) систематизировать опыт 

управления потоковыми процессами в коммерческой деятельности, найти способы их организации, обобщить и 

систематизировать эти способы; выявить и объяснить тенденции и закономерности развития и смены 

организационных форм экономических потоков; определить направления развития методов построения и 
управления ими. 

7.1 Модуль - Кәсіпорында іс жүргізу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік мұнайгаз саласы 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу курсы әлемдік мұнай-газ ресурстарының негізгі проблемаларына талдау 

жасайды. Мұнай мен газдың негізгі өндірушілері - әлемнің экономикалық және қаржылық мәселелері. Мұнай 

мен газға әлемдік бағаны қалыптастырумен байланысты проблемалар, салық салу, инвестициялар, қаржылық 

басқару, персоналды басқару мәселелері қарастырылады. Көптеген проблемаларды ұлттық және жеке меншік 

әлемдегі ең ірі мұнай компанияларының тәжірибесін зерттейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі уақытта дүниежүзілік мұнай-газ ресурстары осы ресурстарға ие және 
қажеттілікке ие әлем елдерінің дамуында басым орын алады. Мұнай мен газ, саяси апаттар мен экономикалық 

дағдарыстарға қарамастан, әлемде әлі күнге дейін басым. Осы тұрғыдан алғанда, бұл ресурстарды дамытудың, 

қалыптастырудың және пайдаланудың негізгі бағыттарын, ең алдымен, осы процестердің экономикалық 

мәселелерін жүйелеу өте маңызды және өзекті болып көрінеді. Мұнымен қоса, мұнай-газ ресурстарының 

жаһандық экономикасының негізгі құрамдас бөліктерін, мысалы, ресурстық база, қазіргі жағдайы мен даму 

перспективалары, инвестициялық және өндіріс шығындары, интеграциялық процестер, қаржылық және 

персоналды басқару, сыртқы экономикалық байланыстар, бірлескен кәсіпорындардың қалыптасуы мен 

практикасы сияқты негізгі компоненттерді зерттеу және талдау өте маңызды болып көрінеді. және т.б. 

Пререквизиттері: Экономика  және бизнес негіздері,  Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Әлемдік экономика, Халықаралық экономика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мұнай мен табиғи газды өндіру, өңдеу және пайдалану саласындағы 
әлемдік экономиканың жаһандануының негізгі белгілері мен себептерін анықтау; В)Халықаралық сауданы 

және бизнесті реттеудің негізгі принциптері мен тетіктері және оларды жүзеге асыратын институттарды 

зерттеу; С) Мұнай және табиғи газ саласындағы өндірісті бөлуге арналған келісімшарттық келісімдердің негізгі 

түрлерін алу; D) Мұнай және мұнай өнімдеріне келісімшарт бағаларын есептеу; E) Есеп айырысу, көлік және 

коммерциялық құжаттарды рәсімдеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Экономика предприятия (на русском языке) 

Бағдарлама авторы: Курманалина А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления 
деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности. 

Пәннің қысқаша мазмұны: В учебном курсе рассматриваются вопросы экономики предприятий в условиях 

становления рыночных отношений, раскрываются методы анализа, планирования и прогнозирования 

деятельности предприятия. Изучаются пути повышения конкурентоспособности предприятия и ускорения 

оборачиваемости оборотных средств и увеличение прибыли. Рассмотрен экономический механизм 

хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночных отношений.  

Пререквизиттері:Современная история Казахстана, Экономическая теория 

Постреквизиттері:Управление персоналом 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Знать теоретические основы управления, принципы хозяйственной 

деятельности предприятия, принципы организации учета, финансового и экономического планирования; B) 

рассчитывать финансовые результаты деятельности предприятия; применять на практике сбалансированный 

метод научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия на перспективу;  C) разрабатывать 
и определять стратегию решения перспективных и текущих задач предприятий и фирм; разрабатывать пути 

достижения поставленных перед предприятием экономических и социальных целей; D) иметь навыки 

оценивания реального положения предприятия в рыночных условиях и перспективы его функционирования; E) 

уметь практически применять полученные знания в различных сферах экономики. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Negotiation in business 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to 

negotiation; training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the 

theoretical knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication 

culture and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic 

techniques of discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 

Пәннің қысқаша мазмұны: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 

partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 
compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиттері: Professionally-oriented foreign language, international economy, international business. 

Постреквизиттері: Entrepreneurship, business Organization 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, types 

and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms and 

principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal and 

non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct negotiations, 

meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to participate effectively 

in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

7.2 Модуль - Экономикадағы келіссөздер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығындарды талдау және басқару 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығындарды талдау және басқару рөлін кәсіпорынның экономикалық 

нәтижесін көтеру факторы ретінде анықтау; шығындарды басқарудың негізгі тәсілдерін анықтау; кәсіпорында 

шығындарды бақылаудың еспке алу құралдарын және экономикалық пен техникалық негізгі тәсілдерді 

анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнім шығымдары, шығындары, өзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 

шығымдарды саралау. Шикізатқа, материалдарға, еңбекке ақы төлеуге жұмсалған шығындарды басқару. 

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 
төмендету саясаты. пәнінің мақсаты - кәсіпорындардың пайдасын өсіру үшін шығындарды басқарудың 

құралдары мен тәсілдерін анықтау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Постреквизиттері:Еңбек ақы төлеу мен нормалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және 

жіктелімін түсіну, В) материалдық ресурстар мен өндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару 

жүйесін, шығындарды басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды меңгеру; С) шығындар есебін 

ұйымдастыру және өнімнің өзіндік құнының қалыптасуын, өзіндік құнды және оны калькуляциялауды, 

шығындарды талдау мен бақылауды, нарық жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, 

шығындарды төмендету жолдарын қарастыру. D) түсініктері болуы тиіс: Шығындардың пайда болу 

факторларын, Шығындар құрымы, Материалдық ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды 
басқару әдістеріне талдау жасай білу; Е) Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар 

есебін ұйымдастыру, Шығындарды басқаруды тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экономика отрасли (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Получение студентами теоретических знаний по вопросам функционирования 

современного экономического механизма, обеспечивающего жизнедеятельность предприятий в условиях рынка 

и конкуренции, приобретение необходимых практических навыков по экономике организации в Казахстане. 

Это поможет будущим специалистам решать текущие и стратегические хозяйственные задачи. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Повышение конкурентоспособности производства требует разработки и 

применения адекватных экономических условий, которые позволят наиболее полно использовать потенциал 
предприятий. Предпосылками успешного развития химических производств в современных условиях являются 

знания специалистов в области экономики и управления предприятием. Особое значение эти вопросы 

приобретают для инженеров-технологов, непосредственно сочетающих в своей работе экономические знания с 

технико-технологическими. «Экономика отрасли» – дисциплина, цель которой заключается в познании 

теоретических основ в области экономики и получении практических навыков по обеспечению эффективной 

работы предприятий. Одним из важнейших направлений улучшения учебного процесса является проведение по 

данной дисциплине практических занятий, цель которых – закрепление теоретических знаний студентов, 
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углубление и конкретизация их представлений об организационно-производственной и экономической 

сущности рассматриваемых вопросов. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Социология 

Постреквизиттері: Мировая экономика, Управление персоналом 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А) способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; B) способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; C) способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор или аналитический отчет; 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии; D) получать необходимые данные для анализа деятельности отрасли, 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование предприятий отрасли, анализировать 

поведение потребителей на разных типах рынков и конкурентную среду отрасли. Е) культурой мышления, 

способами обобщения, анализа, восприятия информации, для постановки цели и выбора путей ее достижения,  

способами и методами оценки активов, инвестиционных проектов и организаций. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Diplomatic Negotiation Technique (in English) 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 
Курсты оқытудың мақсаты: The main goal is the implementation of student training in the field of organization, 

preparation and conduct of diplomatic negotiations, contractual work, ensuring a high level of their theoretical and 

methodological and practical training, developing practical skills and abilities to solve the problems of professional 

support for the activities of state authorities in implementing the foreign policy interests of the Republic of Kazakhstan, 

the formation of such professional qualities of a diplomatic employee who would take into account the features of the 

organization and the functioning of the diplomatic and consular services in Kazakhstan and abroad in the field of 

negotiations and contractual practice 

Пәннің қысқаша мазмұны: Negotiations are one of the most important tools of diplomacy. To a large extent, 

diplomacy is a process of communication between representatives of states with the goal of exchanging information, 

achieving mutual understanding, eliminating or smoothing out differences, and reaching agreement on the issues under 

discussion. A characteristic feature of modern foreign policy of the state is the growing importance in its 
implementation of diplomatic negotiations. This point is reflected in many international acts. The state of affairs with 

the study of negotiations in our country is unsatisfactory. The relevant sections in textbooks on international law and 

diplomacy are either absent altogether or limited to general provisions. The purpose of diplomatic negotiations is to 

reach agreement on issues arising in international relations. The results of negotiations are embodied in various forms of 

official acts, which are very diverse and have different statuses and different binding powers. But at the same time their 

essence is one - the agreement of the parties. To understand the content of the agreements reached, knowledge of the 

process of their preparation is essential. 

Пререквизиттері: History of international relations; International organizations 

Постреквизиттері: Foreign policy of the Republic of Kazakhstan 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Knowledge and understanding of the content of mechanisms of influence on a 

person of the external form of objects; probable options for the development of the negotiation process when applying 
certain strategies and tactics; B) Knowledge and understanding of the achieved results of the negotiators of the Republic 

of Kazakhstan of the main problems of macroeconomics, to see their diversity and interconnection with the processes 

taking place in the state and beyond. C) The application of knowledge and understanding of the preparation, conduct 

and analysis of all types of diplomatic negotiations; D) Communicative abilities for cooperation and group work; E) 

Training skills in presenting the results of analytical and research work in the form of a speech, report, presentation. 

 

6В04107 – ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА 

 (2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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4.1 Модуль - Кәсіпорынның инвестицияларын басқару, 48 кредит 

БП ТК OU 2208 Өндірісті ұйымдастыру 3 5 

БП ТК SVK 2209 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 3 5 

БП ТК KKZh 2210 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 4 6 

БП ТК HSHTN 2211 Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары  4 7 
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БП  Өндірістік практика  4 5 

КП ЖК UPB 2303 Ұйымдағы персоналды басқару 3 5 

КП ЖК KKZh 2304 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 3 5 

КП ТК KIK 2305 Кәсіпорынның инновациялық қызметі 3 5 

КП ТК KIK 2306 Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 3 5 

4.2 Модуль - Экономикадағы басқару және жоспарлау, 48 кредит 

БП ТК МВТ 2208 Мемлекеттік басқару теориясы 3 5 

БП  ТК NI 2209 Нарықтық инфрақұрылым 3 5 

БП  TК KK 2210 Кәсіпкерлік құқық 4 6 

БП ТК BК 2211 Баға қалыптастыру 4 7 

БП  Өндірістік практика  4 5 

КП ЖК UPB 2303 Ұйымдағы персоналды басқару 3 5 

КП ЖК KKZh 2304 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 3 5 

КП ТК IЕ 2305 Инновациялық экономика 3 5 

КП ТК IТ 2306 Инвестициялық талдау 3 5 

 
4.1 Модуль - Кәсіпорынның инвестицияларын басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты:  нарықтық экономика жағдайында өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және 

басқару мәселелерін және өндірістік жүйелердің тиімді қызметін қамтамасыз ететін басқару шешімдерін 
қабылдау; терминология және түсінік аппаратын меңгеру; өндірістегі басқару шешімдерін қабылдаудың 

негізгі аумағын түсіну; негізгі өндірісті ұйымдастырудың принциптері мен әдістерін ашу; кәсіпорындағы 

тиімді басқарудың механизмін көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән мазмұны және пәннің мақсаттар. Кәсіпорын шаруашылық объект түрінде. 

Кәсіпорынның негізгі қорлары және оларды тиімді пайдалану. Айналым капиталы. Еңбек ресурстары. Өндіріс 

шығындары және өнімнің өзіндік құны. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты. Табыс 

және өндіріс рентабелдігі. Кәсіпорынның өндірістік қызметі. Өндірісті ұйымдастырудың міндеттері. 

Кәсіпорынның жалпы және өндірістік құрылымы. Өндірісті ұйымдастыру түрлері мен нысандары. Ғылыми-

техникалық пайындауды ұйымдастыру және өндірісті жетілдіру. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. 

Табиғатты қорғауды ұйымдастыру және табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану. Өндірістік 

инфрақұрылымның мазмұны мен міндеттері. Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру. 
Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын 

ұйымдастыру. Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру. Қойма шаруашылығын ұйымдастыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Өндіріс салаларының  экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: ұлттық экономиканың қалыптасуы және дамуындағы 

өндіріс жүйесінің алатын орны мен ролі; құрылымдағы және динамикадағы ұйымдастыру заңдары; 

кәсіпорынның жалпы және өндірістік құрылымы; кәсіпорынды ұйымдастыру және құру принциптері; В) 

кәсіпорынның бас жоспары; өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптері; өндірістік процесті уақыт 

бойынша ұйымдастыру; С) табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғауды 

ұйымдастыру; кәсіпорынның жөндеу щаруашылығын ұйымдастыру мәселелері. білуге және қолдануға: өнім 

сапасын басқаруды ұйымдастыру; өнім сапасының техникалық бақылауын ұйымдастыру; D) ҚР-ның 

«Экономикалық экспертизасы жөнінде» Заңы; дағдылануға: кәсіпорын миссиясын анықтай білуі тиіс; 
кәсіпорынды ұйымдастыру және құрудың ұтымды варианттарын таңдай білу; өндірістік процестердің 

ұзақтығын қысқарту жолдарын, резервтерін анықтай білу; өндіріс түрлерінің технико-экономикалық 

сипаттамасы; еңбекті мөлшерлеу, ұйымдастыру, Е) еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру формалары, жүйелерін 

білу; кәсіпорынның құрал-саймандар айналымының қоры және оны есептей білу; жөндеу жұмыстарын 

жоспарлай білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Стартаптар мен венчурлық бизнес туралы студенттерге түсінік беру. Бизнес-

венчурлық қаржыландыру тетіктерін зерттеу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Стартаптардың венчурлық қаржыландыру шарттары. Стартаптардың дамуы. 

Венчурлық инвестициялардың көлемі. Венчурлік капиталды инвестициялау. Бастапқы жобаларды дамыту 

үшін бизнес-алаң. Зерттеу нәтижелерін пайдаланудан табыс алу. Жалпы алғанда, бизнестің инновациялық 

белсенділігін арттыру. Стартаптарды енгізу. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 
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Постреквизиттері: Өңірлік экономика, Кәсіпкерлік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Кәсіпкерлікті қаржыландырудың негізгі қағидаттарын білу B) 

Стартаптарды қаржыландыру көзі вечурлік  қаржыландыру туралы  білу. C) бизнес-венчурлық қаржыландыру 

механизмдерін қолдана білу D) страпапаның орындалу тиімділігін бағалау дағдыларын иегеру E) тиімділігін 

бағалау дағдыларын меңгеру, венчурлық қаржыландыру тетігін пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 
Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның қызметін жоспарлау; кәсіпорында жоспарлы жұмысты 

ұйымдастыру; болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

жоспарлаудың оперативті мәні; бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; өндірістік кәсіпорынның 

мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; өнімді өндіруді жоспарлау, оның 

міндеттері; өндірістік қуатты жоспарлау; персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері 

және мазмұны; қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика шарттарында кез келген шаруашылық субъектісінің 

табысты қызмет етуі мен тұрақтылығы оның экономикалық қызметін тиімді жоспарлау жағдайында ғана 

қамтамасыз етіледі. Жоспарлау жеке шаруашылық бірлік қызметін жоспарлау және шаруашылық 

қатынастарды жоспарлау аясында қызмет етеді. Жоспарлау басқарудың орталық звеносы ретінде 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатымен шектелген ресурстарды пайдалану саласында 
нарықтық механизмдерді реттеу әдістері, нысандары және қағидалар жүйесін қамтиды. Кәсіпорындағы 

нарықтық жоспарлау қазіргі заманғы маркетинг, өндірістік менеджменттің және шаруашылық жүргізудің 

барлық экономикалық жүйесінің негізі ретінде қызмет етеді. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: кәсіпорындағы 

жоспарлауды ұйымдастыру; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; өндірістік-шаруашылық 

қызметті жоспарлау; кәсіпорынның қаржылыққызметін жоспарлау жөнінде түсініктері болуы; В) Кәсіпорын 

қызметінің негізгі бағыттарын; кәсіпорындағы жоспарлыжұмысты ұйымдастыруын; бағдарламалау жүйесінің 

элементтерін; стратегиялық жоспарлау түсінігін; оперативті жоспарлаутүсінігін; бизнес-жоспардың мазмұны 

мен құрамын; С) кәсіпорындағы өндірістік-өндіру қызметін жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорында 
персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорындағы өзіндік құнды жоспарлауын; 

кәсіпорындағы баға белгілеудің әдіснамасын; кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауын білуі; D) 

Кәсіпорындағы жоспарлы қызметті ұйымдастыруға; кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметті 

жоспарлауға; кәсіпорынның ортажылдық өндірістік қуатын жоспарлауға; өндірістік бағдарламаны бағалау 

және жоспарлауға; кәсіпорындағы еңбек ресурстарының санын, өндірістік бағдарламаның еңбек 

сыйымдылығын, жұмыс уақытының балансын жоспарлауға; өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық 

жоспарын құрастыруға икемді болуы; Е)  өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлаудағы; кәсіпорындағы 

жоспарлауды ұйымдастырудағы; өндірістік-шаруашылық қызметті қаржылық жоспарлаудағы практикалық 

машықтарды иемденуі қажет 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары 

Бағдарлама авторы:  Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық сауданың теориялық негіздері мен категориялық ұғымдық 

аппаратын зерттеу, сондай-ақ сауда элементтері мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды 

меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курсты оқып үйрену тұтынушылардың сұраныстары мен талаптарын ескере 

отырып, сыртқы нарықтарда өнімді өндіру мен сатуды басқаруға кешенді тәсілдеудің білімін, іскерлігін, 

дағдыларын алуға мүмкіндік береді, сыртқы экономикалық қызметтің тиімділігін арттыруда маркетингті 

пайдаланудың ерекшеліктеріне бағдарланады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық экономика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) халықаралық сауданың мәнін анықтау; В) түрлі экономикалық 

жағдайларда бағдарлау; С) халықаралық ақпаратты жалпы сипаттарда талдау. D) Халықаралық сауда саласында 

болып жатқан негізгі үрдістер бойынша қарым-қатынас саласындағы іскерліктер, халықаралық сауданың негізгі 

тұжырымдамалары, оларды қазіргі жағдайда іс жүзінде қолдану мүмкіндігі. E) экспорттық және импорттық 

операциялардың экономикалық тиімділігін анықтау саласындағы іскерліктер, әртүрлі тауар топтары бойынша 

баға жеңілдіктері мен үстемелерінің қолданыстағы жүйесін және жеткізудің базистік шарттарын ескере 

отырып, әлемдік бағаларды есептеуді жүзеге асыру, ҚР әлемдік саудасы мен сыртқы саудасын сипаттайтын 

маңызды көрсеткіштерді талдау, ҚР сауда қатынастарын дамытудың проблемалары мен перспективаларын 

анықтау. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұйымдағы персоналды басқару 

Бағдарлама авторы:  Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерді нормативтік бақылау жүргізуге үйрету; еңбек процесін құраушы 

элементтерге бөлу; еңбекақы төлеудің әртүрлі жүйелері бойынша жалақы көлемін анықтау; персоналды 

басқарудың экономикалық тиімділігін анықтау және Қазақстан Республикасының заңнамалық құжаттарына 

сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру және еңбек қатынастарын регламенттеу дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында персоналды басқарудың келесі сұрақтары қарастырылады: 
персоналды басқару ғылымының эволюциясы, теориясы, әдіснамасы; ұйымның кадрлық стратегиясы және 

кадрлық жоспарлау; ұйымдағы адамдармен жұмыс істеу стратегиясы және саясаты; оларды жүзеге асырудың 

қазіргі технологиялары; қызметкердің мінез-құлқын басқару; еңбек қызметінің психофизиологиялық 

аспектілері. Персоналды іріктеу, бағалау, бейімдеу және оқыту жүйесі қарастырылды. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Жобаларды басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) персонал қызметі туралы; персоналды оқыту әдістері туралы; 

персоналды ынталандыру тетігі туралы түсінікке ие болу. В) білу және қолдана білу: персоналды басқару 

мәселелерін реттейтін заңнамалық актілерді; еңбек нәтижелілігін ынталандыру әдістерін. С) персоналды 

басқару жүйесі бойынша деректерді талдай білу және бағалай білу; D) сандық және сапалық мәліметтерді 

талдау; негізгі проблемаларды анықтау дағдыларын меңгеру; Е) жұмыс орнын талдау және құрастыру; 

кадрларды іріктеу, қабылдау және іріктеу; кадрлардың, кадр қызметтерінің тұрақтамауын бағалау; персоналды 
оқыту дағдылары болуы тиіс. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның қызметін жоспарлау; кәсіпорында жоспарлы жұмысты 

ұйымдастыру; болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

жоспарлаудың оперативті мәні; бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; өндірістік кәсіпорынның 

мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; өнімді өндіруді жоспарлау, оның 

міндеттері; өндірістік қуатты жоспарлау; персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері 
және мазмұны; қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика шарттарында кез келген шаруашылық субъектісінің 

табысты қызмет етуі мен тұрақтылығы оның экономикалық қызметін тиімді жоспарлау жағдайында ғана 

қамтамасыз етіледі. Жоспарлау жеке шаруашылық бірлік қызметін жоспарлау және шаруашылық 

қатынастарды жоспарлау аясында қызмет етеді. Жоспарлау басқарудың орталық звеносы ретінде 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатымен шектелген ресурстарды пайдалану саласында 

нарықтық механизмдерді реттеу әдістері, нысандары және қағидалар жүйесін қамтиды. Кәсіпорындағы 

нарықтық жоспарлау қазіргі заманғы маркетинг, өндірістік менеджменттің және шаруашылық жүргізудің 

барлық экономикалық жүйесінің негізі ретінде қызмет етеді. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: кәсіпорындағы 
жоспарлауды ұйымдастыру; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; өндірістік-шаруашылық 

қызметті жоспарлау; кәсіпорынның қаржылыққызметін жоспарлау жөнінде түсініктері болуы; В) Кәсіпорын 

қызметінің негізгі бағыттарын; кәсіпорындағы жоспарлыжұмысты ұйымдастыруын; бағдарламалау жүйесінің 

элементтерін; стратегиялық жоспарлау түсінігін; оперативті жоспарлаутүсінігін; бизнес-жоспардың мазмұны 

мен құрамын; С) кәсіпорындағы өндірістік-өндіру қызметін жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорында 

персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорындағы өзіндік құнды жоспарлауын; 

кәсіпорындағы баға белгілеудің әдіснамасын; кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауын білуі; D) 

Кәсіпорындағы жоспарлы қызметті ұйымдастыруға; кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметті 

жоспарлауға; кәсіпорынның ортажылдық өндірістік қуатын жоспарлауға; өндірістік бағдарламаны бағалау 

және жоспарлауға; кәсіпорындағы еңбек ресурстарының санын, өндірістік бағдарламаның еңбек 

сыйымдылығын, жұмыс уақытының балансын жоспарлауға; өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық 
жоспарын құрастыруға икемді болуы; Е)  өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлаудағы; кәсіпорындағы 

жоспарлауды ұйымдастырудағы; өндірістік-шаруашылық қызметті қаржылық жоспарлаудағы практикалық 

машықтарды иемденуі қажет 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақстаты: кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру мен басқару, бағалау 

процесіне қатысу үшін талап етілетін компетенция мен біліктілікті дамыту. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Инновация түсінігі.  Инновациялық қызмет, түсінік, міндет, функция. 

Инновациялық қызметтегі субъектілері мен олардың арасындағы байланыс. Жаңашылдық нарығы. Ғылыми-

техникалық прогресс, макроэкономикалық ортадағы және қоғам дамуындағы ролі. Технологиялық 

қалыптасуы. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Жаңашылдықтың жіктелуі. Кәсіпорындағы және 

ұйымдардағы инновациялық қызметті басқару мақсаты мен міндеті. Инновациялық цикл. Инновациялық цикл 

этаптары. Инновациялық қызметті жоспарлау және болжау. Кәсіпорын мен ұйымның инновациялық 

стратегиясы. Кәсіпорынның инновациялық потенциалы. Инновациялық белсенділік. Инновациялық қызметті 

бағалау тиімділігі. Инновация түсінігі, инновациялық қызметі, анықтамасы, тапсырмасы, функциясы, 
инновациялық қызмет субъектілерін олардың өзара байланысы, жаңашылдық нарығы, ғылыми-техникалық 

прогресс, қоғам дамуындағы оның ролі және т.б. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін өз бетінше аша білу;  B)   

әрқилы мәселелерді шешу жолдары және өз позициясын дәйекті негіздеу тұрғысынан әртүрлі пікірлерді 

бағалау; C)  ғылыми, тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау; D)  дербес оқу және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. D)   кәсіпорынның инновациялық қызметіне  қатысты басқару 

әдістерін білу және пайдалану; E) инновациялық   саясаттың негізгі  қағидаларын меңгеру; инновациялық 

процесті басқару әдістерін; инновациялық кәсіпорындарды жіктей  білу; инновациялық  жобаларды бағалай 

білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі» курсының мақсаты – болашақ 

менеджерлерді инвестициялық қызметтің нарықтық экономикаға сай қазіргі әдісімен қаруландыру; олардың 

жаңа инвестициялық идеология мен басқарудың инвестициялық мәдениетін қабылдауға жағдай жасау; 

инвестициялық осы басқару үрдісінде отандық және шетелдік шаруашылық тәжірибесінде қолданылатын 

қазіргі инвестициялық технологиялар мен құралдарды таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Жоба. Инвестициялық және комерциялық жобалар. Инвестицияның негізгі 

түрлері. Жобаны түпкілікті дайындау және жобаның техника-экономикалық, қаржылық жарамдылығын 
бағалау. Инвестицияның жарамдылығын бағалау тәсілдерін жіктеу. Ақша түсімін дисконттауға негізделген 

инвестицияларды бағалау тәсілдері. Таза келтірілген құн NPV (net presen value). «Түсім-шығын» 

коэффициенті BCR (beuefit-cost-ratio). Жобаның ішкітабыстылық нормасы – IRR (internal rate of return). 

Жобаның өтелу  мерзімі –PP (payback period). Болжанған табыстардың келтірілген құнын PV (present value) 

есептеу тәсілдері. Инвестициялық қаржылардың болашақ (өсірілген) құны FV (future value). Перпетуитет 

(perpetuity). Гордонның моделі 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлектттік 

реттелуі бойынша заңдылықтарын; кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын құру әдістерін, 

инвестициялық қызметтің тиімділігіне баға беру. В)  Инвестициялық қызмет және инвестицияның 

экономикалық мәні. Инвестициялық менеджменттің міндет және мәні. Нарықтық ортадағы кәсіпорынның 
инвестициялық қылығы. Инвестициялық қызметі мемлекеттік реттеу. С) Инвестициялық нарық: мәні және 

жұмыс істеу механизмі. Кәсіпорынның инвестициялық стратегиисын қалыптастыру. D) Инвестициялар 

тиімділігін бағалай әдістері. Инвестициялық жобаларды басқару. Кәсіпорынның қаржылық инвестицияларын 

басқару. E) Кәсіпорынның инвестициялық ресурстары. Халықаралық инвестициялық ынтымақтастық. 

 
4.2 Модуль - Экономикадағы басқару және жоспарлау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік басқару теориясы 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін зерделеу болып табылады. Пән 
аясында негізгі мәселелер зерттеледі: мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуы мен эволюциясы, оның 

орнын, өміршеңдігін қамтамасыз етудегі рөлі мен маңызы, тұтастықты қорғау және мемлекеттің өзі, сондай-ақ 

қоғамдық өмірдің түрлі салаларында тиімді қызмет ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқарудың барлық деңгейлерінде, шаруашылық жүргізудің барлық буындарында 

ағымдағы жұмысты перспективамен үнемі салыстыра алатын, оңтайлы шешімдер қабылдай алатын 

мамандардың рөлі артады. Осыған байланысты бұл пәнді оқу студенттердің болашақ мамандар ретінде қазіргі 

өркениетке сәйкес құндылық бағдарларын қалыптастыру, олардың мемлекеттік басқару теориясы мен 

практикасын меңгеру міндетін алға қояды. Сонымен қатар, бұл пән мемлекеттік басқару саласындағы 

тәжірибеге дайын рецептер бермейді, үкіметтің жұмысын қалай жақсартуға үйретпейді, сондай-ақ белгілі бір 
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ұйымдастыру саласындағы практикалық тәжірибені эмпирикалық қорытуды қамтиды. Мемлекеттік басқаруды 

жетілдіру жөніндегі ұсынымдар нақты жағдайларды талдаудың нәтижесі ғана болуы мүмкін және олар қатаң 

белгіленген жағдайларда қолданылуы мүмкін. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Өндіріс салаларының  экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарудың әртүрлі деңгейлерінде мемлекеттік экономикалық саясатты 

іске асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың принциптерін, механизмін, ерекшелігін білу; В) аралас 

экономиканың қалыптасуы мен жұмыс істеуі жағдайында басқару субъектісі ретінде мемлекет туралы түсінігі 
болу; С) басқарушылық шешімдерді қабылдауға және орындауға әсер ететін негізгі саяси және әлеуметтік-

экономикалық институттарды білу. E) қоғамдық өмірдің құбылыстарын, нақты процестері мен оқиғаларын 

түсіндіруге және түсінуге, олардың қатысушыларының мақсаттары мен уәждерін ашуға мүмкіндік беретін 

дағдылардың болуы. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Нарықтық инфрақұрылым 

Бағдарлама авторы:   Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер түрлі нарықтар инфрақұрылымының негізі; құрамы мен арналуы 

туралы түсінігінің, олардың негізгі элементтерінің мәндік кешенін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқытудың пәні, міндеттері және әдіснамасы. Нарықтық 
инфрақұрылымның экономикалық мәні, жіктелуі, міндеттері және функциялары. Нарықтық 

инфрақұрылымның жалпы теориясы, стратегиясы және даму көздері. Нарықтық инфрақұрылым 

экономикалық жүйе ретінде. Жұмыс істеу және даму заңдылықтары. Нарықтық инфрақұрылымды реттеу 

нарықтық инфрақұрылымның даму деңгейін бағалау. Инфрақұрылымның салалық топтары. 

Инфрақұрылымдық-аумақтық кешен. Тұтыну тауарлары нарығының инфрақұрылымы. Өндіріс құралдары 

нарығының инфрақұрылымы. Қаржы нарығының инфрақұрылымдық кешені. Жұмыс күшінің нарығы және 

оның инфрақұрылымы. Тұтыну қызметтерінің нарығы және оның инфрақұрылымы. Көліктік-экспедициялық 

қызметтер нарығының инфрақұрылымы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Өңірлік экономика, Кәсіпкерлік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  Білу және түсіну - нарықтық инфрақұрылымның өндіріс процесінің, 
тауар айырбасының интенсификациясына ықпал етуінің даму деңгейі туарлы. B) нарықтық инфрақұрылым 

субъектілерінің ерекшеліктері мен артықшылықтарын дұрыс қолдану. C) Ұлттық экономиканың тиімділігін 

бағалау; жиынтық сұраныс пен ұсыныстың қалыптсуын нақтылау. D) стратегиялық жоспарлауда нарықтық 

инфрақұрылымға негізделген жоспарлаудың заманауи тұжырымдамасының жүзеге асырылу барысын талдай 

білу. E) қалыптасқан нарық жағдайында нарықттық инфрақұрылымның қандай субъектілерінің қызметіне 

жүгіну керектігін анықтай білу.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқық 

Бағдарлама авторы:  Нурлин А.Қ. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Республикадағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын оқыту 
және кәсіпкерлік қызмет туралы нормалардан тұратын заңды актілермен танысады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпкерлік құқық кәсіпкерлік қызметтің де және   кәсіпкерлердің қызметінің де 

құқықтық реттелуінің негізгі қырларын сипаттайды. Кәсіпкерлік құқықтағы басты аумаққа тікелей таза табыс 

табуға бағытталған қызмет үрдісінде қалыптасатын құқықтық қатынастар жатады. Осыған байланысты, 

кәсіпкерлік құқық нормалары субьектілердің шаруалық қызметтерінің тәртіптемелерін орнатады. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазіргі заман ағымына сәйкес жаңа нарықтық қатынастарды дұрыс 

қалыптастыруда азаматтық құқық саласының алатын орны мен мәнін жетік түсініп, алған білімдерін 

тәжірибеде азаматтық қатынастарды қалыптастырушы жеке және заңды тұлғалар арасындағы мүліктік немесе 

жеке мүліктік емес қатынастар бойынша туындайтын мәселелерді шешуде құқықтық білім өрісінің кеңейуіне 

ықпалын тигізуге негізделеген; В) Кәсіпкерлік құқығын және өзгеде теориялық ғылымдарды зерделесімен 
жоғарыда қарастырылған салалық пәндерді, арнай курстарды оқу арқылы болашақ заңгер заң саласының 

алуан түрлі қыр-сырларын талқылай отырып мамандандырылған біліктілік іс-әрекетін жандандыруда қажетті 

ақпараттар алады; С) Мемлекеттегі нарықтық экономиканың негізгі құралы болып табылатын тауар-ақша 

қатынастарын реттеу мен дамыту негіздерін жүзеге асырумен, қоғамның кәсіпкерлік қатынастарының 

қалыптасуы және құқықтық реттелуімен тығыз байланысты; D) Кәсіпкерлікті және жалпы еліміздің экономика 

саласының құқықтық реттелуін зерделеу; Е) Кәсіпкерлік құқықты жүзеге асыру, қорғау және құқықтық реттеу 

ең алдымен кәсіпкерлік құқық субъектілері арасында пайда болатын қатынастарды сақтаудың кепілі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Баға қалыптастыру 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Баға қалыптастыру курсының мақсаты студенттерге баға қалыптастыруды 

басқару облысында дұрыс шешім қабылдау, баға қалыптастыруды  басқару мәселелеріне байланысты 

тереңірек  білім  беруге дайындау   болып   табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі таңда баға қалыптастыру ғылымы қоғамда кәсіпкерлік қызметтің әр 

саласында  баға динамикасы мен құрылым тепе-теңдігін, халық шаруашылығында қолдану әдістерін, 
кәсіпорын тиімділігін қамтамасыз етуде өзекті мәселе болып табылады. «Баға қалыптастыру» пәні таңдау 

курсы болып табылады, онда мемлекеттің әр түрлі саласындағы баға саясаты мен баға қалыптасуының 

нарықтық механизмінің теориялық негіздері мен практикалық (сарамандық) әдістері зерделенеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің экономиканың маңызды салаларында тауарлар мен 

қызметтерге тарифтер мен бағаныесептеудегі есепке алынатын теориялық және практикалық дағдыларды 

алуы. В) Студенттерде нарықтық экономиканың негізгі мәселелерін шешудегі бағалық механизмін 

пайдаланудың негізгі бағыттарының құрылымы, динамикасы, деңгйі жөнінде жүйеленген мәнділігінің 

қалыптасуы. С) Студенттерге нарықтық экономикада бағаның ролі мен мәнділігі жөнінде білім беру, оларды 

белгілеу әдіснамасын қамту, шарушылық субъектілерінің жұмыс істеудің нақты шартында баға 

стратегиясының талдамасын қалыптастыру мүмкіндігі экономиканың, әртүрлі саласындағы баға динамикасын 
және құрылымын талдау және болжау. D) Студент бағаның экономикалық категориясын; баға функциясымен 

түрлерін; баға қалыптастырудың ғылыми негізін; баға жүйесінің мінездемесін және тауардың өзіндік құнының 

құрылымын; мемлекеттік баға саясатын, бағаның жіктелуін және олардың критерийлерін, түрлерін; баға 

қалыптастыруға әсер ететін факторларды; Е)  баға қалыптастырудың әдістерін және баға жүйесін; тауардың 

өзіндік құнын және баға құрамының қосындыларын, баға қалыптастырупринциптерін; баға қалыптастыруға 

әсер ететін факторларды; сату бағасын анықтау есебінің формаларын; баға құрамындағы қосымдылар мен 

ҚҚС; кейс талдау, нақты ситуацияларды талдау; презентация жасай білуі тиіс. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инновациялық экономика 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Отандық және әлемдік экономиканың даму тенденцияларын болжамдау және 

зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу мен аналитикалық қабілетін дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инновация теориясының негізгі жағдайлары. Экономиканың циклдық дамуы 

және инновациясы. Технологиялық жағдай. Инновациялық кәсіпкерлік экономикалық белсенділіктің ерекше 

формасы ретінде. Инновациялық қызметтің ұйымдастырушылық құрылымы мен мазмұны. Инновациялық 

кәсіпкерліктің негізгі процесс элементтері. Инновациялық қызметтің инфрақұрылымы. Ұлттық инновациялық 

жүйе. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Жобаларды басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әлеуметтік-экономикалық даму проблемаларын өз бетінше аша алу; B)   

әрқилы мәселелерді шешу жолдары және өз позициясын дәйекті негіздеу тұрғысынан әртүрлі пікірлерді 
бағалау;  C)  ғылыми, тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау;  D)  дербес оқу және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру; E)ақпараттар мен коммуникацияларды пайдалану. 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инвестициялық талдау 
Бағдарлама авторы:  Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Пәнді оқудың мақсаты студенттерге қазіргі заманғы білім мен дағдыларды 

инвесторлардың негізгі топтары мен әр түрлі инвестициялар деңгейінде инвестициялық талдаудың теориясы 

мен практикасы саласындағы білім беру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инвестициялық талдау қаржылық есептеулердің әртүрлі бағыттарын қамтиды. 

Бұл, біріншіден, ақша ағындарын талдау, өйткені кез келген инвестициялық жоба бойынша барлық шығындар 
мен кірістер ақшалай түрде бағаланады. Ақша ағындарын талдау, өз кезегінде, NPV, PI, IRR және т.б. сияқты 

есептеулерде күрделі салымдарды таңдауда математикалық критерийлерді қолдануға мүмкіндік береді. 

Екіншіден, инвестициялық талдау сонымен бірге «баға мен капитал құрылымын талдау» деп аталатын саланы 

да қамтиды, онда капиталдың оңтайлы бюджеті мен компанияның оңтайлы құрылымын есептеуді қарастырады 

және акцияларды бағалауға негізделген. Үшіншіден, инвестициялық талдау басқа құнды қағаздарды, мысалы 

облигациялар мен вексельдерді бағалауды, сондай-ақ, мысалы, опциондар, варранттар және басқалар сияқты 

қайталама бағалы қағаздарды бағалауды қамтиды. Сонымен, зерттеудің төртінші бағыты - қаржылық 

келісімшарттар мен қаржы құралдарын бағалау. Мұнда талдау объектісі форвардтар, фьючерстер, своптар және 

т.б. Бұл соңғы сала «қаржылық инженерия» деп аталады. 
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Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Инфляция және тәуекел жағдайында инвестициялық жобаларды талдау 

әдістерін білу; C) инвестицияларды қаржыландырудың әртүрлі көздерінің құнын бағалау әдістерін біледі; C) 

инвестициялық жобаның экономикалық тиімділігіне түрлі қауіп факторларының әсерін анықтау; D) басқару 

шешімдерін әзірлеу кезінде инвестициялық талдау нәтижелерін қолдану; E) нақты проблемаларды шешу үшін 

инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау әдістерін қолдана білу. 

 

5В051300 – ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА  

3 курс 

 

Компонент 

 
Пән коды Пән атауы 
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7.1 Модуль - Арнайы кәсіби шетел тілдер 2, 20 кредит  

БП ТК 
KShT (AT) 

2(3)213 
Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі) 4,5 10 

БП ТК 
KShT (KT) 

2(3)214 
Кәсіби шетел тілі (қытай тілі) 4,5 10 

7.2 Модуль - Арнайы кәсіби шетел тілдер 3, 20 кредит 

БП ТК 
KShT (NT) 

2(3)213 
Кәсіби шетел тілі (неміс тілі) 4,5 10 

БП ТК 
KShT (ТT) 
2(3)214 

Кәсіби шетел тілі (түрік тілі) 4,5 10 

8.1 Модуль - Кәсіпорын экономикасында жоспарлау, 24 кредит 

БП ТК KE 3215 Кәсіпорын экономикасы 5 5 

БП ТК PM 3216 Project management 5 5 

БП ТК KKZh 3217 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 5 5 

БП ЖК ShKT 3218 Шаруашылық қызметін талдау 6 4 

БП ТК NB 3219 Negotiation in business 6 5 

8.2 Модуль - Бизнесті құқықтық реттеу, 24 кредит 

БП ТК KK 3215 Кәсіпкерлік құқық 5 5 

БП ТК ShK 3216 Шаруашылық құқық 5 5 

БП ТК KB 3217 Кәсіпкерлік және бизнес 5 5 

БП ЖК ShKT 3218 Шаруашылық қызметін талдау 6 4 

БП ТК IE 3219 Инновациялық экономика 6 5 

9. Модуль - Арнайы пәндер ІІ, 16 кредит 

КП МК АE 3301 Әлемдік экономика 5 5 

КП МК НB 3302 Халықаралық бизнес 6 3 

КП ЖК SEKU 3303 Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру 6 5 

БП  Өндірістік практика 6 3 

10.1 Модуль - Арнайы кәсіби тілдер 4, 20 кредит 

КП TK 
KShT (AT) 

3(4)304 
Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі) 6,7 10 

КП TK 
KShT (KT) 

3(4)305 
Кәсіби шетел тілі (қытай тілі) 6,7 10 

10.2 Модуль - Арнайы кәсіби тілдер 5, 20 кредит 

КП TK 
KShT (NT) 

3(4)304 
Кәсіби шетел тілі (неміс тілі) 6,7 10 

КП TK 
KShT (ТT) 

3(4)305 
Кәсіби шетел тілі (түрік тілі) 6,7 10 

 

7.1 Модуль - Арнайы кәсіби шетел тілдер 2 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі) 

Пән коды: KShT (AT) 2(3)214 
Бағдарлама авторы: Шакеева А. 



283 

  

Курсты оқытудың мақсаты: "Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі)" пәнін оқытудың мақсаты студенттердің 

кәсіби сипаттағы ақпарат алу үшін арнайы әдебиетті оқу және аудару дағдыларын меңгеру және кәсіби 

тақырыптарға әңгіме жүргізе білу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Кәсіби шетел тілі" (ағылшын тілі) пәні грамматика курсы, кәсіби сипаттағы 

лексикалық материал және кәсіби бағыттағы мәтіндерден тұратын пән болып табылады. Сондай-ақ, кәсіби-

бағытталған шетел тілі тілінің барлық формаларының біліктілігін жетілдіру, сонымен қатар экономика 

саласындағы болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыретін дамыту болып 

табылады. 
Пререквизиттері: Кәсіби-бағытталған шетел тілі, Шетел тілі 

Постреквизиттері: Negotiation in business 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру. B) ағылшын тілінде 

ауызша және жазбаша сөйлеудің барлық түрлерімен танысу және меңгеру. C) әр түрлі стильдегі жазбаша мәтін 

жазу ережелеріне үйрету (реферат, эссе) D) аударма стилінің ерекшеліктерімен танысу; E) ауызша және 

жазбаша пікір құру іскерлігін дамыту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (қытай тілі) 

Бағдарлама авторы: Ван Чжин 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс мақсаты-күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді 

қолдану үшін ауызекі-тұрмыстық, көркем және қоғамдық-саяси сөйлеуді практикалық меңгеруді, елтану 
негіздерімен және қытай тілінің құрылысымен танысуды көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қытайдың кәсіптік шет тілі ретінде бағдарламасы, жеке тұлғаларды іске асыруға 

бағытталған - бағдарланған, коммуникативті шет тілдерін оқытудағы танымдық, әлеуметтік-мәдени   

белсенділікті қалыптастырады. Шет тілін коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру, яғни оқушылардың 

сөйлесуге және сөйлеуге қабілеттілігі мен шынайы дайындығы интеграциялық оқыту мақсаты ретінде 

қарастырылады. 

Пререквизиттері: Кәсіби-бағытталған шетел тілі, Шетел тілі 

Постреквизиттері: Negotiation in business 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) оқытылатын шетел тілінің (қытай) негізгі фонетикалық, лексикалық, 

грамматикалық, сөзжасам құбылыстары мен жұмыс істеу заңдылықтарын, оның функционалдық түрлерін 

білуді қамтитын лингвистикалық білім жүйесін меңгеру B) тұрмыстық және күнделікті тақырыптарға қытай 
тілінде әңгіме жүргізу; зерделенген тақырыптар бойынша қытай тілінде шығарма жазу C) шет тілінде (Қытай) 

сөйлеу қызметінің барлық түрлерін меңгеру D) аударма стилінің ерекшеліктерімен танысу E) алынған білім мен 

іскерлікті практикада қолдану. 

 

7.2 Модуль - Арнайы кәсіби шетел тілдер 3 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (неміс тілі) 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби-бағытталған шет тілді коммуникативтік құзыреттілігін 

дамыту, ғылым мен техниканың бейіндеуші және аралас салаларында шетелдік тәжірибені зерттеу және 
шығармашылық тұрғыдан ұғынуға, сонымен қатар шет тілінде іскерлік кәсіби қарым-қатынас жасауға қажетті. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы бағдарлама бойынша неміс тілін оқыту тілдік орта болмаған жағдайда 

жүргізіледі, сондықтан қарым-қатынастың табиғи сөйлеу жағдайын жасайтын және танымдық жүктеме алатын 

материалдарға артықшылық беріледі. Бағдарламаның негізгі ерекшелігі оның жаһандану дәуіріндегі қазіргі 

заманғы әлемнің мәдени, әлеуметтік, саяси және ғылыми шынайылығының ерекшеліктеріне бағытталуы болып 

табылады. 

Пререквизиттері: Кәсіби-бағытталған шетел тілі, Шетел тілі 

Постреквизиттері: Negotiation in business 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білуі керек: кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың тиісті жағдайларымен 

және зерттелген бөлімдердің тақырыптарымен байланысты терминдерді; B) білуі керек: кәсіби-іскерлік 

сипаттағы ақпаратты бір таңбалы жүйеден екіншісіне (мәтіннен кестеге, аудиовизуалды қатардан мәтінге және 

т. б.) аудару; с) меңгеруі керек: іскерлік құжаттарды жазу (есептер, техникалық нұсқаулықтар) және кәсіби-
іскерлік қарым-қатынас жасауға тән жағдайларда хат жазысуды жүргізу.; D) ұжымда да, жеке де неміс тілінде 

да тиісті әлеуметтік, ғылыми және этикалық мәселелер бойынша пікірлерді қалыптастыру үшін қажетті қазіргі 

заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып іздеу, өңдеу және интерпретациялау қабілеті; E) өз 

қызметінде неміс тілін білуді алу және пайдалану қабілетінің болуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (түрік тілі) 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т 
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Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі түрік тілі саласындағы білім мен құзыреттілікті-фонетиканы, 

нормативтік грамматиканы және осы бағдарламада қарастырылған көлемде лексиканы меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс студенттерге  шығыс филология (түрік тілі) саласындағы жетістіктерді 

талдау іскерлік салада аударма жасау, қазіргі заманғы әдістер мен әдістерді пайдалана отырып, ғылыми 

зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру, қорытындылау және қорытындылау, озық отандық және шетелдік 

тәжірибе білікті дағдыларды алуға  көмектеседі 

Пререквизиттері: Кәсіби-бағытталған шетел тілі, Шетел тілі 

Постреквизиттері: Negotiation in business 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) түрік тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылысы мен 

лексикалық тезаурусын білу B) нормативтік, әдеби айтылу мен фразалық интонацияны меңгеру және оларды 

коммуникация процесінде қолдану C) күнделікті өмір мен тұрмыстық жағдайларға қатысты негізгі тілдік 

материалдарды түсінуге мүмкіндік беретін грамматикалық дағдылардың болуы; осы Бағдарламада көзделген 

көлемде түрік тілінде әңгімелесу мен диалог жүргізу дағдылары, типтік жағдайларда коммуникацияның 

барабар, нормативтік әлеуметтік-мәдени модельдерін пайдалану; D) мәтіндерді осы бағдарламада 

қарастырылған көлемде, түрік тілінен орыс тілінен орыс тілінен түрік тіліне және орыс тілінен түрік тіліне 

аудара білу E) түрік тіліндегі мәтінді лингвистикалық және филологиялық талдаудың негізгі тәсілдері мен 

дағдыларын меңгеру; 

 

8.1 Модуль - Кәсіпорын экономикасында жоспарлау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорындардың техникалық және экономикалық көрсеткіштерімен өндірістің 

материалдық, техникалық және әлеуметтік-экономикалық жағдайының байланыстарын кешенді меңгеру және 

кәсіпкерлік ресурстарын тиімді пайдаланудың тиімді формалары мен әдістерін негіздеу үшін экономикалық 

есептеулерді жүргізу үшін қажетті кәсіби білім мен аналитикалық дағдыларды игеру, үздік опцияларды таңдау 

өнеркәсіптік ұйымдардың экономикалық қызметі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын құру және дамыту мақсаттары мен міндеттері. Бизнес қауымдастықтар. 

Кәсіпорынның өндірістік және нарықтық қатынастары. Негізгі құралдар. Айналым қаражаты. Қызметкерлер 

мен төлеуге. Өндірістік шығындар және сату. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі. Кәсіпорынның өндірістік 
қызметі. Инвестициялық және инновациялық саясат. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы. Қаржы 

компаниялар. 

Пререквизиттері: Өндірістік сала экономикасы, Макроэкономика. 

Постреквизиттері: Инновациялық экономика, Шаруашылық қызметін талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) нарықтық экономикадағы кәсіпорынның талдауы; түрлі салалардағы 

кәсіпорындардың өзара іс-қимылын бағалау; компанияның қаржылық нәтижелерін есептеу. B) болашақта 

кәсіпорынның ғылыми тұрғыдан теңдестірілген қызметін болжау және жоспарлау әдістерін практикалық 

қолдану; кәсіпорындар мен фирмалардың болашақ және ағымдағы міндеттерін шешу стратегияларын анықтау 

және дамыту. C) кәсіпорынның экономикалық және әлеуметтік мақсаттарына жету жолдарын дамыту. D) нарық 

жағдайында кәсіпорынның перспективаларын бағалау, оның нақты жағдайы. E) экономиканың әр түрлі 

салаларында алынған білімдерді қолданады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Project management  

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: To familiarize students with the basic concepts of management. Familiarize yourself 

with the structure of the project, with the development of a project management plan. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Project management structure. Develop a project management plan. Content planning. 

Definition of content.Creating a hierarchical structure of work.Determining the composition of operations.Defining the 

relationship of the operation.Estimated Resource Operations.Estimation of the duration of operations.Schedule 

development.Valuation.Budgeting expenses.Quality planning.Human Resource Planning.Communication planning.Risk 

management planning.Risk identification.Qualitative risk analysis.Quantitative risk analysis. 

Пререквизиттері: Economic theory, Designing a company management system. 
Постреквизиттері:Business process management, Organization of enterprise planning 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Knowledge and understanding: Know the theoretical and methodological 

foundations of project management of various kinds. B) Using knowledge and understanding skills in practice: Have 

skills (gain experience) in teamwork, preparation of project documentation, work in the MSProject program, work with 

national and international standards in the field of project management. C) Abilitytomakejudgments, 

valuateandformulateconclusions:abletoofferorganizationalandmanagerialdecisionsandevaluatetheconditionsandconsequ

encesofdecisions. D) Communication skills: owns a culture of thinking, knows how to logically correctly, reasonedly 

and clearly build oral and written speech.E) Skills in the field of training: must be able to determine the goals, subject 
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area and structure of the project; draw up an organizational and technological model of the project; To be able to use 

project management tools at various stages of the project life cycle, to make a qualitative and quantitative assessment of 

project risks, to determine the effectiveness of the project. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Кәсіпорынның қызметін жоспарлау; кәсіпорында жоспарлы жұмысты 
ұйымдастыру; болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

жоспарлаудың оперативті мәні; бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; өндірістік кәсіпорынның 

мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; өнімді өндіруді жоспарлау, оның 

міндеттері; өндірістік қуатты жоспарлау; персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері 

және мазмұны; қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика шарттарында кез келген шаруашылық субъектісінің 

табысты қызмет етуі мен тұрақтылығы оның экономикалық қызметін тиімді жоспарлау жағдайында ғана 

қамтамасыз етіледі. Жоспарлау жеке шаруашылық бірлік қызметін жоспарлау және шаруашылық қатынастарды 

жоспарлау аясында қызмет етеді. Жоспарлау басқарудың орталық звеносы ретінде кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мақсатымен шектелген ресурстарды пайдалану саласында нарықтық механизмдерді 

реттеу әдістері, нысандары және қағидалар жүйесін қамтиды. Кәсіпорындағы нарықтық жоспарлау қазіргі 

заманғы маркетинг, өндірістік менеджменттің және шаруашылық жүргізудің барлық экономикалық жүйесінің 
негізі ретінде қызмет етеді. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес- жоспарлау 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: кәсіпорындағы 

жоспарлауды ұйымдастыру; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; өндірістік-шаруашылық 

қызметті жоспарлау; кәсіпорынның қаржылыққызметін жоспарлау жөнінде түсініктері болуы; В) Кәсіпорын 

қызметінің негізгі бағыттарын; кәсіпорындағы жоспарлыжұмысты ұйымдастыруын; бағдарламалау жүйесінің 

элементтерін; стратегиялық жоспарлау түсінігін; оперативті жоспарлаутүсінігін; бизнес-жоспардың мазмұны 

мен құрамын; С) кәсіпорындағы өндірістік-өндіру қызметін жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорында 

персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорындағы өзіндік құнды жоспарлауын; 

кәсіпорындағы баға белгілеудің әдіснамасын; кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауын білуі; D) Кәсіпорындағы 
жоспарлы қызметті ұйымдастыруға; кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлауға; 

кәсіпорынның ортажылдық өндірістік қуатын жоспарлауға; өндірістік бағдарламаны бағалау және жоспарлауға; 

кәсіпорындағы еңбек ресурстарының санын, өндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылығын, жұмыс 

уақытының балансын жоспарлауға; өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын құрастыруға 

икемді болуы; Е)  өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлаудағы; кәсіпорындағы жоспарлауды 

ұйымдастырудағы; өндірістік-шаруашылық қызметті қаржылық жоспарлаудағы практикалық машықтарды 

иемденуі қажет 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: "Шаруашылық қызметін талдау" пәнінің мақсаты: шаруашылық қызметті талдау 

теориясы мен әдістемесін, оның жалпы және жеке мақсаттарын, міндеттері мен мазмұнын ашу; кәсіпорынның 

экономикасын басқару жүйесіндегі шаруашылық қызметті талдаудың рөлін (орнын) анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шаруашылық қызметті талдаудың теориялық негіздерін; талдау функциялары, 

принциптері, міндеттерін зерттейді. Аналитикалық зерттеу құралдары; отандық және шетелдік тәжірибені 

ескере отырып, кәсіпорынның өндірістік қызметінің нәтижелерін фирмаішілік кешенді талдау әдістемелері 

егжей-тегжейлі қарастырылады. Осы саладағы соңғы жұмыс негізінде кәсіпорынның қаржылық талдау 

әдістемесі баяндалған. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиттері: Шығындарды талдау және басқару, Ресурстарды басқару, Аймақтық экономика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) білу: шаруашылық қызметті талдаудың негізгі бағыттарын, оны 

жүргізудің жүйелілігін; өндіріс және сату көлемін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді; B) ұйымның 
шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізу; C) қаржылық есептілікті талдай білу және ұйымның 

дамуының қаржылық болжамын құру; қабылданатын қаржылық және инвестициялық шешімдердің 

табыстылығы мен тиімділігін талдай білу; D) талдаудың әртүрлі кезеңдері мен бағыттарында қолданылатын 

шаруашылық қызметті талдау әдістерін; өндіріс резервтерін анықтау және бағалау тәсілдерін; инвестициялық 

талдау әдістерін; қаржылық есептілікті талдау және қаржылық болжау әдістерін игеру. E) кәсіби қызмет 

саласында инновациялық әдістерді, құралдар мен технологияларды әзірлеуге қатысу қабілетін меңгеру.  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Negotiation in business 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to 

negotiation; training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the 

theoretical knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication 

culture and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic 

techniques of discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 
Пәннің қысқаша мазмұны: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 

partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 

compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиттері: Professionally-oriented foreign language, international economy, international business. 

Постреквизиттері: Entrepreneurship, business Organization 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, types 

and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms and 

principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal and 

non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct negotiations, 

meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to participate effectively 
in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

8.2 Модуль - Бизнесті құқықтық реттеу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқық 

Бағдарлама авторы:  Нурлин А.Қ. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Республикадағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын оқыту 

және кәсіпкерлік қызмет туралы нормалардан тұратын заңды актілермен танысады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпкерлік құқық кәсіпкерлік қызметтің де және   кәсіпкерлердің қызметінің де 

құқықтық реттелуінің негізгі қырларын сипаттайды. Кәсіпкерлік құқықтағы басты аумаққа тікелей таза табыс 
табуға бағытталған қызмет үрдісінде қалыптасатын құқықтық қатынастар жатады. Осыған байланысты, 

кәсіпкерлік құқық нормалары субьектілердің шаруалық қызметтерінің тәртіптемелерін орнатады. 

Пререквизиттері: Құқық негіздері, Жемқорлыққа қарсы мәдениетінің негіздері 

Постреквизиттері: Инновациялық экономика, Шаруашылық қызметін талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазіргі заман ағымына сәйкес жаңа нарықтық қатынастарды дұрыс 

қалыптастыруда азаматтық құқық саласының алатын орны мен мәнін жетік түсініп, алған білімдерін тәжірибеде 

азаматтық қатынастарды қалыптастырушы жеке және заңды тұлғалар арасындағы мүліктік немесе жеке 

мүліктік емес қатынастар бойынша туындайтын мәселелерді шешуде құқықтық білім өрісінің кеңейуіне 

ықпалын тигізуге негізделеген; В) Кәсіпкерлік құқығын және өзгеде теориялық ғылымдарды зерделесімен 

жоғарыда қарастырылған салалық пәндерді, арнай курстарды оқу арқылы болашақ заңгер заң саласының алуан 

түрлі қыр-сырларын талқылай отырып мамандандырылған біліктілік іс-әрекетін жандандыруда қажетті 
ақпараттар алады; С) Мемлекеттегі нарықтық экономиканың негізгі құралы болып табылатын тауар-ақша 

қатынастарын реттеу мен дамыту негіздерін жүзеге асырумен, қоғамның кәсіпкерлік қатынастарының 

қалыптасуы және құқықтық реттелуімен тығыз байланысты; D) Кәсіпкерлікті және жалпы еліміздің экономика 

саласының құқықтық реттелуін зерделеу; Е) Кәсіпкерлік құқықты жүзеге асыру, қорғау және құқықтық реттеу 

ең алдымен кәсіпкерлік құқық субъектілері арасында пайда болатын қатынастарды сақтаудың кепілі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шаруашылық құқық 

Бағдарлама авторы:  Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Пәнді оқытып үйретудің мақсаты мен міндеттері: Бұл кәсіпкерлік құқық пәнінде 

Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің құқықтық режимінің негізгі салалары қамтылған. Бұл курстың 

мақсаты – республикадағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын оқыту және 
кәсіпкерлік қызмет туралы нормалардан тұратын заңды актілермен танысады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста кәсіпкерліктің құқықтық режимін қарастыруға болады. Сабақтар өткізу 

кезінде кәсіпкерлік қызметте қолданылатын құжаттар бойынша практикалық дағдылар мен материалдарды 

студенттерге ұсынылады. 

Пререквизиттері: Құқық негіздері,  Жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқығының орны мен ролі туралы; 

кәсіпкерлік қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет.В) 
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практикалық қызметте кәсіпкерлік құқығы нормаларын; кәсіпкерлік қатынастар практикасын талдауды; 

заңнамадағы өзгерістерді; С) Сындарлы ойлау дағдыларын шаруашылық қызметті талдау тұжырымдамалары 

бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; D)  Технико-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және маркетинг 

жоспарын жасақтау.ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша; кәсіпкерлік қатынастар бойынша құжаттарды 

құрастыру бойынша, дағдылары болуы керек.Е) заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере 

білу және қолдана білу қажет. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді кәсіпкерлік қызметтің негіздерін, оның мазмұнын, маңыздылығы 

мен әлеуметтік-экономикалық процестердегі орнын игеру бойынша ақпараттандыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпкерлік және бизнес - өз атынан, өз тәуекелі мен жеке мүліктік 

жауапкершілігімен жүзеге асырылатын, кіріс алуға бағытталған азаматтардың бастамасы, тәуелсіз қызметі. 

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру процесінде кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіпкерлік 

қызметі ерекше рөл атқарады. Кәсіпкерлердің бастамасы, тәуекелі, білімі мен дағдылары кәсіпорындардың 

(фирмалардың), ұйымдардың және ұлттық экономика жүйелерінің әлеуметтік-экономикалық ресурстарын 

барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сондықтан, кәсіпкерлік пен кәсіпкерлік негіздерінің теориялық, 

әдіснамалық және практикалық аспектілерін терең меңгерген жоғары білікті мамандарды даярлау ерекше өзекті 

болып табылады. 
Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Шығындарды талдау және басқару, Ресурстарды басқару, Аймақтық экономика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпкерлік пен бизнесті ұйымдастырудың теориялық және практикалық 

негіздерінің негіздерін білу;  В) Кәсіпкерлік және бизнес туралы білімді тәжірибе барысында пайдалану; С) 

Мемлекеттік органдарда да, бизнесте де кәсіпкерлік қызметті жүргізудегі орын алған проблемаларды шешу 

үшін бюджеттік, салықтық және қаржылық қатынастар жүйесінде әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану 

дағдыларына ие болу; D) Мемлекеттік органдарда, бизнесте экономикалық қызметті шешуге арналған 

бюджеттік, салықтық және қаржылық қатынастар жүйесіндегі кәсіпкерлік қызмет саласындағы дағдыларды 

бағалау; E) Кәсіпорын қызметінің экономикалық механизмі, өндірісті ұйымдастыру және оны басқару, 

бюджеттік, салықтық және қаржылық қатынастар жүйесі, мемлекеттік органдарда және бизнесте бизнесті 

жүргізудегі анықталған проблемаларды шешу үшін білімдерін қолданады. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инновациялық экономика 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Отандық және әлемдік экономиканың даму тенденцияларын болжамдау және 

зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу мен аналитикалық қабілетін дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инновация теориясының негізгі жағдайлары. Экономиканың циклдық дамуы және 

инновациясы. Технологиялық жағдай. Инновациялық кәсіпкерлік экономикалық белсенділіктің ерекше 

формасы ретінде. Инновациялық қызметтің ұйымдастырушылық құрылымы мен мазмұны. Инновациялық 

кәсіпкерліктің негізгі процесс элементтері. Инновациялық қызметтің инфрақұрылымы. Ұлттық инновациялық 

жүйе. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қазақстан экономикасын басқару 

Постреквизиттері: Көлік экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әлеуметтік-экономикалық даму проблемаларын өз бетінше аша алу; B) 

әрқилы мәселелерді шешу жолдары және өз позициясын дәйекті негіздеу тұрғысынан әртүрлі пікірлерді 

бағалау;  C) ғылыми, тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау;  D)  дербес оқу және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру; E) ақпараттар мен коммуникацияларды пайдалану. 

 

9. Модуль - Арнайы пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: Сыртқы сауда операцияларын ұйымдастыруға және қолдауға, әртүрлі тауарлар 

және қызметтермен түрлі нарықтарда сыртқы сауда байланыстарымен жұмыс істеуге қажетті мамандар даярлау 

Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі коммерциялық операциялар. Экспорттық-реэкспорттық, импорт және 

реимпорттық операциялар, олардың мазмұны, экономикалық мәні мен жүзеге асыру техникасы. Сыртқы сауда 

бойынша келісім – шарттар: пәні, жеткізу шарттарының базистік бағалары.  «Инкотермс» мәні, транспорттық 

шарттар, арбитраж, сақтандыру, келісім – шарттың заңдық талаптары. Келісім – шарт түрлері, олардың 

сипаттамасы. Серіктес таңдау. Сыртқы сауда операциялары технологиясын ақпараттық қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Макроэкономика  
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Постреквизиттері: Халықаралық маркетинг, Келіссөз жүргізу тактикасы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сыртқы экономикалық қызметінің түрлері мен нысандары, сыртқы 

экономикалық нарықта жұмыс жасайтын кәсіпорынды басқарудың негізгі құралдары мен әдістері, сыртқы 

экономикалық қызметтің тиімділігін бағалау әдістері туралы тұтас түсінік болуы керек; В) халықаралық 

келісім-шарттарды дайындау мен іске асырудың теориялық және нормативтік негіздері, алған теориялық 

білімдерін мамандықтың басқа қолданбалы пәндерін оқуда қолдану; С) тәжірибеде Қазақстан 

Республикасының сыртқы экономикалық байланыстарын ұйымдастыру және басқару саласында, оның 

меншігіне, сыртқы нарықтағы қызмет түріне қарамастан кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметін 
жетілдірудің негізгі бағыттарын қалыптастыру бағыттарын түсіну; D) Тиімді баға мен инвестициялық саясат 

құра білу; Е) объективті есептерді шешуде ақпаратты іздеу және аналитикалық-синтетикалық қызмет әдістерін 

қолдану. 

10.1 Модуль - Арнайы кәсіби тілдер 4 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі) 

Бағдарлама авторы: Шакеева А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шет тілін меңгерудің негізгі дағдыларын одан әрі жетілдіру, кәсіби қарым-

қатынас үшін тілді қолдануда кәсіби бағытталған дайындық деңгейіне жету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Corporate culture. About business: Work culture and placements. Vocabulary: Work 

organization and responsibility. Grammar: Past tenses and advice structures. Customer support. About business: Call 
centres. Vocabulary: Customer service and telephoning. Grammar: Asking questions and giving instructions. Speaking: 

Dealing with problems by telephone. Products and packaging. About business: Packaging. Vocabulary: Specifications 

and features. Grammar: Articles, relative clauses and noun combinations. Speaking: Presentations – Structure. Writing: 

A product description. Careers. About business: Career choices. Vocabulary: Careers, personal skills and qualities. 

Grammar: Present tenses. Speaking: Job interviews. Writing: a CV. Review: Corporate culture. Customer support. 

Products and packaging. Careers. Making deals. About business: E-tailing. Vocabulary: Negotiating and e-tailing. 

Grammar: Conditionals and recommendations. Speaking: Negotiating – bargaining. Writing: a proposal. Company and 

community. About business: Corporate social responsibility. Vocabulary: Meetings, ethical behavior and social 

performance. Grammar: The passive and reported speech. Speaking: Meetings – teamwork. Writing: Reports and 

minutes. Review: Making deals. Company and community. Mergers and acquisitions. About business: Risks and 

opportunities in M&A. Vocabulary: Business performance. Grammar: Future forms and expressing likelihood. 
Speaking: Presentations – visuals. Writing: Presentation slides. International trade. About business: Export sales and 

payment. Vocabulary: International deals and payments. Grammar: prepositions. Speaking: Negotiations – diplomacy. 

Writing: Requests and reminders. Review: Mergers and acquisitions. International trade.  

Пререквизиттері: Шетел тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері: Ағылшын тілі С1, С2, Халықаралық сауда, Әлемдік экономика және әлемдік тауар 

нарықтарын болжау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ағылшын тіліндегі диалогтік және монологтық сөйлеуді білуі; В) кәсіби, 

іскерлік және күнделікті тақырыптар бойынша әңгімелер жүргізуі керек; С) ағылшын тілін тыңдау, іскерлік 

жазбаша байланыс, мамандық бойынша мәтіндерді сөздіксіз оқу және аудару; Д) оқылғанның мазмұнын түсіну, 

оқылғанның мазмұнын жеткізу; Е) анықтамалық әдебиеттерді еркін пайдалану (түсіндірме және басқа 

сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар). 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (қытай тілі) 

Бағдарлама авторы: Ван Чжин 

Курсты оқытудың мақсаты: Шет тілін меңгерудің негізгі дағдыларын одан әрі жетілдіру, кәсіби қарым-

қатынас үшін тілді қолдануда кәсіби бағытталған дайындық деңгейіне жету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қытай тілі бойынша кіріспе дәріс. Қытай тілінің фонетикалық жүйесі, дыбыстар, 

буын жүйесі, тондар, әр түрлі сөйлемдердің интонациясы туралы негізгі мәліметтер. Ауызша қытай тіліндегі 

сөздер мен типтік тіркестерді меңгеру. Кіріспе сөздік: иероглифтік белгілеуде 60 лексикалық бірлік, 

фонетикалық белгілеуде 172 лексика. бірліктер. Қытай ұсынысының негізгі құрылымы туралы жалпы 

мәліметтер. Предикаттың түрлері: сапалы, құрмалас номиналды, етістік. Баяндауыштың түрлері: сапалы, 

құрмалас номиналды, етістік. 14 лексикалық бірлікті «таныстыру». Жалпы сұрақ - баяндауыштың аффективті-
теріс формасы. Тәжірибедегі бірнеше етістіктері бар сөйлемдер. 1-ден 99-ға дейінгі қытай сандары.  

Пререквизиттері: Дүниежүзілік тарих (мектеп курсы), Дінтану 

Постреквизиттері: Дипломатиялық этикет және хаттама, International Trade and World Goods Markets 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қытай тілінде диалогтік және монологтік сөйлеуді дамыту; В) кәсіби, 

іскерлік және күнделікті тақырыптар бойынша әңгімелер жүргізуі керек; С) қытай тілін тыңдау, іскерлік 

жазбаша байланыс, мамандық бойынша мәтіндерді сөздіксіз оқу және аудару; Д) оқылғанның мазмұнын түсіну, 

оқылғанның мазмұнын жеткізу; Е) анықтамалық әдебиеттерді еркін пайдалану (түсіндірме және басқа 

сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар). 
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10.2.Модуль - Арнайы кәсіби тілдер 5 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (неміс тілі) 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: білім берудің алдыңғы сатысында қол жеткізілген шет тілін меңгерудің бастапқы 

деңгейін көтеру, күнделікті қарым-қатынаста, кәсіби салада және ғылыми қызметтегі әлеуметтік және 

коммуникативті мәселелерді шешуге қажетті және жеткілікті коммуникативті құзыреттілік деңгейлерін игеру 
Пәннің қысқаша мазмұны: «Неміс тілі (B2)» курсы ауызша сөйлеуді дамытуға және әлеуметтік қарым-

қатынас аясындағы мәтіндерді аударуға арналған бірқатар тақырыптарды, сонымен қатар студенттерді жазуға 

үйрету үшін қажетті лексикалық және грамматикалық материалдарды қамтиды. B2 деңгейінде студенттердің 

дұрыс сөйлеу дағдыларын бекіту және неміс тілінде тыңдау дағдыларын дамыту бойынша әрі қарай жұмыстар 

жүргізіледі. Төмендегідей: «Die Zeitformen des Verbs (Indikativ Aktiv und Passiv)», «Die Modalverben», 

«Imperativ». Infinitiv I, Infinitiv II. Infinitivgruppen und Infinitivkonstruktionen. Konjunktiv. Konditionalis. «Das 

Pronomen», «Pronominaladverbien». Partizip I, Partizip II, Partizipialsätze. Das erweiterte Attribut бөлімдердегі 

негізгі грамматикалық тақырыптарды қайталау және топтастыру жүргізіледі. 1.Meine Bewerbungsmappe. 2. 

Richtig bewerben im Internet. 3. Lebenslauf. 4. Das Vorstellungsgespräch. Teil 2 5. Schlüsselqualifikationen von heute 

сияқты тақырыптармен жұмыс жасалады. 

Пререквизиттері: Неміс тілі (B1) 

Постреквизиттері: Немецкий язык (C1) 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жұмыста, университетте, демалыста және т.с.с. белгілі мәселелер 

бойынша әдеби нормадағы нақты айтылған мәлімдемелерді түсіну; В) көптеген радио және теледидар 

бағдарламаларында ағымдағы оқиғалар туралы, сондай-ақ жеке немесе кәсіби мүдделерге қатысты 

бағдарламалар туралы не айтылатынын түсіну (сөйлеу түсінікті және салыстырмалы түрде баяу болған 

жағдайда); С) неміс тілін тыңдау, іскерлік жазбаша байланыс, мамандық бойынша мәтіндерді сөздіксіз оқу 

және аудару; Д) оқылғанның мазмұнын түсіну, оқылғанның мазмұнын жеткізу; Е) анықтамалық әдебиеттерді 

еркін пайдалану (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар). 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (түрік тілі) 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби шетел тілі (түрік тілі) пәнінің мақсаты - қызмет түрін жүзеге асыру үшін 

мамандық аясында шет тілін білу, дағдылар және практикалық білім алу. Әр түрлі мәселелер бойынша дұрыс 

келіссөздер жүргізу және түрік тілінде іскери хат алмасуды сәтті жүргізу қабілеті болашақ бакалаврдың өзінің 

кәсіби құзіреттілігін сипаттайтын іскери қызметінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сөйлеу әрекетінің төрт негізгі түрі (сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу) бойынша шет 

тілінің коммуникативтік құзіреттілігін дамыту және жетілдіру 

Пререквизиттері: Түрік тілі (В1) (В2) 

Постреквизиттері: Түрік тілі (C1) (С2) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) іскерлік ортада қолданылатын қазіргі заманғы терминологиялық сөздікті 

білу, іскерлік мәтіндердің мазмұнын оқу, түсіну және мазмұндай білу; В) түрік тілінде іс жүргізу үшін қажетті 

белгілі бір тілдік дағдыларға ие болу; С) іскерлік контекст бойынша грамматиканы толықтай меңгеру; Д) түрік 
тіліндегі мәтіндерді түсініп тыңдайды, сондай – ақ, спецификалық мәліметтер ала алады; Е) бизнес тақырыбы 

бойынша еркін әңгіме жүргізе алу: білу, телефонмен сөйлесу, түрік тілді елдердің біріне сапар шегу, келісімді 

талқылау және қол қою, іскерлік келіссөздер жүргізу, коммерциялық хат-хабарлар (коммерциялық хат, сұраныс 

хат, ұсыныс, тапсырыс, бұйрықты растау, шот-фактура), кері қайтарып алуға тапсырыс беру, шағымдар, 

хаттамалар және т.б.). 
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4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 
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ЖББП ТК EBN 2108 Экономика және бизнес негіздері 3 5 

5.1 Модуль - Ұйым экономикасы, 26 кредит 

БП ЖК ShKT 2205 Шаруашылық қызметін талдау 3 3 

БП ЖК Mеn 2206 Менеджмент 4 5 

БП ТК KE 2207 Кәсіпорын экономикасы 3 5 

БП  ТК Kas 2208 Кәсіпкерлік 3 5 

БП  ТК BЕА 2209 Бухгалтерлік есеп және аудит 3 5 

БП  Өндірістік  практика 4 3 

5.2 Модуль - Бизнес-экономика, 26 кредит 

БП ЖК ShKT 2205 Шаруашылық қызметін талдау 3 3 

БП ЖК Man 2206 Менеджмент 4 5 

БП ТК EE 2207 Еңбек экономикасы 3 5 

БП ТК AE 2208 Агробизнес экономикасы 3 5 

БП ТК KZE 2209 Қазақстаның заманауи экономикасы 3 5 

БП  Өндірістік  практика 4 3 

6.1 Модуль - Бизнес негіздері, 20 кредит 

БП ТК HB 2210 Халықаралық бизнес 4 5 

БП ТК PB 2211 Персоналды басқару 4 5 

БП ТК TM 2212 Тайм менеджмент 4 5 

БП ТК IK 2213 Іскерлік коммуникациялар 4 5 

6.2  Модуль - Бағаны басқару, 20 кредит 

БП TК OKK 2210 Өзіндік құн калькуляциясы 4 5 

БП TК KI 2211 Қаржылық инфрақұрылым 4 5 

БП ТК Eko 2212 Эконометрика 4 5 

БП ТК NI 2213 Нарықтық инфрақұрылым 4 5 

 

4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы:   Рзагулова  С.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге құқық саласында негізгі білім беру, олардың заңға деген оңтайлы 

көзқарастарын қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет теориясы. Құқық теориясы. Конституциялық құқық негіздері. 

Әкімшілік құқық негіздері. Азаматтық құқық негіздері. Еңбек құқығы негіздері. Отбасылық құқық негіздері. 

Қылмыстық құқық негіздері. Экологиялық құқық негіздері. 

Пререквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері : ҚР кәсіпкерлік құқығы, ҚР азаматтық құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А)  мемелекет пен құқық теориясының негізі ұғымдарын;  Б) Құқық 

нормаларын дұрыс пайдалана білу;  С)  құқық нормаары көмегімен жеке  көзқарастарды негіздей алу, сонымен 

бірге  өз құқықтрын, заңдық мүдделерін қорғаудың ұтымды тәсілдерін анықтай алу. Д) Азаматтық 

демократиялық қоғам құндылықтары негізінде диалогқа дайын болу және оны жүргізе білу;  Е)   құқықтық 

әдебиеттерді және әдебиет көздерін өз бетінше қолдана білу және сарапатай алу. 

 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экономика және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс экономика  жүйесінің маңыздылығын  түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерді және  бизнес  орынын  талдай отырып, ондағы нарықтық экономиканың теріс әсерлердің алдын 

алуға бағытталған.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген курста қоғамдық қатынастар әлеуметтік нормалар ретінде, мемлекет 

қоғамның саяси ұйымдастырылуы ретінде зерттеле отырып, құқықтық нормалар мемлекеттік-құқықтық әрекет 

ету нәтижесі ретінде қарастырады. Берілген пән бір жағынан қандай да бір құқықтық нормалардың ролі туралы 

жалпы көріністер беретін, екінші жағынан әрбір адамның өмірінде қатар жүретін мәсллерді шешуде бағдар 
беру үшін қажетті білімдерді көрсететін құқықтың негізгі салаларының мәселелерін зерттейді. Құқық негіздерін 

оқу өмірлік маңызды ситуацияларды сауатты бағалауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Макроэкономика 

Постреквизиттері:  Кәсіпкерлік қызметі жоспарлау, Халықаралық бизнес 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:   А) ұлттық экономикада алатын орны мен ролін, стратегиялық мақсатта 

оңтайлы шешімдерді қабылдай білуді қарастырады В) Қазақсан Республикасының әлеуметтік бағытталған 

нарықтық экономиканың жүзеге асыру процессіндегі ұйымдастырушылық аспектісі болып табылады. С)  

теориялық сипаттағы тарихи-дәстүрлі және қоғамдық-саяси  процессін тұрақтандыруға бағытталған 

экономикалық саясат негізгі түсініктері мен әдістерін, әлеуметтік-психологиялық жағдайларда әдістерді 

қолдану дағдысын үйретеді D) бизнес  зандылықтарын  түсіндіру E) экономикалық саясат әлеуметтік-

экономикалық аспектісін қоғамның әр-түрлі сұрақтарына шешім қабылдап, ерекшеліктерін меңгеруінің  

мазмұнын ашады. 

5.1 Модуль - Ұйым экономикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытып үйретудің мақсаты пәннің маңыздылығын түсіну үшін студенттің 

білім алып, оны тәжірибеде қолдана білуіне мүмкіндік жасау.  Шаруашылық қызметті талдауды ұйымдастыру 

ұстанымдарын. әдістерін, шарттарын, қалыптарын білу; қалыпты қызметті қамтамасыз ететін барлық 

ресурстарды жоспарлаудың неғұрлым тиімді нұсқаларын анықтау; кәсіпкердің шаруашылық қызметін 

талдауды жүргізу; шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік тәуекелін бағалауды анықтау; коммерциялық, т.б. 

мәмілелерді ұйымдастыру әдістемесін қолдану т.б. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шаруашылық қызметті талдау теориясы. Кәсіпорындардың шаруашылық 
қызметін экономикалық талдау кешенінің әдіснамасы және әдіс-тәсілдері. Факторлық талдау әдісі. Капиталдың 

қалыптасуын және орналасуын талдау. Кәсіпорынның негізгі каптиалының, материалдық және еңбек 

ресурстарының пайдаланылу тиімділігін, маркетингтік қызметін, өнім өндірісі мен оның өткізілуін, өнімнің 

өзіндік құнын талдау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын, инвестициялық қызметінің тиімділігін талдау. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің банкроттыққа ұшырау қаупін есептеу арқылы болжамдау. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Макроэкономика 

Постреквизиттері:  Өзіндік құн калькуляциясы,  Эконометрика Халықаралық экономикалық қатынастар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: шаруашылық қызметті 

талдау туралы, оның нарықтық экономикадағы маңызы мен ролі туралы; шаруашылық қызметті талдау 

түрлерін; шаруашылық қызметті талдау жұмысын жүргізу тәсілі туралы; В) шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру негідері туралы; С) Білуі және пайдалана алуы тиіс: шаруашылық қызметті талдау 
жұмысын ұйымдастыру және оның қызмет ету үрдісін; шаруашылық қызметті талдаудың қалыптасуының және 

дамуының мотивтерін, шарттарын; Дағдыларды меңгере білуі тиіс: шаруашылық қызметті талдаудың 

маңыздылығын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіну; D) Сындарлы ойлау дағдыларын 

шаруашылық қызметті талдау тұжырымдамалары бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; Е) Технико-

экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және маркетинг жоспарын жасақтау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Менеджмент 

Бағдарлама авторы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Басқарудың теориялық негізін құрайтын ғылыми білімдердің жүйесін беру. 

Ұйым элементтері мен басқару процесін білу; менеджмент жүйесіндегі байланыстырушы процестер туралы 
мәлімет алу; басқару функцияларын, принциптері мен әдістерін қарастыру; басқару стилі және лидерлік 

теориялары жөнінде хабардар болу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқару ғылымының пәні мен әдісі. Менеджменттің мәні мен қағидалары. 

Қазақстандағы менеджменттің әдістемелік негіздері. Ұйым түсінігі және оның түрлері. Ұйымның ішкі  және 

сыртқы ортасы. Менеджментті  ақпаратпен қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникация. Менеджменттегі 

басқару шешімдері. Басқарудың экономикалық әдістері. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері. 

Басқарудың ұйымдастыру-өкімдік әдістері. Басқару функциялары. Менеджменттегі жоспарлау. Ұйымдастыру 

менеджмент функциясы ретінде. Менеджменттегі мотивация. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Басшылық: 

билік, ықпал ету және әріптестік. Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі. Қайшылықты, күйзелісті және 

өзгерістерді басқару. Фирманың кадрлық саясаты. Басқару қызметінің мәдениеті. Басқарудың корпоративтік 

мәдениеті. Менеджердің әскерлік этикеті.   

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиттері:  Бюджеттік жоспарлау, Project management  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:   А) басқару объектісі мен субъектісі; басқару ғылымының дамуына үлес 

қосқан негізгі мектептер; ұйымның ішкі ортасының элементтері мен сыртқы орта факторлары; менеджменттегі 

байланыстырушы процестердің орны; басқарудың негізгі функциялары; менеджменттегі лидерлік 

теорияларының негізгі бағыттары.   В) Білуге және қолдануға: менеджер, бизнесмен және кәсіпкер түсініктері 

арасындағы айырмашылықты; басқару деңгейлеріне жататын басшылардың атқаратын функцияларын; 

менеджменттің негізгі мектептері мен олардың өкілдерін; ұйымның өмірлік цикл концепциясы және оның 

фазалары; ұйымдық құрылымды жобалауды; коммуникациялық процестің элементтері мен сатыларын;  
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С)дағдылануға: менеджменттің мәні мен мазмұнын анықтайтын негізгі бағыттарды білу; ұйымдық құрылым 

типтерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін; коммуникациядағы кедергілерді және оларды жетілдіру 

жолдарын; D) «шешімдер ағашын» жасауды; мотивацияның негізгі теориялары мен олардың тәжірибеде 

қолданылуын. E) ішкі және сыртқы орта факторларының ұйымға тигізетін әсерін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Кәсіпорын экономикасы 

Бағдарлама авторы:  Тлеубергенова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде өндірістің материалдық-техникалық және әлеуметтік-

экономикалық шарттары мен кәсіпорын жұмысының технико-экономикалық көрсеткіштерімен байланысы 

туралы кешендік білімді құру және кәсіпорынның ресурстарын қолданудың тиімді нысандары мен тәсілдерін 

негіздеу бойынша және өндірістік ұйымдардың шаруашылық қызметінің оптималды нұсқаларын таңдау 

бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті кәсіби және есептік-аналитикалық дағдыларды алу 

болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын. Шаруашылық бірлестік. 

Кәсіпорынның өндірістік және нарықтық байланыстары. Негізгі қүралдар. Айналым қүралдары. Қызметкерлер 

және еңбек ақы. Өндіріс шығындары және өнімді өткізу. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі. Инвестициялық 

және инновациялық саясат. Кәсіпорынның (фирма) қызметін стратегиялық басқару және фирма ішілік 

жоспарлау. Кәсіпорынның (фирма) қаржысы 

Пререквизиттері:   Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиттері:   Өзіндік құн калькуляциясы, Нарықтық инфрақұрылым 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А)  кәсіпорын қызметін нарықтық шарттарда талдау; В) кәсіпорындардың ара 

қатынастарын экономиканың әртүрлі секторларында бағалау; кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін 

есептеу;  С)  кәсіпорын қызметін болашаққа ғылыми божау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдану; Д) 

кәсіпорындар мен фирмалардың болшақ және ағымдағы міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; 

Е)   кәсіпорын алдына қойған экономикалық және әлеуметтік мақсаттарына қол жеткізу жолдарын әзірлеу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Кәсіпкерлік қызметті  ұйымдастыру бойынша тетіктерімен Қ.Р. Президенті, 
парламенті мен Үкіметінің заңдар мен өкімдері, қаулыларын оқыту негізінде болашақ менеджерлерді 

тәжірибелік білімге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпкерлік: ұғымы және негізгі түрлері. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдіктер. 

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік қызметте персоналды 

басқару. Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестіктермен келсім-шарттық қарым-қатынасы. Кәсіпкерлік 

қызметті талдау және тиімділігін бағалау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиттері:   Өзіндік құн калькуляциясы,  Халықаралық бизнес 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты ұйым, сала, аймақ, жалпы ел деңгейінде инвестициялардың 

көлемін, құрамын, құрылымын сипаттайтын мәліметтерді талдай білу; C) ұйым бизнесінің түрлі аспектілерін 

талдауға; C) ұйымның кәсіпкерлік стратегиясын жасау. E) басқару стилі мен оларды қолдану шарттары, 
кәсіпкерліктің практикалық аспектілері, ұжымдағы жанжалды жағдайларды шешу тәртібі, кәсіпкерлік 

басқарудың сипаты мен функцияларын білу; E) кәсіпкерліктің сыртқы және ішкі ортасын талдай білу, 

қызметкерлердің жұмысын бақылау, ұжым алдында тұрған ұйымдастырушылық міндеттерді шешу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:   Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бағдарлама авторы:  Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бухгалтерлік есептің негізін меңгеру,  ұлттық және халықаралық стандарттарға 

сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізу дағдыларын игеру  және  аудит.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтелік есептің негзгі принциптерінің ролі және қолданылу бағыты 

қарастырылады. Ұйымдардағы есеп процсін ұйымдастырудың теориялық және практикалық дағыларын 

меңгеру.Аудит.  Бухгалтерлік есептің  шотар жүйесі. Есеп ақпаратын өңдеу техноогиясы. Есеп регистрі. 
Бухгалтерлік есеп формалары. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Макроэкономика 

Постреквизиттері:  Баға қалыптастыру,  Салықтық әкімшілік ету 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Білу және түсіну: бухгалтерлік есептің теориялық және әдістемелік 

негіздерін; есептің негізгі принциптері мен тұжырымдамаларын, бухгалтерлік есептің объектілері мен 

әдістерін, қаржылық есеп элементерін  білу және түсіну. B) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада 

қолдануы: алған білімді бухгалтерлік баланс жасауда, шоттар жүйесін және екіжақты жазба  құрастыруда, 

түгендеу және рәсімдеу, бағалу және калькуляциялау кезінде дұрыс пайдалан білу. C) Пайымдай білу, 
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қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: кәсіпорынның есеп-экономикалық қызметімен 

байланысты  сұрақтарын  өз бетінше шешу қабілеті. D) Қарым-қатынас іскерлігі:  оқу материалын нақты және 

айқын жеткізе білу. E) Оқытудағы іскерлігі: бухгалтерлік шоттарда шаруашылықтың жекелеген фактілерін 

дұррыс айқындай білу, бағалу, жіктеу, жүйелеу. 

 

5.2 Модуль - Бизнес-экономика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Еңбек экономикасы 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Еңбек нарығы туралы білімді қалыптастыру. Еңбек сферасында әлеуметтік-

еңбектік қатынастарының реттеу принциптерін және негізгі құрам бөліктерін оқыту. Студенттерді еңбек 

нарығы саласына қатысты теориялық білім мен практикалық әдіс-тәсілдермен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек нарығы туралы түсінік. Еңбек нарығының өзге ресурстар нарығымен өзара 

әрекеті. Еңбек нарығының құрылымы мен модельдері. Еңбек нарығының қалыптасу механизмдері. Еңбек 

күшіне сұраныс пен ұсыныстың қазіргі теориялары. Аймақ деңгейіндегі кәсіпорынның ішкі еңбек нарығын 

талдау және реттеу жүйесі. Еңбек нарығы еңбекпен қамту және жұмыссыздықтың реттеушісі ретінде. Еңбек 

нарығын қалыптастыру мен реттеудегі мемлекет ролі. ҚР-ның «Еңбек Кодексі». Нарықтық экономика 

жағдайындағы еңбек  нарығында кең қолданыс тапқан стандартты емес еңбекпен қамту. ҚР-ғы еңбек 

нарығының жағдайы және даму перспективасы. Еңбек нарығының актуальді мәселелері 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиттері:Персоналды басқару,  Тайм менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  еңбек нарығының әртүрлі моделдерінің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін білу; B) еңбек нарығында жұмыс күшінің сұранысы мен ұсынысының қалыптасуына ықпал 

ететін факторларды талдау; C)  елдің, өңірдің жұмыссыз тұрғындарының сапалық және сандық құрамын 

талдау; D)  ішкі, өңірлік, ұлттық еңбек нарықтарының жағдайын талдауда оқылған теориялық және 

практикалық материалдарды қолдану; E)  еңбек нарығы қызметінде басқаруды, жоспарлауды, ұйымдастыруды, 

болжауды, халық шаруашылығы ресурстарын қалыптастыруды және пайдалануды, қазіргі жағдайда еңбектің 

экономикалық тиімділігін бағалау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Агробизнес экономикасы 

Бағдарлама авторы:  Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Агроөнеркәсіп саласында кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асыру барысында 

бизнес-жоспар жасауда жүйелік білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Агробизнестің негізгі аспектілері: мазмұны, субъектілері және объектілері, 

ауылдағы кәсіпкерлік формалары мен түрлері. Агробизнестің ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының 

тиімді қызмет ету механизмі. Жеке істі ұйымдастыру сұрақтары, бизнес-жоспар дайындау, агробизнес 

қорытындысын бағалау қарастырылған. Агробизнес субъектілеріне салық салу, шаруашылық операциялардың 

есебі, пайда мен шығындардың қалыптасуы, қаржыландыру және несиелендіру ерекшеліктері ашылған. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиттері:Нарықтық инфрақұрылым,  Өзіндік құн калькуляциясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) АӨК-тегі кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудың теориялық негізін мен оның 

ерекшеліктерін үйрену; В) жоспарлаудың экономикалық ролін, мазмұнын, бизнес-жоспар құрылымын және 

оның бөлімдерінің мазмұнын, ауылшарышылық өндірісін жоспарлау ерекшеліктерін тәжірибеде қолдана білу; 

С) жоспарлау принциптері мен әдістерін меңгеру, бизнес-жоспарды дайындаудың тәртібі мен реттілігін түсіну, 

бизнес-жоспарды ұсынудың және дайындаудың ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілерімен танысу. D) 

бизнес-жоспарды дайындау және дәлелдеу, АӨК кәсіпорының қызмет сферасын және бағытын анықтау, 

бизнес-жоспардың әлеуметтік және экономикалық тиімділігін есептеу; Е) бизнес-партнерлерді анықтау, 

келіссөздер жүргізу, АӨК саласында бизнес-партнерлердің кредиторларымен және инвесторларымен келісім-

шарттар жасасуды білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстаның заманауи экономикасы 

Бағдарлама авторы:Оразаева Ж.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақтағы экономист-менеджерлер заңының, Президенттің қаулысы мен 

жарлығының, ҚР өкіметі мен парламенттің теориялық білімінің негізін білуге және осы теориялык білімді 

практикалык қызметте қолдануы болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақстан экономикасын басқарудың әдістемелік негізі. Қазақстандағы аймақтық 

басқару. Өтпелі кезеңдегі Қазақстан экономикасын басқару бойынша жүйе өлшемі. Мемлекет иелігінен алу 

және жекешелендірудің ұлттық бағдарламасы. Экономиканы мемлекет тарапынан басқаруды тиімді 

ұйымдастыру құрылымы. Нарықтық инфрақұрылымының дамуын басқару. Экономиканы басқарудың әдістері. 
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Қазақстанда инвестициялық процестерді басқару. Қазақстандағы кәсіпкерлікті басқару. Шағын 

кәсіпорындардың дамуын басқару. Адам ресурстарын басқару. Сыртқы экономикалық байланыстардың 

қалыптасуын басқару 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Бизнес-аналитика,  Баға қалыптастыру, Менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) мемлекеттік және аймақтық басқару қағидаларын үйрену; В) Қазақстан 

экономикасын басқару негізі бойынша теоретикалық материалдарды игеру; С) Қазақстан экономикасын 

басқару және мемлекеттік реттеудің экономикалық механизмін игеру; басқару әдістерін игеру. D) Қазақстан 
экономикасын әртүрлі деңгейдегі нарықтық механизмін қолдану.мемлекет экономикасының басқару 

мәселелерін шешу. Е) Қазақстан Республикасының нарық және менеджментінің қағидалары мен әдістерін 

талдау. 

6.1 Модуль - Бизнес негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық бизнес 

Бағдарлама авторы:Якудина  Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:Болашақ мамандардың халықаралық бизнес операцияларда қазіргі заманғы 

басқару саласында теориялық-әдіснамалық білімдерді және практикалық дағдыларды (тәсілдерді) терең 

меңгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Халықаралық бизнес түсінігі, даму тарихы. Халықаралық бизнесті ұйымдастыру. 
Венчурлік бизнесті ұйымдастыру. Халықаралық бизнес түрлерін жіктеу. Халықаралық бизнесті жүргізу 

нысандары. Бизнес субъектілерін тіркеу тәртібі. Халықаралық бизнес инфрақұрылымының элементтері. Кеден 

жүйесі. Кеденнің анықтамасы және функциялары. Бизнестің салық жүйесі. Халықаралық бизнестегі 

менеджменттің негізгі принциптері. Халықаралық бизнестегі персоналды басқару және іскерлік этика. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Кәсіпорын экономикасы, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Шағын және орта бизнес,   Бизнес-аналитика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) халықаралық бизнестің негізгі түрлерін білу; өзінің халықаралық ісін 

қалай құру және дамыту; халықаралық бизнесті ұйымдастырудың қазіргі заманғы нысандарын білу; B) 

халықаралық бизнесті басқару әдістерін пайдалану; c) халықаралық кәсіпкерлік қызметті реттейтін заңнамалық 

және нормативтік базаны қолдана білу. D) басқарушылық шешімдердің нұсқаларын әзірлеу және халықаралық 

компаниялар қызметінің әлеуметтік-экономикалық тиімділігінің өлшемдері негізінде оларды таңдауды 
негіздеу. E) халықаралық нарықтарда жұмыс істейтін компанияның әлеуметтік-экономикалық тиімділігінің 

таңдалған критерийлерінің негізінде басқарушылық шешімдерді әзірлеу әдістемесін және оларды таңдауды 

негіздеу дағдыларын қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:Персоналды басқару 

Бағдарлама авторы: Шакеева  Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді нормативтік бақылау жүргізуге үйрету; еңбек процесін құраушы 

элементтерге бөлу; еңбекақы төлеудің әртүрлі жүйелері бойынша жалақы көлемін анықтау; персоналды 

басқарудың экономикалық тиімділігін анықтау және Қазақстан Республикасының заңнамалық құжаттарына 

сәйкес еңбек қатынастарын регламенттеу және жұмыс орнын ұйымдастыру дағдыларын меңгеру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Персоналды басқаруға кіріспе. Персоналмен басқаруға диагностикалық көзқарас. 

Персонал қызметі және оның жұмыс істеуіне қойылатын негізгі талаптар. Жұмыс орнын талдау және 

қалыптастыру. Персоналды жоспарлау. кадрларды қабылдау және қабылдау.Кадрларды іріктеу процесі және 

оның сипаттамасы.Қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалау. Персоналды басқару қызметінің жұмысын 

бағалау. Қызметкерлер үшін бағдар. Адам ресурстарын дамыту және персоналды оқыту процесі. 

Кәсіпорындағы іскерлік мансапты басқару.Жылжыту резервін басқару. персоналды ынталандыру 

тетіктері.Жүйесі өтемақы еңбек. 

Пререквизиттері: Еңбек экономикасы,  Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері:  Шағын және орта бизнес,   Қаржылық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) студент персонал қызметі туралы, персоналды оқыту әдістері туралы 

түсінігі болуы тиіс. B) персоналды басқару мәселелерін реттейтін заңнамалық актілерді қолдана білу C) еңбек 

нәтижелілігін ынталандыру әдістерін меңгеру; D) персоналды ынталандыру тетігі туралы білу E) Жұмыс орнын 
талдау және құрастыру; кадрларды жинау, қабылдау және іріктеу; кадрлардың, кадр қызметтерінің 

тұрақтамауын бағалау; персоналды оқыту дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тайм менеджмент 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Уақытша ресурстарды басқару, жеке тиімділігін арттыру үшін қажетті 

құзыреттілікті игеру, уақытты тиімді пайдалану және ұйымдастыру саласында құралдарды игеру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Уақыт философиясы.  Тайм-менеджмент түрлері. Еңбек процестері: мәні, маңызы, 

жіктелуі. Жұмыс уақыты және шығындар құрылымы. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеудің түрлері мен 

әдістері . Жұмыс уақытын ұйымдастырудың заманауи формалары. Басшының жұмыс уақытын жоспарлау. 

Орындаушының жұмыс уақытын ұйымдастыру . Жұмыс уақытын пайдаланудың статистикалық көрсеткіштері. 

Тиімді уақытты басқару: отандық және шетелдік тәжірибе. Еңбек өнімділігін бағалау және анықтау. 

Пререквизиттері: Еңбек экономикасы,  Экономика және бизнес негіздері 

Постреквизиттері:Бизнес-аналитика,  Қаржылық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) тайм-менеджменттің жалпы концепциясын, жеке, командалық және 
корпоративтік деңгейде уақытты жоспарлау процестерін, мақсатты болжау әдістерін білу; B) практикалық 

міндеттерді шешуде мақсаттылық және басымдықтарды орналастыру құралдарын шығармашылықпен қолдана 

білу; С) жұмыс уақытын есепке алуды жүзеге асыру; жеке және жұмыс уақытын әдістемелік дұрыс жоспарлау; 

D) тайм-менеджменттегі басымдықтарды тоқтату, жұмыс жүктемесін бөлу, уақытты пайдалануды 

оңтайландыру құралдарын пайдалану.;  E) жеке және жұмыс уақытын жоспарлауды меңгеру, мақсаттар мен 

міндеттерді қою, басымдықтарды тоқтату, хронометраж және жұмыс уақытының фотосуреттерін жүргізу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Іскерлік коммуникациялар 

Бағдарлама авторы:Якудина  Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік құзіреттіліктің бөлігі ретінде іскерлік қарым-қатынас құзыреттілігін 

одан әрі тәуелсіз жетілдірудің теориялық негізін қамтамасыз ету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Іскерлік коммуникация басқару функцияларын жүзеге асыру құралы ретінде. 

Іскерлік коммуникация ақпараттық ағындарды ұйымдастыру және жеке құзыреттілік ретінде. Психологиялық 

процестердің коммуникациядағы өзара іс-қимылдың тиімділігіне әсері (қабылдау, қарым-қатынасты 

қалыптастыру, мотивация, мінез-құлыққа орнату). Бұл дағды. Тиімді іскерлік қарым-қатынас дағдыларының 

құрамдас бөліктері. Қарым-қатынас түрлері, іскерлік қарым-қатынас, оның қарым-қатынастың басқа түрлерінен 

айырмашылығы. Қарым-қатынастың коммуникативтік аспектісі, оның арналары мен құралдары. Тыңдау 

қабілеті. Өз ойын қалыптастыра білу. Қарым-қатынас кезінде туындайтын кедергілер және оларды жеңу 

тәсілдері. Жазбаша іскерлік коммуникациялардың түрлері. Жазбаша іскерлік коммуникацияның халықаралық 

және мемлекеттік стандарттарының талаптары. Ауызша іскерлік коммуникациялардың түрлері және олардың 

тиімділігін бағалау критерийлері. Іскерлік әңгіме түрлері және оларды ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері. 

Кеңес іскерлік коммуникация және ұжымдық шешім қабылдау нысаны ретінде. Кеңестер қажет болатын 
мақсаттар, кеңестерді ұйымдастыру, кеңестерді жүргізу тәсілдері. Іскерлік келіссөздер. Манипулятивті 

технологиялар және манипулятивті әсерді бейтараптандыру 

Пререквизиттері: Агробизнес экономикасы, Кәсіпкерлік 

Постреквизиттері:Бизнес-аналитика, Баға қалыптастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) іскерлік коммуникациялардың теориялық негіздерін білуі тиіс; B) ауызша 

және жазбаша іскерлік коммуникацияларды тиімді жоспарлай және іске асыра білуі тиіс; С) "қарым-қатынас" 

және "іскерлік қарым-қатынас" ұғымдарын, іскерлік қарым-қатынастың құрылымын, функцияларын, түрлері 

мен формаларын меңгеруі тиіс; D) басқарушылық практикада іскерлік өзара іс-қимыл технологиясын 

пайдалану; Е) іскерлік қарым-қатынас этикасы дағдыларын меңгеруі тиіс. 

 

6.2  Модуль - Бағаны басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өзіндік құн калькуляциясы 

Бағдарлама авторы:  Шакеева  Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өзіндік құнды калькуляциялау кезінде қажетті теориялық білімдер мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шығындардың жіктелуі. Негізгі және үстеме шығындардың есебі. Өнімнің өзіндік 

құнын калькуляциялау жүйелері. Өзіндік құнды анықтау әдістері. Шығындарды есепке алудың толықтығы. 

Бюджеттік жоспарлау. Шығындардың, өндіріс көлемінің және пайданың арақатынасын талдау (CVP-талдау). 

Релевантты шығындар негізінде арнайы шешімдер қабылдау. Инвестициялық шешімдер қабылдау. Өнімнің 

өзіндік құны мен бағасы. Трансферттік баға белгілеу 

Пререквизиттері:  Кәсіпорын экономикасы, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Баға қалыптастыру,  Қаржылық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) экономикадағы деректерді талдау принциптерін меңгеру. B) Өзіндік құн 

калькуляциясының негізгі тәсілдерін меңгеру. Деректерді талдаудың негізгі әдістерін зерттеу. C) статистикалық 

ақпарат негізінде модельдерді құру. Әртүрлі процестер кластары үшін болжамдар мен олардың сенімді 

интервалдарын құру дағдыларын меңгеру. D) сандық және сан емес экономикалық ақпаратты сандық 

талдаудың негізгі әдістерін меңгеру, сипаттамалық статистика және робасты бағалау, көп өлшемді шкалалау, 

корреляциялық, дисперсиялық, факторлық, кластерлік, кемсітушілік талдау әдістері. E) қолданбалы 

бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып, әдістерді қолдана білуді қалыптастыру. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Қаржылық инфрақұрылым 

Бағдарлама авторы:  Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты :Қаржылық  инфрақұрылым пәнін оқыту мақсаты мемлекеттік білім 

стандарттарына сай білімгерлердің білім алуын, дағдысын және әскерлігін қамтамасыз етуі мен білімгерлердің 

білімінің негізін қалай отырып, ақылдарының жүйелі дамуына және әлемдік көзқарастың құрылуына жағдай 

жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қаржы жүйесі және қаржы нарығы. Институционалдық орта және Қаржы нарығын 
заңнамалық реттеу. Акциялардың түсінігі және түрлері. Акциялар эмиссиясы. Акцияларды бастапқы жария 

орналастыру (IPO). Депозитарлық қолхаттар. Акцияларды бағалау. Капитал нарығының тиімділігі.Акциялар 

индекстері. Акциялар нарығындағы техникалық және іргелі талдау.Корпоративтік облигациялар нарығы. 

Мемлекеттік борыштық міндеттемелер нарығы. Облигацияларды бағалау. Ақша нарығының негізгі құралдары 

және олармен операциялар.Фьючерстік және форвардтық нарықтардың жұмыс істеу механизмі.Опциондар. 

Своптар. Инвестициялық пай қорлары ұжымдық инвестициялау институттары ретінде. Қор нарығында сауданы 

ұйымдастыру. 

Пререквизиттері:  Еңбек экономикасы,  Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: ҚР Кеден және қаржы құқығы,   ҚР еңбек құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нарық құрылымының негізгі элементтері, олардың ел шаруашылығы 

жүйесіндегі ролі туралы; Нарықтың негізгі түрлерінің мәні мен инфрақұрылымдық даму нысандары туралы; 

Биржалардың бейбіт шаруашылық қатнастар жүйесінде нарықтық экономика дамуындағы теоретикалық 
негіздері мен ролі туралы білу; В) Нарықтық экономика саласындағы дүниежүзілік тәжірибемен жинақталған 

басқарудың жаңаша әдістері мен нысандарын ұғыну; С) Пәннің негізгі түсініктерінің, олардың зерттеу пәні мен 

объектісін, пәндік специфика беретін курстың негізгі түсініктеріне дағдылану; D) Қор биржаларын басқарудың 

тәжірибелік сұрақтарын шешуді талдау білу; Е) Ақпаратты талдауды, түрлі басқарушылық жағдайларда 

бағдарлануды тәжірибемен ұштастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Эконометрика 

Бағдарлама авторы: Ажимбаев Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теорияның қазіргі дамуына сүйене отырып, нақты экономикалық 

құбылыстардың сандық талдауының негізін беру, студенттердің заманауи мәселелер, экономикалық 
процестерді эконометриялық зерттеудің тәсілдері мен әдістері саласындағы білім мен дағдыларды алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Эконометрика микроэкономика мен макроэкономикамен қатар қазіргі 

экономикалық білімнің базалық пәндерінің қатарына кіреді. Курстың ерекше ерекшелігі-нақты экономикалық 

қосымшаларға тұрақты бағдарлы формальды ұсыныстардың шектеулі көлемінде концептуалды қатаңдық болып 

табылады. Ол негізінен ең кіші квадраттар әдісі арқылы жұпты және көпше регрессияларды бағалау мен 

талдауға негізделген. Құрылған эконометриялық тәуелділіктің сапасын бағалау, автокорреляцияны анықтау, 

ауыспалы спецификациялар және тәуелділіктің типтері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Макроэкономика,  Экономика және бизнес негіздері 

Постреквизиттері: Қаржылық талдау,  Бизнес-аналитика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) байланыс пен тәуелділікті эмпирикалық зерттеу жолдарын түсіну, сондай-

ақ қарапайым эконометриялық модельді өз бетінше құру және зерттеу. B) нақты экономикалық құбылыстар мен 
процестерге зерттеу жұмыстарын жоғары және сапалы деңгейде жүргізу.  C)  байланыс пен тәуелділікті 

эмпирикалық зерттеу жолдарын түсіну, сондай-ақ қарапайым эконометриялық модельді өз бетінше құру және 

зерттеу. D) өз алдына қойылған міндеттерді шешу нәтижелерін сенімді түрде талдайды; курс материалдарын 

сәтті игеру және жаңғырту қабілетін көрсетеді. E) экономикалық үрдістерді эконометриялық зерттеу әдістері 

мен тәсілдері, заманауи мәселелер саласындағы білім мен дағды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:   Нарықтық инфрақұрылым 

Бағдарлама авторы:   Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер түрлі нарықтар инфрақұрылымының негізі; құрамы мен арналуы 

туралы түсінігінің, олардың негізгі элементтерінің мәндік кешенін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқытудың пәні, міндеттері және әдіснамасы. Нарықтық инфрақұрылымның 
экономикалық мәні, жіктелуі, міндеттері және функциялары. Нарықтық инфрақұрылымның жалпы теориясы, 

стратегиясы және даму көздері. Нарықтық инфрақұрылым экономикалық жүйе ретінде. Жұмыс істеу және даму 

заңдылықтары. Нарықтық инфрақұрылымды реттеу нарықтық инфрақұрылымның даму деңгейін бағалау. 

Инфрақұрылымның салалық топтары. Инфрақұрылымдық-аумақтық кешен. Тұтыну тауарлары нарығының 

инфрақұрылымы. Өндіріс құралдары нарығының инфрақұрылымы. Қаржы нарығының инфрақұрылымдық 

кешені. Жұмыс күшінің нарығы және оның инфрақұрылымы. Тұтыну қызметтерінің нарығы және оның 

инфрақұрылымы. Көліктік-экспедициялық қызметтер нарығының инфрақұрылымы. 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік,  Агробизнес экономикасы 
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Постреквизиттері: Қаржылық талдау,  Баға қалыптастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  Білу және түсіну - нарықтық инфрақұрылымның өндіріс процесінің, тауар 

айырбасының интенсификациясына ықпал етуінің даму деңгейі туарлы. B) нарықтық инфрақұрылым 

субъектілерінің ерекшеліктері мен артықшылықтарын дұрыс қолдану. C) Ұлттық экономиканың тиімділігін 

бағалау; жиынтық сұраныс пен ұсыныстың қалыптсуын нақтылау. D) стратегиялық жоспарлауда нарықтық 

инфрақұрылымға негізделген жоспарлаудың заманауи тұжырымдамасының жүзеге асырылу барысын талдай 

білу. E) қалыптасқан нарық жағдайында нарықттық инфрақұрылымның қандай субъектілерінің қызметіне 

жүгіну керектігін анықтай білу.  
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА  

6В03101  -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

2 курс 

 

 

3.1 Модуль  - Философия и предпринимательство 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательство и основы бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 
ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Трудовое право, Уголовно-процессуальное право 

Ожидаемые результаты обучения: А. основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 

бизнес-план предпринимательской стуктуры; В.Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах 

формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С.собирать, обрабатывать и анализировать научную, 

практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D использовать 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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3.1 Модуль  - Философия и предпринимательство, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

ООД КВ POB 2108 Предпринимательство и основы бизнеса 3 5 

3.2 Модуль  - Философия  и антикоррупционная культура, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

ООД КВ OAK 2108 Основы антикоррупционной культуры 3 5 

6 Модуль - Особенная часть гражданского и уголовного права, 13 кредитов 

БД ВК GP (OsCh) 2205 Гражданское право (особенная часть) 3 5 

БД ВК UP (OsCh) 2206 Уголовное право (особенная часть) 3 5 

БД    Призводственная практика 4 3 

7.1 Модуль - Правоохранительные органы и история государства и права, 13 кредитов 

БД КВ IGP 2208 История государства и права  3 3 

БД КВ POO 2209 Правоохранительные органы  4 5 

БД КВ PEYu 2210 Профессиональная этика юриста 4 5 

7.2 Модуль -Римское право и правовая статистика, 13 кредитов 

БД КВ RP 2208 Римское право 3 3 

БД КВ PSSU 2209 Правовая статистика и специальные учеты 4 5 

БД КВ IPPU 2210 История политических и правовых учений 4 5 

8.1 Модуль - Административный процесс и система судов (уголовно-правовая траектория), 20 

кредитов 

БД КВ APP 2211 Административное право и процесс 3 5 

БД КВ YuYu 2212 Ювенальная юстиция 4 5 

БД КВ APUP 2213 Актуальные проблемы уголовного права 4 5 

БД КВ SSZS 2214 Система судов зарубежных стран 4 5 

8.2 Модуль - Национальные отраслевые дисциплины и медиация (гражданско-правовая траектория), 

20 кредитов 

БД КВ AP  2211 Административное право  3 5 

БД КВ SP 2212 Семейное право  4 5 

БД КВ TP 2213 Трудовое право  4 5 

БД КВ Med 2214 Медиация  4 5 
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знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е. навыками 

проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

3.2 Модуль  - Философия  и антикоррупционная культура 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы антикоррупционной культуры 

Авторы программы: м.ю.н. Нурутдинова А.Ж 
Цель изучения курса: является формирование научно обоснованного подхода к проблеме коррупционной 

культуре, наиболее эффективного воздействия на нее путем сочетания правовых мер в отношении лиц, 

совершивших преступления, и активной профилактической деятельности, направленной на устранение причин 

и условий преступности. 

Краткое содержание дисциплины: Организация и проведение научных исследований коррупции. Состояние 

коррупционной преступности (количественно-качественные показатели коррупционной преступности) Уровень 

коррупционной преступности (понятие, методика вычисления). Структура и характер коррупционной 

преступности. Удельный вес коррупционной преступности. Динамика коррупционной преступности. 

Коррупция и коррупционные преступления Цепной и базисный способы. Классификация причин и условий 

коррупционной преступности. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Трудовое право, Уголовно-процессуальное право 
Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области коррупционной культуры. B) 

Использование на практике знания и способности понимания профилактики и предупреждения коррупционных 

правонарушений. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по  

тенденции развития правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции. D) Умения в 

области общения работы  функционирования межотраслевых институтов по противодействию экономическим 

и коррупционным правонарушениям.E) Умения в области обучения применять нормы права в ситуациях 

наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной 

практики. 

 

6 Модуль - Особенная часть гражданского и уголовного права 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Гражданское право (особенная часть) 

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса: состоит в уяснении студентами правового регулирования отдельных видов 

обязательств, возникающих как из договоров, так и обладающих внедоговорной природой, вчастности 

гражданско-правовых обязательств.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие и знечение гражданско-правовых обязательств. Гражданско-

правовые обязательства:  обязательства по передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, 

дарение); обязательства по передаче имущества в пользование; обязательства по производству работ; 

обязательства по оказанию услуг (договор перевозки, страхования,хранения). 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право РК (общая часть) 
Постреквизиты: Юридические лица, Адвокатура РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области гражданского законодательства. B) 

использование на практике знания и способности понимания гражданских договоров.  C) способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по уяснению оснований гражданско-правовых 

обязательств, его содержания, прав и  обязанностей участников договоров, предъявляемые к ним  требования. 

D) умения в области оценки действительности гражданских договоров. E) умения в области составления и 

заключения сделок 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Уголовное право (особенная часть) 

Автор программы: ст.пр.Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса:  Состоит в изучении совокупности правовых норм, включающей понятие квалификации 
уголовных правонарушений, особенности уголовных правонарушений против личности, уголовных 

правонарушений против интересов семьи и несовершеннолетних, уголовных правонарушений против 

конституционных и иных прав и свобод человека, гражданина, уголовных правонарушений мира и 

безопасности человечества 

Краткое содержание дисциплины: значение Особенной части уголовного права РК, понятие квалификации 

уголовных правонарушений, особенности уголовных правонарушений против личности, уголовные 

правонарушения против интересов семьи и несовершеннолетних, составы уголовных правонарушений против 

конституционных и иных прав и свобод человека, гражданина, уголовных правонарушений мира и 
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безопасности человечества, уголовных правонарушений против собственности, медицинские,коррупционные, 

транспортные, воинские уголовные правонарушения 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право РК, Адвокатура РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в сфере уголовного законодательства РК B) 

использование на практике понимания значения правильной квалификации уголовных правонарушений  C) 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по уяснению особенностей 

составов уголовных правонарушений D) умения в области оценки и анализа судебно-следственной практики E) 
умения в области правильной квалификации уголовных правонарушений 

 

7.1 Модуль - Правоохранительные органы и история государства и права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История государства и права  

Автор программы: магистр ю.н., ст.препод. Нурутдинова А.Ж. 

Цель изучения курса: формирование знаний по становлению и эволюции государственных учреждений и 

правовых институтов стран, оказавших наибольшее воздействие на мировую практику генезиса и развития 

правовых процессов и явлений. 

Краткое содержание дисциплины: Политическая организация казахских ханств в XY-XYIII в.в. Обычное 

право казахов в XY-XYIII в.в. Политико-правовой строй Казахстана в составе Российской империи в XYIII-
начале XIX вв. Реформы 60-90-х годов 19 века в Казахстане и их политико-правовые последствия Казахстан в 

период Первой русской революции 1905-1907 гг. Государство и право Казахстана в период революции 1917 

года и установление Советской власти Развитие государственно-политической и правовой системы Казахстана 

в 30-60-х годах. Республика Казахстан - суверенное демократическое государство 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: История политических и правовых учений, Медиация 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основных закономерностей функционирования и 

развития общественных процессов правовой системой,сложившейся на территории Казахстана на рубеже 

нашей эры, а также с логикой юридического мышления. B) Осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания,правового мышления и правовой культуры. C) Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры. D)Умения формулировать предложения по совершенствованию взаимодействия государственных 

органов и гражданского общества, их нормативно-правового обеспечения. E) Умения осуществлять анализ и 

оценку историко-правовых процессов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Правоохранительные органы РК 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на изучение правоохранительной деятельности в Республике 

Казахстан, основных принципов, регулирующих деятельность правоохранительных органов РК. 

Краткое содержание дисциплины: правоохранительная деятельность; суд; судебная власть; правосудие; 

специализированные суды; судебное звено; районный суд; областной суд; инстанция; постановление; приговор; 
присяжный заседатель; исполнительное производство; судебный исполнитель; судебный пристав; прокуратура; 

акты прокуратуры; специализированные прокуратуры; санкция; классные чины; юстиция; уголовно – 

исполнительная система; оперативно – розыскная деятельность; предварительное следствие; дознание; 

национальная безопасность; адвокат; нотариус.    

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право (Общая часть) 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право РК, Уголовно-процессуальное право РК . 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области организации правоохранительной 

деятельности Республики Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания судебной 

власти и отправления правосудия, правоохранительной службы. C) Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов в сфере отправления правосудия, поступления на службу в 

правоохранительные органы РК. D) Умения в области общения правооприминительной практики. E) Умения в 

области обучения судебной и правоохранительной системы РК. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Профессиональная этика юриста 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: На основе изучения теоретических основ и практических составляющих 

профессиональной этики сформировать у слушателей систему знаний, представлений и опыта поведения, 

соответствующего профессиональной этике сотрудника правоохранительных органов 



301 

  

Краткое содержание дисциплины: понятие этики и ее предмет, нравственно-этические  составляющие 

профессиональной деятельности юриста, прикладные составляющие профессиональной деятельности юриста 

Пререквизиты: Теория государства и права,  Основы антикоррупционной культуры 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право РК, Уголовное процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты  обучения: A) студент должен знать теоретические и практические навыки 

профессиональной этики юриста, В) знать и понимать основополагающие принципы этики юриста, С) уметь 

применять на практике  теоретико-методические основы профессиональной этики, Д) анализировать 

конфликтные ситуации, Е)  находить адекватные способы их разрешения. 

 

7.2 Модуль -Римское право и правовая статистика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Римское право 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с правовой системой, сложившейся на территории римской 

державы на рубеже нашей эры, а также с логикой юридического мышления, которой придерживались римские 

правоведы, для более глубокого понимания современных правовых реалий. Изучение дисциплины необходимо 

для формирования у студентов системы юридического мышления, способностей анализа сущности и 

содержания юридических норм, применения приемов юридического толкования нормативных актов, 

использования правовой системы «Римского права», на основе которой сформировались многие правовые 
системы романо-германского правовой группы. Дисциплина формирует фундамент для дальнейшего изучения 

правовых дисциплин профессионального цикла по всем профилям. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие римского права: понятие и основные этапы. Понятие 

современного римского права. Римское частное право в системе юридического образования. Понятие и 

границы осуществления права. Формы защиты прав (самоуправство и государственная защита прав). Судебная 

защита прав.Понятие иска. Виды исков. Защита и возражения против иска. Коллизия прав и конкуренция 

исков.Легисакционный процесс. Производство iniure и производство iniudicio.Формулярный процесс. 

Преторская формула, ее элементы. Экстраординарный процесс.Особые средства преторской защиты: 

интердикты (понятие и виды), реституция и условия ее применения, стипуляция, ввод во 

владение.Процессуальное представительство.Влияние времени в праве. Исковая давность. Начало течения 

исковой давности. Приостановление и перерыв исковой давности. Кодификация Юстиниана (Corpus iuris 
civilis). Дигесты, их структура и содержание. Институции, их система, структура и содержание. Кодекс 

Юстиниана. Новеллы. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право РК (Общая часть) 

Постреквизиты: Ювенальная юстиция, Гражданское-процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты  обучения: A) студент должен знать основные институты римского частного права, 

В) знать и понимать основные кодификации римского частного права, С) понимать смысл латинских терминов 

и выражений, Д) анализировать юридические тексты, Е)  владеть навыками составления формул исков и других 

юридических документов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Правовая статистика и специальные учеты 
Автор программы:  Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: Для профессиональной деятельности юристов важное значение имеют знания, 

усвоенные ими в области правовой статистики о необходимости комплексного применения статистических 

методов при изучении массовых юридических (правовых) явлений; об общих методических указаниях по 

формированию (выбору) комплекса статистических методов применительно к тому или иному объекту 

изучения; об основных требованиях к анализу, проводимому с использованием комплекса статистических 

методов. Данные требования определяют содержание и структуру учебного курса «Правовая статистика». 

Изучение студентами курса «Правовая статистика» ставит основной целью овладение методами получения, 

накопления, обработки и анализа статистической правовой информации для использования ее в практической 

работе. 

Краткое содержание дисциплины: Правовая статистика как отрасль науки статистики, ее предмет, метод, 

задачи и методические основы. Методы статистического наблюдения в правовой статистике как основной 
метод сбора первичной информации. Учет и отчетность правоохранительных органов, судов, прокуратуры и 

других юридических учреждений. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике. 

Социологические методы сбора юридической информации. Средние величины и их применение в правовой 

статистике. Показатели вариации признака. Статистическое изучение динамики правовых явлений (ряды 

динамики в правовой статистике). Статистические методы изучения взаимосвязей. Комплексный 

статистический анализ. 

Пререквизиты: Гражданское право (особенная часть), История государства и права 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право РК, Гражданское процессуальное право 
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Ожидаемые результаты обучения: А)  знать о необходимости комплексного применения статистических 

методов при изучении массовых явлений; об общих методических указаниях к формированию (выбору) 

комплекса статистических методов применительно к тому или иному объекту изучения; В) знать основные 

требованиях к анализу, проводимому с использованием комплекса статистических методов. С) способность 

исследовать актуальные социально-правовые проблемы и научиться практически использовать при этом 

системы статистических показателей и методов анализа; Д) уметь составлять, понимать и анализировать 

статистическую отчетность в правоохранительных органах и органах юстиции, как основную форму 

статистического наблюдения в правовой статистике; Е) иметь навыки выявлять и оценивать тесноту связей 
между динамикой отдельных видов и групп различных преступлений; характеристиками осужденных и 

характером совершенных ими преступлений; между другими показателями и предсказывать их развитие. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История политических и правовых учений  

Авторы программы: магистр ю.н., ст. препод. Саутбаева С.Б. 

Цель изучения курса: Цель этой дисциплины - познакомить студента с содержанием и историей наиболее 

значительных и влиятельных теоретических концепций государства и права прошлых эпох. Она содействует 

овладению студентами категориального аппарата юридической науки, который поможет обучающимся более 

свободно ориентироваться в многообразии юридических терминов.  

Краткое содержание дисциплины: История политических и правовых учений,– историко-правовая 

дисциплина, имеющая методологическое значение для всех отраслей юридического знания. История 
политических и правовых учений, являясь юридической наукой, обращается к политико-правовому наследию 

теоретической мысли человечества. Непосредственный ее предмет составляют направления политической 

мысли, школы и доктрины мыслителей, в которых рассматриваются проблемы,связанные с происхождением 

государства, его элементами (форма правления, форма государственного устройства, государственно-

политический режим), а также идеи по видоизменению государственной власти и средствам ее реализации. 

Задача этой дисциплины - познакомить студента с содержанием и историей наиболее значительных и 

влиятельных теоретических концепций государства и права прошлых эпох. Она содействует овладению 

студентами категориального аппарата юридической науки, который поможет обучающимся более свободно 

ориентироваться в многообразии юридических терминов.  Место и роль ИППУ в системе юридических наук; 

история развития права и государства; типология государства и права; методологические проблемы изучения 

форм государства;разнообразие взглядов на государство, право, политику. 
Пререквизиты: Теория государства и права, История государства и права  

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор  

Ожидаемые результаты обучения: A) Освоение студентами общих истории, закономерностей возникновения, 

B) развития и функционирования государства и права, их сущности, содержании и формы, C)путей и средств 

правового регулирования общественных отношений, повышение категориально-понятийного аппарата ИППУ, 

D)умение работать с первоисточниками, E) свободно ориентироваться в многообразии терминов умение их 

применять в ходе изучения дисциплины. 

 

8.1 Модуль - Административный процесс и система судов (уголовно-правовая траектория) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Административное право и процесс 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий и институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного 

права,форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном 

управлении,административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении; анализ административно-правового регулирования в отраслях и сферах государственного 

управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Административно-правовой 

статус гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Административно-

правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и 

организаций. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. Административно- 
правовые методы реализации исполнительной власти. Административное принуждение. Административная 

ответственность. Административно-процессуальная деятельность. Контроль и надзор за законностью в сфере 

государственного управления. Административно-правовые режимы. Административно-правовое регулирование 

в экономическое сфере. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

Административно-правовое регулирование в административно-политической сфере.  

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Ювенальная юстиция, Гражданское процессуальное право РК 
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Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E) Умения в области 

законодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Ювенальная юстиция 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: изучение системы особого судопроизводства по делам о правонарушениях 

несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые деяния и достигших возраста уголовной 

ответственности 

Краткое содержание дисциплины: система особого судопроизводства по делам о правонарушениях 

несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые деяния и достигших возраста уголовной 

ответственности;  система норм и институтов, связанных с ребенком как субъектом правонарушений, 

независимо от его возраста и категории правонарушений; система, включающая не только соответствующее 

законодательство, но и комплекс государственных и иных органов и организаций, имеющих своим назначением 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; осуществление правосудия в отношении 

несовершеннолетних; реагирование на правонарушения несовершеннолетних. 
Пререквизиты: Теория государства и права, Административное право и процесс 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право РК, Уголовно-процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание специализированной ювенальной системы 

судебной ветви B) Использование на практике знания и способности понимания ювенальной юстиции  C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов грамотно излагать 

юридическую позицию на основе норм права по делам несовершеннолетних. D) Умения в области уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних. E) Навыки работы с процессуальными документами 

по делам несовершеннолетних 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Актуальные проблемы уголовного права  

Автор программы: ст.пр.Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса  состоит в изучении совокупности правовых норм, включающей понятие и виды 

уголовного правонарушения, квалификации уголовных правонарушений, а также проблем институтов 

уголовного права РК 

Краткое содержание дисциплины: значение Общей и Особенной части уголовного права РК, уголовное 

правонарушение, состав уголовного правонарушения, проблемы соучастия в уголовном праве, проблемы 

множественности уголовных правонарушений, понятие квалификации уголовных правонарушений, 

особенности уголовных правонарушений против личности, уголовные правонарушения против интересов 

семьи и несовершеннолетних, составы уголовных правонарушений против конституционных и иных прав и 

свобод человека, гражданина, уголовных правонарушений мира и безопасности человечества, уголовных 

правонарушений против собственности, медицинские,коррупционные, транспортные, воинские уголовные 
правонарушения 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право РК, Адвокатура РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в сфере актуальных проблем уголовного 

законодательства РК B) использование на практике понимания значения правильной квалификации уголовных 

правонарушений и других проблем Общей и Особенной частей УП C) способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов  по уяснению некоторых институтов уголовного права D) умения в 

области оценки и анализа судебно-следственной практики E) умения в области изучения проблем уголовного 

права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Система судов зарубежных стран 

Автор программы: ст.пр.Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса  состоит в изучении судебных систем зарубежных стран и их сравнительной 

характеристики с судебной системой РК 

Краткое содержание дисциплины: Судебные органы в зарубежных странах. Модели судебных систем. Виды 

судов в зарубежных странах. Органы, способствующие отправлению правосудия. Системы судебных органов в 

унитарных и федеративных государствах.  

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право РК, Адвокатура РК 



304 

  

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание системы зарубежных государств B) знание 

ососбенностей модеоей судебных систем в зарубежных государствах C) способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов  по организации деятельности судов в зарубежных странах D) умения 

в области оценки и анализа судебной практики E) умения в области изучения проблем судебных систем 

совремнности 

 

8.2 Модуль - Национальные отраслевые дисциплины и медиация (гражданско-правовая траектория)  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Административное право РК  

Автор программы: магистр ю.н, ст.препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий и институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного права, 

форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном управлении,  

административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении; 

анализ административно-правового регулирования в отраслях и сферах государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Административно-

правовойстатус гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

Административно- правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус 

предприятий, учреждений и организаций. Административно-правовые формы реализации исполнительной 
власти. Административно- правовые методы реализации исполнительной власти. Административное 

принуждение. Административная ответственность. Административно-процессуальная деятельность. Контроль 

и надзор за законностью в сфере государственного управления. Административно-правовые режимы. 

Административно-правовое регулирование в экономическое сфере. Административно-правовое регулирование 

в социально-культурной сфере. Административно-правовое регулирование в  административно-политической 

сфере. 

Пререквизиты: Теория государства и права, История государства и право РК 

Постреквизиты: Трудовое право. Финансовое право  

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 
формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E) Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Семейное право РК 

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса: Регулируя общественные отношения, которые принято называть частными, семейное 

право провозглашает принципы, позволяющие обеспечивать интересы людей в устройстве частной жизни, 

отстаивать права человека в такой автономной форме общения, как семья. Действующее семейное 

законодательство закрепляет принципы, способствующие внедрению в жизнь норм, направленных на 
обеспечение индивидуальных интересов членов семьи и семьи в целом. Дисциплина дает знания, позволяющие 

юристу защищать права и разрешать конфликты в такой сфере, которая связана с личной жизнью любого 

человека. На практике споры между членами семьи составляют значительную часть гражданских дел и 

получение качественных знаний по данной отрасли права в дальнейшем будут способствовать становлению  

профессиональной деятельности выпускников. Этим и определяется значение семейного права в подготовке 

специалистов. Подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих на практике применять 

полученные теоретические и практические знания, необходимые для решения проблем, вытекающих из брачно-

семейных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Семейное право, предмет и метод семейного права, система семейного 

права, источники семейного права, действие семейно-брачного законодательства, семейное правоотношение, 

субъекты семейных правоотношений, объект и содержание семейных правоотношений, брак, супруги, личные 

правоотношения супругов, имущественные права и обязанности супругов, брачный договор, совместная 
собственность супругов, регистрация брака, алименты, алиментные правоотношения супругов и бывших 

супругов, прекращение брака, расторжение брака, правоотношения между родителями и детьми, 

родительские права и обязанности, воспитание детей, содержание детей, надлежащее исполнение 

родительских обязанностей, алиментные правоотношения родителей и детей, правоотношения между 

другими членами семьи, усыновление (удочерение), опека, попечительство, недействительность брака. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право Республики Казахстан (общая часть) 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право РК, Уголовно-процессуальное право РК 
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Ожидаемые результаты обучения:A) Знание и понимание семейно-брачного законодательства. B) 

Использование на практике знания и способности понимания. C) Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов анализировать действующее семейное законодательство осуществлять 

научно-исследовательскую работу в области семейного законодательства. D) Умения в области общения 

семейного законодательства E) Умения в области обучения ориентироваться в источниках семейного 

законодательства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Трудовое право 

Автор программы: к.ю.н., доцент Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов основных знаний о понятии, предмете, методе, источниках, 

системе и принципах  трудового права; об индивидуальном трудовом договоре, общих положениях, 

коллективном договоре, регулировании трудовых отношений отдельных категорий работников, о рабочем 

времени и времени отдыха, о заработной плате и нормировании труда, о гарантиях и компенсационных 

выплатах работникам, о материальной ответственности сторон индивидуального трудового договора, о 

трудовой дисциплине, мерах поощрения и наказания работников, трудовых спорах, контроле за соблюдением 

трудового законодательства, об охране труда и других правоотношениях, возникающих в сфере применения и 

толкования трудового законодательства. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения данной учебной дисциплины являются нормы права, 

регулирующие общественные трудовые отношения, складывающиеся в процессе применения труда 
работников, и отношения, тесно связанные с трудовыми, а также правовые категории, теоретические 

концепции, характерные для науки трудового права. Трудовое право как научная дисциплина является частью 

юридической науки, изучающей правовые нормы организации общественных отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями и дефинициями, выработанными общей теорией государства и права. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право  РК, Исполнительное производство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание трудового законодательства Республики 

Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания трудовых договоров C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по организации трудовой 

деятельности D) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по охране 

труда E) Умения в области обучения анализировать действующее  трудовое законодательство. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Медиация  

Автор программы: преподаватель Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины «Медиация» является формирование у студентов 

целостного представления об альтернативных способах разрешения правовых конфликтов; получение знаний, 

умений и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для изучения, осмысления и 

применения правовых норм, регулирующих альтернативные способы разрешения споров; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

правоприменительной и экспертно консультационной деятельности в сфере альтернативного разрешения 

споров. 
Краткое содержание дисциплины: Медиация в системе альтернативных способов урегулирования правовых 

споров. Международно-правовое регулирование медиации. Правовое регулирование медиации в РК. 

Профессиональные компетенции медиатора. Организация медиации: стадии, принципы, проведения. 

Особенности применения медиативных техник в юридической практике. 

Пререквизиты: Теория государства и права. Конституционное право 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право РК, Уголовно-процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать понятие внесудебных способов разрешения правовых споров; 

классификацию внесудебных способов разрешения правовых споров; В) знать понятие, виды, модели 

медиации; международно-правовое регулирование вопросов медиации и примирительных процедур; правовое 

регулирование медиации за рубежом; принципы медиации; правовой статус медиатора; инициирование 

медиации, подготовку к проведению медиации; проведение процедуры медиации; правовую природу 

медиативного соглашения; исполнение медиативного соглашения; С) способность самостоятельно искать и 
анализировать процессуально-правовую литературу, материалы судебной практики, аналитические материалы 

по вопросам; медиации в юридической деятельности; толковать нормы действующего законодательства, 

регулирующего вопросы медиации, используя положения правовой доктрины и судебную практику; Д) уметь 

готовить проекты нормативных правовых актов, проекты обзоров, информационных писем и других 

аналитических материалов по вопросам практики медиации. Е) владеть навыками анализа и обобщения 

материалов судебной практики, научно-практической литературы по вопросам арбитражного, гражданского 

процесса, исполнительного производства, внесудебных способов урегулирования правовых споров; навыками 
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составления документов, заключаемых при проведении процедуры медиации; навыками разрешения сложных 

правовых конфликтов; навыками правового воспитания и убеждения. 

 

6В03101   -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
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 к
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е
д
и

т
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в
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6.1 Модуль - Экологическое и государственное управление, 13 кредитов 

БД КВ EP 2210 Экологическое право 3 5 

БД КВ GSU 2211 Государственная служба и управление 3 4 

БД КВ PRGZ  2212 Прававое регулирование государственных закупок 3 4 

6.2 Модуль - Финансовая и международная деятельность, 13 кредитов 

БД КВ FP 2210 Финансовое право  3 5 

БД КВ MPP 2211 Международное публичное право 3 4 

БД КВ MChP 2212 Международное частное право 3 4 

7  Модуль - Процессуальное право, 17 кредитов 

ПД ВК UPP 2302 Уголовно-процессуальное право  3 6 

ПД ВК GPP 2303 Гражданско-процессуальное право  3 6 

ПД ВК Kri 2304 Криминалистика 3 5 

8.1 Модуль - Уголовно-исполнительное право и прокурорский надзор,  18 кредитов 

ПД ВК UIP 2305 Уголовно-исполнительное право  4 4 

ПД ВК Adv 2306 Адвокатура  4 4 

ПД КВ PN 2307 Прокурорский надзор 4 5 

БП    Производственная практика 4 5 

8.2 Модуль - Уголовно-исполнительное право и прокурорская деятельность,  18 кредитов 

ПД ВК UIP 2305 Уголовно-исполнительное право  4 4 

ПД ВК Adv 2306 Адвокатура  4 4 

ПД КВ DP 2307 Деятельность прокуратуры  4 5 

БП    Производственная практика 4 5 

 

6.1 Модуль - Экологическое и государственное управление 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Экологическое право  

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса: курс направлен на обучение студентов системному пониманию основ правового 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды в РК; освоение студентами основ теории и 

содержания современного нормативного правового регулирования экологического права, актуальных проблем 

основных теорий и концепций эколого-правовых институтов, изучение принципов построения эффективной 

правовой системы экологического правопорядка и системы государственных органов, осуществляющих 
управление окружающей средой, анализ экологических прав и обязанностей личности, исследование различных 

видов природопользования. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 

Формы права собственности на природные ресурсы. Субъекты права собственности на природные ресурсы. 

Право государственной собственности на природные ресурсы. Право муниципальной собственности на 

природные ресурсы. Право частной собственности на природные ресурсы. Основания возникновения и 

прекращения права собственности на природные ресурсы. Механизмы защиты права собственности на 

природные ресурсы. Понятие права природопользования, содержание и виды. Устойчивое природопользование. 

Право общего природопользования. Право специального природопользования. Принципы осуществления права 

природопользования. Объекты права природопользования. Субъекты права природопользования. Права и 

обязанности субъектов права природопользования. Основания возникновения и прекращения права 

природопользования. 
Пререквизиты: Гражданское право РК (общая часть), Гражданское право РК (особенная часть). 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
http://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_pravo/
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Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание экологического законодательства Республики 

Казахстан. B) использование на практике знания и способности понимания правовых форм использования 

природных ресурсов C) способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по 

организационному механизму охраны окружающей природной среды D) способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов по организационному механизму охраны окружающей природной 

среды E) умения в области обучения анализировать действующее  экологическое законодательство. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины:  Государственная служба и  управление  

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е, магистр ю.н., ст. препод. Ким Н.В. 

Цель изучения курса: овладение студентами научными основами государственной службы и управления. 

Необходимо знать структуру и компетенцию государственных органов, уметь анализировать и давать оценку 

эффективности государственной службы и управления в условиях рыночной экономики. Вполне очевидно, что 

вооружение студентов как бедующих государственных служащих, знанием теории научного управления и 

использования ее достижений в своей практической деятельности – задача государственной важности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие государственного служащего, гражданство, Правовое положение 

государственных служащих, Комплектование государственной службы, Прохождение государственной 

службы, политический государственный служащий, административный государственный служащий, 

аттестация, права, обязанности, социальное обеспечение, оплата труда, рабочее время. Государственная служба 

РК.  
Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E)Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правовое регулирование государственных закупок 
Авторы программы: магистр ю.н., ст. препод. Нурутдинова А.Ж.   

Цель изучения курса: Специфика изучения дисциплины состоит в том, что теоретические знания, полученные 

на лекциях, должны быть закреплены и пополнены путем самостоятельного изучения рекомендуемой 

литературы. 

Краткое содержание дисциплины: в области государственных закупок в Республике Казахстан;  основных 

положений действующего законодательства; системы государственного и местного регулирования в области 

государственных закупок; методов регулирования общественных отношений в сфере закупок; 

антикоррупционной политики  Республики Казахстан; ответственности за нарушение законодательства 

Республики Казахстан о государственных закупках. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 
Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные понятия и принципы правового регулирования 

государственных закупок; процесс и порядок определения организатора государственных закупок; особенности 

осуществления государственных закупок единым организатором государственных закупок; а 

также  квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику; основания признания 

потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;  последствия 

предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по квалификационным 

требованиям;  реестры, формируемые в сфере государственных закупок; способы осуществления 

государственных закупок; основные положения способов конкурса; заключение договоров о государственных 

закупках. В) Получение навыков осмысления правомерности происходящих событий и действий; усвоения  

основных положении регулирования государственных закупок. С) Пониматьроль и значения процесса 

легитимности государственных закупок в Республике Казахстан Д) Изучение основных нормативно-правовых 

актов в сфере правового регулирования государственных закупок. Е) Получение навыков сообщения 
информации, идей, проблем и решения, как специалистам, так и неспециалистам, на основе казахстанского 

патриотизма, гражданской ответственности, толерантности, антикоррупционной культуры. 

 

6.2 Модуль - Финансовая и международная деятельность 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Финансовое право  

Автор программы:  к.э.н. Кусаинова Л.И. 
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Цель изучения курса: Изучение учебного курса является овладение студентами знаниями в области 

основополагающих теоретических положений, законодательства Республики Казахстан в области 

регулирования финансовых отношений, приобретение навыков работы с законодательством, умение 

ориентироваться трудных ситуациях, возникающих на практике, обретение навыков применения полученных 

юридических знаний. Задачи курса; направлены на активизацию интереса студентов к рассматриваемой 

отрасли права.  

Краткое содержание дисциплины: Финансовое право - ведущая и важнейшая отрасль права. Это объясняется 

тем огромным значением, которые имеют финансы для жизни общества в целом и для каждого гражданина в 
отдельности. Они служат материальной основой существования государства, источником денежного 

обеспечения реализации его функций. Через финансовые рычаги государство активно влияет на социальное и 

экономическое развитие страны. Каждая организация и каждый гражданин через различные финансовые 

институты тесно связаны с государством, являются субъектами самых различных финансовых 

правоотношений. Для юриста знание финансового права - важнейший элемент его профессиональной 

подготовленности. Финансовое право является специальной юридической дисциплиной, обязательной для 

изучения студентами высших учебных заведений. Финансовое право представляет собой отрасль права, 

учебную дисциплину и отрасль юридической науки. Финансовое право состоит из общей части и особенной 

части, которые включают в себя подотрасли и правовые институты. Общая часть финансового права 

охватывает такие правовые институты, как «Правовые основы денежной системы», «Правовые основы 

финансового устройства», «Правовые основы финансового контроля», «Финансово-правовая ответственность». 

Особенная часть финансового права охватывает такие подотрасли, как «Бюджетное право», «Налоговое право», 
«Банковское право», «Страховое право». Предмет изучения финансового права как учебной дисциплины 

наряду с перечисленными институтами включает также такие темы, как финансовая деятельность государства, 

понятие финансового права и др. Содержание дисциплины не копирует полностью структуру финансового 

права как одной из отраслей права, а построена таким образом, чтобы знания, полученные по результатам 

изучения данного предмета, были системными и глубокими, имели фундаментальный характер. 

Пререквизиты: Конституционное право РК, Теория государства и права 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результатыобучения: А) Знать институты общей и особенной части отрасли финансового права 

B) порядок реализации норм в правоотношениях, источники права,  суть и значение связи между отдельными 

темами программы курса содержание норм и институтов финансового права C) уметь анализировать 

действующее  финансового законодательство осуществлять научно-исследовательскую работу в области 
финансового права; Д) составлять  правовые документы в сфере финансовых  правоотношений применять 

нормы финансового права к конкретным жизненным ситуациям.Е) владеть навыками самостоятельно 

анализировать финансово-правовые нормы и применять их на практике, а также ориентироваться в источниках 

финансового права.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Международное публичное право 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями международного публичного  права или 

же отдельных разделов этого курса непосредственно связано с процессом перестройки нашего общества, 

квалифицировать современные международно-правовые отношения; определять статус участников 
международно-правовых отношений; определять допустимые, запрещенные или ограниченные к применению 

средства и методы ведения военных действий.  

Краткое содержание дисциплины: Понятия и предмета международного публичного права, его норм, 

принципов и источников; сферу применения международного публичного права; основные нормы 

международного публичного права о статусе отдельных категорий субъектов международно-правовых 

отношений; основные положения, касающиеся действия прав человека в ситуации вооруженного конфликта, а 

также соотношения международного права человека и международного гуманитарного права; основные 

положения международного публичного права об ограничении или запрещении современных средств и 

методов ведения военных действий; основные положения, касающиеся имплементации международного 

публичного права; основные положения об ответственности за нарушение норм международного публичного 

права; структуру, принципы и сферу деятельности составных частей ООН. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 
Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать основные понятия и категории международного 

публичного права; международно-правовые принципы и нормы; отрасли международного публичного права; 

международные межправительственные организации и договоры. B) Уметь использовать на практике знания и 

способности понимания норм международного права; толковать междунородно правовые нормы, составлять 

международно правовые договоры. C) Уметь анализировать содержание междунородно правовых договоров;  

суждения юристов международников и формулировать собственные выводы о международно-правовых 

отношений. D) иметь навыки общения по основным положениям норм международного права с 
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представителями международных межправительственных и общественных организаций. E) Уметь 

самостоятельно пополнять знания и приобретать новые навыки и умения в сфере международного публичного 

права; получать и обрабатывать необходимую информацию в сфере международного публичного права, в том 

числе используя ресурсы Интернета; разрабатывать и составлять документы международно правового 

характера. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Международное частное право 
Автор программы:  Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями международного частного права или же 

отдельных разделов этого курса непосредственно связано с процессом перестройки нашего общества, и прежде 

всего с реформой внешнеэкономической деятельности, переходом к большей открытости, углублением и 

расширением отношений отечественных граждан, организаций с гражданами, организациями и фирмами других 

государств в самых различных сферах общественной жизни, экономики, культуры и науки.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет и методы правового регулирования международного 

частного права. Место международного частного права в системе права Нормативный состав международного 

частного права Источники международного частного права: понятие и виды Понятие, структура и виды 

коллизионных норм Проблемы применения коллизионных норм Порядок установления содержания 

иностранного права Право собственности в системе вещных прав в международном частном праве Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 
Отдельные виды договорных обязательств в международном частном праве. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское процессуальное право Республики Казахстан, 

Гражданское право Республики Казахстан  

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать содержание внешне-экономической деятельности 

государства и международных отношений частно-правового характера. B) Уметь использовать на практике 

нормы международного частного права права; толковать коллизионные и материальные нормы 

международного частного права; применять материально-правовое и коллезионно-правовое регулирование 

внешне-экономических сделок  C) Уметь выносить обоснованные суждения, оценивать характер и содержание 

частно-правовых доктрин в сфере внешне-экономических сделок; составлять аналитические отчеты. D) Иметь 

навыки общения с представителями международного бизнеса, международными коммерческими 
юридическими и физическими лицами. E) Уметь самостоятельно пополнять знания и приобретать новые 

навыки и умения в сфере международного частного права; получать и обрабатывать необходимую информацию 

в сфере международного частного права, в том числе используя ресурсы Интернета; разрабатывать и составлять 

документы международно правового характера 

 

7  Модуль - Процессуальное право 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Уголовно-процессуальное право  

Автор программы: ст.преподаватель Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с пордяком ведения уголовного судопроизводства в РК. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность уголовного процесса РК; стадии уголовного 

процессе; участники уголовного процесса; уголовное преследование и реабилитация; меры уголовно-

процессуального принуждения; общие условия главного судебного разбирательства 

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовное право (общая часть) 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студенты должны иметь представление о месте и роли уголовного 

процесса в расследовании уголовных дел, о видах доказательств, В) иметь представление о процессуальных 

обязанностей участников уголовного процесса; С) знать и уметь использовать уголовно-процессуальное 

законодательство, Д) четко устанавливать предусмотренные законом основания и условия возбуждения 

уголовного дела; Е) иметь навыки составления процессуальных документов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Гражданско-процессуальное право 

Автор программы: Курманова А.К. 

Цель изучения курса: Преподавание гражданско-процессуального права имеет своей целью формирование у 

студентов глубоких теоретических знаний и привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых 

им для обоснованного разрешения гражданских дел в суде.  

Краткое содержание дисциплины: виды и стадии гражданского судопроизводства; субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений;  цели и особенности судебного доказывания по гражданским делам; 

особенности исковой формы защиты права; виды пересмотра судебных постановлений в гражданском 
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процессе;  несудебные формы защиты гражданских прав и альтернативные способы урегулирования 

гражданско-правовых конфликтов 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание содержания гражданско-процессуальной 

деятельности, понимание значения соблюдения принципов гражданского процесса, B) умение оперировать 

терминологией гражданско-процессуального права C) способность обобщать следственно-судебную практику 

для правильного разрешения гражданских споров D) Умения грамотно составлять гражданско-процессуальные 
документы E) Умения формулировать выводы по вопросам применения гражданско-процессуальные норм в 

правоприменительной практике. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Криминалистика 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов общего представления о способах и методах раскрытия и 

расследования преступлений, получение навыков работы с доказательствами, усвоение правил проведения 

отдельных следственных действий 

Краткое содержание дисциплины: Понятие криминалистики как юридической дисциплины и науки. Общие 

поожения криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Криминалистическая техника. 

Криминалистическая тактика.Криминалистическая методика. 
Пререквизиты: Уголовное право (общая часть), уголовное право (особенная часть) 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность и содержание криминалистических понятий и 

категорий, технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий, 

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. В) оперировать криминалистическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, раскрытие и 

расследование преступлений, в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 

заключения по вопросам, связанным с назначением экспертиз, выявлением, раскрытием и расследованием 

преступлений; правильно составлять и оформлять юридические процессуальные документы, связанные с 

предварительным расследованием преступлений; применять технико-криминалистические методы; правильно 
ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключение эксперта (специалиста); 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению уголовных правонарушений. С) владеть юридической 

терминологией, навыками работы с уголовно-процессуальным законодательством и нормативно-правовыми 

актами иной отраслевой принадлежности, навыками анализа следственных ситуаций; D) владеть навыками 

анализа правоприменительной практики с целью выявления и исправления тактических и процессуальных 

ошибок; Е) уметь применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств. 

 

8.1 Модуль - Уголовно-исполнительное право и прокурорский надзор 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Уголовно-исполнительное право  

Автор программы: ст.пр.Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на углубленное изучение правового регулирования 

общественных отношений в сфере исполнения и отбытия уголовных наказаний, а также истории становления 

уголовно-исполнительной системы Казахстана, международного сотрудничества в рассматриваемой сфере и 

других вопросов.   

Краткое содержание дисциплины: Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса; 

уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан; правовое регулирование исполнения 

наказания и применения мер исправительного воздействия; правовое положение лиц, отбывающих наказания; 

учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью; исполнение наказаний, не 
связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного; исполнение наказаний в виде привлечения к 

общественным работам, исправительным работам и ограничения свободы; порядок и условия исполнения 

наказаний, связанных с изоляцией от общества; исполнение наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих; освобождение от отбывания наказания; контроль за условно осужденными. 

Перереквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Уголовное право (особенная часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. B) Использование на практике знания и способности понимания грамотно 
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применять уголовно – исполнительный закон. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов работы об основных направлениях научной мысли по спорным вопросам 

исполнения наказаний. D) Умения в области общения в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства.  E) Умения в области обучения должным объемом знаний и навыков, 

регулирующих уголовно - исполнительную деятельность, необходимая для работы в различных общественных 

и правовых структурах, государственных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Адвокатура  

Автор программы: к.ю.н.Жумагазиева Р.Ш. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является изучение студентами действующе6го законодательства 

РК, регулирующего адвокатскую деятельность, а также формирование у них знаний о сущности, задачах и 

порядке функционирования адвокатуры в РК, о правах и обязанностях адвокатов. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и задачи адвокатуры. Организационные формы деятельности 

адвокатов. Профессиональная этика адвоката. Юридическая помощь адвоката по уголовным делам. 

Деятельность адвоката по гражданским делам. Союз адвокатов Республики Казахстан и международное 

сотрудничество адвокатов. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Медиация в РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать о понятии деятельности адвоката; о видах профессиональной 
деятельности адвоката; В) знать о формах организации адвокатской деятельности; о порядке формирования и 

развития адвокатуры в Казахстане: С) способность освоить организацию работы коллегии адвокатов; Д) уметь 

работать с нормативными актами; Е) владеть навыками применения полученных знаний для практической 

деятельности в правоохранительных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Прокурорский надзор  

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: изучение будущими юристами содержания деятельности прокуратуры, ее полномочий, 

позволяющих обеспечивать правопорядок и законность в государстве и обществе, защиту прав и законных 

интересов граждан. Прокурорский надзор в Республике Казахстан представляет собой самостоятельную 
отрасль права и является неотъемлемой частью единой казахстанской правовой системы. Прокурорский надзор 

в РК является специальной, профилирующей дисциплиной изучаемой в юридических вузах республики 

Казахстан. Его основой служит Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 г., 

Конституционное право, Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс РК, 

Административный кодекс РК, Приказы Генерального прокурора РК и иная нормативная база.  

Краткое содержание дисциплины: История развития прокуратуры Казахстана. Задачи и принципы 

организации деятельности органов прокуратуры. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

Правовые акты органов прокуратуры. Организация и деятельность специализированных прокуратур. Система 

правовой статистики и специальных учетов. Служба в органах прокуратуры, социальная и правовая защита 

сотрудников органов прокуратуры. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

законность оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за законностью органов дознания и 
предварительного следствия. Представительство интересов государства в суде. Прокурорский надзор за 

законностью административного производства. Прокурорский надзор за исполнительным производством. 

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры 

применительно к конкретным направлениям деятельности; законодательство, регламентирующее деятельность 

органов прокуратуры РК; В) знать общие принципы организации и деятельности прокуратуры РК; систему и 

структуру территориальных и специализированных органов прокуратуры РК; функции прокуратуры РК, 

отрасли прокурорского надзора и основные направления деятельности. С) способность разграничивать 

компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РК; анализировать состояние законности и 

правопорядка; Д) умения выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры Е) владеть 

навыками работы с нормативным материалом; проведения общенадзорной проверки на предприятии; 
составления актов прокурорского реагирования. 

 

8.2 Модуль - Уголовно-исполнительное право и прокурорская деятельность 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деятельность прокуратуры 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

http://pandia.org/text/category/normativnie_materiali/
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Цель изучения курса: изучение будущими юристами содержания деятельности прокуратуры, ее полномочий, 

позволяющих обеспечивать правопорядок и законность в государстве и обществе, защиту прав и законных 

интересов граждан. Прокурорский надзор в Республике Казахстан представляет собой самостоятельную 

отрасль права и является неотъемлемой частью единой казахстанской правовой системы. Прокурорский надзор 

в РК является специальной, профилирующей дисциплиной изучаемой в юридических вузах республики 

Казахстан. Его основой служит Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 г., 

Конституционное право, Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс РК, 

Административный кодекс РК, Приказы Генерального прокурора РК и иная нормативная база.  
Краткое содержание дисциплины: История развития прокуратуры Казахстана. Задачи и принципы 

организации деятельности органов прокуратуры. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

Правовые акты органов прокуратуры. Организация и деятельность специализированных прокуратур. Система 

правовой статистики и специальных учетов. Служба в органах прокуратуры, социальная и правовая защита 

сотрудников органов прокуратуры. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

законность оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за законностью органов дознания и 

предварительного следствия. Представительство интересов государства в суде. Прокурорский надзор за 

законностью административного производства. Прокурорский надзор за исполнительным производством. 

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры 

применительно к конкретным направлениям деятельности; законодательство, регламентирующее деятельность 
органов прокуратуры РК; В) знать общие принципы организации и деятельности прокуратуры РК; систему и 

структуру территориальных и специализированных органов прокуратуры РК; функции прокуратуры РК, 

отрасли прокурорского надзора и основные направления деятельности. С) способность разграничивать 

компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РК; анализировать состояние законности и 

правопорядка; Д) умения выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры Е) владеть 

навыками работы с нормативным материалом; проведения общенадзорной проверки на предприятии; 

составления актов прокурорского реагирования. 

 

6В03101   -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

Компонент  Код дисциплины Наименование дисциплины 
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6 Модуль -  Особенная часть гражданского и уголовного права, 10 кредитов 

БД ВК GP (OsCh) 2205 Гражданское право (особенная часть) 3 5 

БД ВК UP (OsCh) 2206 Уголовное право (особенная часть) 3 5 

7.1 Модуль - Государственное управление, 10 кредитов 

БД КВ GSU 2208 Государственная служба и управление  3 5 

БД КВ AP  2209 Административное право 3 5 

7.2 Модуль -  Международное право и административный процесс, 10 кредитов 

БД КВ MPP 2208 Международное публичное право 3 5 

БД КВ APP 2209 Административное право и процесс 3 5 

8.1 Модуль - Адвокатская деятельность и прокурорский надзор, 8 кредитов 

ПД ВК Adv 2301 Адвокатура 3 3 

ПД КВ PN 2302 Прокурорский надзор 3 5 

8.2 Модуль - Адвокатская  и прокурорская деятельность, 8 кредитов 

ПД ВК Adv 2301 Адвокатура 3 3 

ПД КВ DP 2302 Деятельность прокуратуры  3 5 

9.1 Модуль - Отраслевые юридические дисциплины и медиация, 16 кредитов 

БД КВ PRGZ  2210 Прававое регулирование государственных закупок 4 3 

БД КВ SP 2211 Семейное право 4 5 

БД КВ TP 2212 Трудовое право 4 5 

БД КВ Med 2213 Медиация  4 3 

9.2 Модуль - Правоохранительные органы и конфликтология, 16 кредитов 

БД КВ PEYu 2210 Профессиональная этика юриста 4 3 

http://pandia.org/text/category/normativnie_materiali/
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6 Модуль -  Особенная часть гражданского и уголовного права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Гражданское право РК (Особенная часть) 

Автор программы: Курманова А.К. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний в области особенной части 

гражданского права, а также практических навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности 
Краткое содержание дисциплины: Договорные обязательства по передаче имущества в собственность, 

договорные обязательства по передаче имущества в пользование,  договорные обязательства по выполнению 

работ, договорные обязательства по оказанию услуг, договорные обязательства по совместной деятельности – 

простое товарищество. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. Поручение и комиссия. Агентирование. Доверительное управление 

имуществом. Коммерческая концессия (франчайзинг). Патентное право. Средства индивидуализации 

участников гражданского оборота. Наследственное право. Общие положения о наследовании. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (Общая часть) 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право РК, Семейное право 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание понятий о сущности обязательственной части 

гражданского права B) Осуществление профессиональной деятельности по применению гражданско-правовых 
норм C) Способность к анализу содержания гражданско-правовых отношений. D)Умения формулировать 

предложения по совершенствованию гражданско-правового законодательства. E) Умения и навыки 

практического применения теоретических знаний в области обязательственной части гражданского права. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Уголовное право РК (Особенная часть) 

Автор программы: Жумагазиева Р.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов глубоких теоретических знаний и привитие на этой основе 

прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач по применению норм 

уголовного законодательства, возложенных на судебные и правоохранительные органы. 

Краткое содержание дисциплины: понятие и задачи уголовного права (особенной части), понятие 

квалификации уголовных правонарушений, уголовные правонарушения против личности, уголовные 
правонарушения против интересов семьи и несовершеннолетних, уголовные правонарушения против 

конституционных и иных прав и свобод человека, гражданина, уголовные правонарушения мира и 

безопасности человечества, уголовные правонарушения против собственности, медицинские уголовные 

правонарушения, уголовные правонарушения против основ конституционного строя и безопасности, 

коррупционные уголовные правонарушения, транспортные уголовные правонарушения, воинские уголовные 

правонарушения. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право (Общая часть) 

Постреквизиты: Уголовно-исполнительное право,Уголовно-процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание положений о принципах, категориях, задачах  

особенной части уголовного права B) Самостоятельной ориентирование в действующем уголовном 

законодательстве C) Способность к толкованию и применению норм уголовного права. D) Умения правильно 
квалифицировать уголовные правонарушения. E) Умения и навыки разграничения отдельных уголовных 

правонарушений 

7.1 Модуль - Государственное управление 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственная служба и  управление  

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е,  

Цель изучения курса: овладение студентами научными основами государственной службы и управления. 

Необходимо знать структуру и компетенцию государственных органов, уметь анализировать и давать оценку 

эффективности государственной службы и управления в условиях рыночной экономики. Вполне очевидно, что 

вооружение студентов как бедующих государственных служащих, знанием теории научного управления и 
использования ее достижений в своей практической деятельности – задача государственной важности. 

БД КВ POO 2211 Правоохранительные органы  4 5 

БД КВ RTS 2212 Разрешение трудовых споров  4 5 

БД КВ YuK 2213 Юридическая конфликтология 4 3 

10 Модуль - Процессуальное право, 12 кредитов 

ПД ВК UPP 2303 Уголовно-процессуальное право  4 4 

ПД ВК GPP 2304 Гражданско-процессуальное право  4 5 

БД    Производственная практика 4 3 



314 

  

Краткое содержание дисциплины: Понятие государственного служащего, гражданство, Правовое положение 

государственных служащих, Комплектование государственной службы, Прохождение государственной 

службы, политический государственный служащий, административный государственный служащий, 

аттестация, права, обязанности, социальное обеспечение, оплата труда, рабочее время. Государственная служба 

РК.  

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право, Гражданско-процессуальное право 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 
государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E)Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Административное право  

Автор программы: магистр ю.н, ст.препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий и институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного права, 

форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном управлении,  
административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении; 

анализ административно-правового регулирования в отраслях и сферах государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Административно-

правовойстатус гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

Административно- правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус 

предприятий, учреждений и организаций. Административно-правовые формы реализации исполнительной 

власти. Административно- правовые методы реализации исполнительной власти. Административное 

принуждение. Административная ответственность. Административно-процессуальная деятельность. Контроль 

и надзор за законностью в сфере государственного управления. Административно-правовые режимы. 

Административно-правовое регулирование в экономическое сфере. Административно-правовое регулирование 

в социально-культурной сфере. Административно-правовое регулирование в  административно-политической 
сфере. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право, Гражданско-процессуальное право 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E) Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

7.2 Модуль -  Международное право и административный процесс 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Международное публичное право 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями международного публичного  права или 

же отдельных разделов этого курса непосредственно связано с процессом перестройки нашего общества, 

квалифицировать современные международно-правовые отношения; определять статус участников 

международно-правовых отношений; определять допустимые, запрещенные или ограниченные к применению 

средства и методы ведения военных действий.  

Краткое содержание дисциплины: Понятия и предмета международного публичного права, его норм, 

принципов и источников; сферу применения международного публичного права; основные нормы 

международного публичного права о статусе отдельных категорий субъектов международно-правовых 
отношений; основные положения, касающиеся действия прав человека в ситуации вооруженного конфликта, а 

также соотношения международного права человека и международного гуманитарного права; основные 

положения международного публичного права об ограничении или запрещении современных средств и 

методов ведения военных действий; основные положения, касающиеся имплементации международного 

публичного права; основные положения об ответственности за нарушение норм международного публичного 

права; структуру, принципы и сферу деятельности составных частей ООН. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право, Гражданско-процессуальное право 
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Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать основные понятия и категории международного 

публичного права; международно-правовые принципы и нормы; отрасли международного публичного права; 

международные межправительственные организации и договоры. B) Уметь использовать на практике знания и 

способности понимания норм международного права; толковать междунородно правовые нормы, составлять 

международно правовые договоры. C) Уметь анализировать содержание междунородно правовых договоров;  

суждения юристов международников и формулировать собственные выводы о международно-правовых 

отношений. D) иметь навыки общения по основным положениям норм международного права с 

представителями международных межправительственных и общественных организаций. E) Уметь 
самостоятельно пополнять знания и приобретать новые навыки и умения в сфере международного публичного 

права; получать и обрабатывать необходимую информацию в сфере международного публичного права, в том 

числе используя ресурсы Интернета; разрабатывать и составлять документы международно правового 

характера. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Административное право и процесс 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий и институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного 

права,форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном 

управлении,административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном 
управлении; анализ административно-правового регулирования в отраслях и сферах государственного 

управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Административно-правовой 

статус гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Административно-

правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и 

организаций. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. Административно- 

правовые методы реализации исполнительной власти. Административное принуждение. Административная 

ответственность. Административно-процессуальная деятельность. Контроль и надзор за законностью в сфере 

государственного управления. Административно-правовые режимы. Административно-правовое регулирование 

в экономическое сфере. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

Административно-правовое регулирование в административно-политической сфере.  
Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право, Гражданско-процессуальное право 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E) Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

8.1 Модуль - Адвокатская деятельность и прокурорский надзор 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Адвокатура  

Автор программы: к.ю.н.Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является изучение студентами действующего законодательства 

РК, регулирующего адвокатскую деятельность, а также формирование у них знаний о сущности, задачах и 

порядке функционирования адвокатуры в РК, о правах и обязанностях адвокатов. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и задачи адвокатуры. Организационные формы деятельности 

адвокатов. Профессиональная этика адвоката. Юридическая помощь адвоката по уголовным делам. 

Деятельность адвоката по гражданским делам. Союз адвокатов Республики Казахстан и международное 

сотрудничество адвокатов. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право, Гражданско-процессуальное право 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать о понятии деятельности адвоката; о видах профессиональной 

деятельности адвоката; В) знать о формах организации адвокатской деятельности; о порядке формирования и 

развития адвокатуры в Казахстане: С) способность освоить организацию работы коллегии адвокатов; Д) уметь 

работать с нормативными актами; Е) владеть навыками применения полученных знаний для практической 

деятельности в правоохранительных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Прокурорский надзор 



316 

  

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: изучение будущими юристами содержания деятельности прокуратуры, ее полномочий, 

позволяющих обеспечивать правопорядок и законность в государстве и обществе, защиту прав и законных 

интересов граждан. Прокурорский надзор в Республике Казахстан представляет собой самостоятельную 

отрасль права и является неотъемлемой частью единой казахстанской правовой системы. Прокурорский надзор 

в РК является специальной, профилирующей дисциплиной изучаемой в юридических вузах республики 

Казахстан. Его основой служит Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 г., 

Конституционное право, Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс РК, 
Административный кодекс РК, Приказы Генерального прокурора РК и иная нормативная база.  

Краткое содержание дисциплины: История развития прокуратуры Казахстана. Задачи и принципы 

организации деятельности органов прокуратуры. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

Правовые акты органов прокуратуры. Организация и деятельность специализированных прокуратур. Система 

правовой статистики и специальных учетов. Служба в органах прокуратуры, социальная и правовая защита 

сотрудников органов прокуратуры. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

законность оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за законностью органов дознания и 

предварительного следствия. Представительство интересов государства в суде. Прокурорский надзор за 

законностью административного производства. Прокурорский надзор за исполнительным производством. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право, Гражданско-процессуальное право 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры 
применительно к конкретным направлениям деятельности; законодательство, регламентирующее деятельность 

органов прокуратуры РК; В) знать общие принципы организации и деятельности прокуратуры РК; систему и 

структуру территориальных и специализированных органов прокуратуры РК; функции прокуратуры РК, 

отрасли прокурорского надзора и основные направления деятельности. С) способность разграничивать 

компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РК; анализировать состояние законности и 

правопорядка; Д) умения выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры Е) владеть 

навыками работы с нормативным материалом; проведения общенадзорной проверки на предприятии; 

составления актов прокурорского реагирования. 

 

8.2 Модуль - Адвокатская  и прокурорская деятельность  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деятельность прокуратуры 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: изучение будущими юристами содержания деятельности прокуратуры, ее полномочий, 

позволяющих обеспечивать правопорядок и законность в государстве и обществе, защиту прав и законных 

интересов граждан.  

Краткое содержание дисциплины: История развития прокуратуры Казахстана. Задачи и принципы 

организации деятельности органов прокуратуры. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

Правовые акты органов прокуратуры. Организация и деятельность специализированных прокуратур. Система 

правовой статистики и специальных учетов. Служба в органах прокуратуры, социальная и правовая защита 

сотрудников органов прокуратуры. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 
законность оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за законностью органов дознания и 

предварительного следствия. Представительство интересов государства в суде. Прокурорский надзор за 

законностью административного производства. Прокурорский надзор за исполнительным производством. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право, Гражданско-процессуальное право 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры 

применительно к конкретным направлениям деятельности; законодательство, регламентирующее деятельность 

органов прокуратуры РК; В) знать общие принципы организации и деятельности прокуратуры РК; систему и 

структуру территориальных и специализированных органов прокуратуры РК; функции прокуратуры РК, 

отрасли прокурорского надзора и основные направления деятельности. С) способность разграничивать 

компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РК; анализировать состояние законности и 

правопорядка; Д) умения выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры Е) владеть 
навыками работы с нормативным материалом; проведения общенадзорной проверки на предприятии; 

составления актов прокурорского реагирования. 

 

9.1 Модуль - Отраслевые юридические дисциплины и медиация 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правовое регулирование государственных закупок 

Авторы программы: магистр ю.н., ст. препод. Нурутдинова А.Ж.   

http://pandia.org/text/category/normativnie_materiali/
http://pandia.org/text/category/normativnie_materiali/
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Цель изучения курса: Специфика изучения дисциплины состоит в том, что теоретические знания, полученные 

на лекциях, должны быть закреплены и пополнены путем самостоятельного изучения рекомендуемой 

литературы. 

Краткое содержание дисциплины: в области государственных закупок в Республике Казахстан;  основных 

положений действующего законодательства; системы государственного и местного регулирования в области 

государственных закупок; методов регулирования общественных отношений в сфере закупок; 

антикоррупционной политики  Республики Казахстан; ответственности за нарушение законодательства 

Республики Казахстан о государственных закупках. 
Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Финансовое право, Теория оперативно розыскной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные понятия и принципы правового регулирования 

государственных закупок; процесс и порядок определения организатора государственных закупок; особенности 

осуществления государственных закупок единым организатором государственных закупок; а 

также  квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику; основания признания 

потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;  последствия 

предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по квалификационным 

требованиям;  реестры, формируемые в сфере государственных закупок; способы осуществления 

государственных закупок; основные положения способов конкурса; заключение договоров о государственных 

закупках. В) Получение навыков осмысления правомерности происходящих событий и действий; усвоения  

основных положении регулирования государственных закупок. С) Пониматьроль и значения процесса 
легитимности государственных закупок в Республике Казахстан Д) Изучение основных нормативно-правовых 

актов в сфере правового регулирования государственных закупок. Е) Получение навыков сообщения 

информации, идей, проблем и решения, как специалистам, так и неспециалистам, на основе казахстанского 

патриотизма, гражданской ответственности, толерантности, антикоррупционной культуры. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Семейное право  

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса: Регулируя общественные отношения, которые принято называть частными, семейное 

право провозглашает принципы, позволяющие обеспечивать интересы людей в устройстве частной жизни, 

отстаивать права человека в такой автономной форме общения, как семья. Действующее семейное 
законодательство закрепляет принципы, способствующие внедрению в жизнь норм, направленных на 

обеспечение индивидуальных интересов членов семьи и семьи в целом. Дисциплина дает знания, позволяющие 

юристу защищать права и разрешать конфликты в такой сфере, которая связана с личной жизнью любого 

человека. На практике споры между членами семьи составляют значительную часть гражданских дел и 

получение качественных знаний по данной отрасли права в дальнейшем будут способствовать становлению  

профессиональной деятельности выпускников. Этим и определяется значение семейного права в подготовке 

специалистов. Подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих на практике применять 

полученные теоретические и практические знания, необходимые для решения проблем, вытекающих из брачно-

семейных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Семейное право, предмет и метод семейного права, система семейного 

права, источники семейного права, действие семейно-брачного законодательства, семейное правоотношение, 
субъекты семейных правоотношений, объект и содержание семейных правоотношений, брак, супруги, личные 

правоотношения супругов, имущественные права и обязанности супругов, брачный договор, совместная 

собственность супругов, регистрация брака, алименты, алиментные правоотношения супругов и бывших 

супругов, прекращение брака, расторжение брака, правоотношения между родителями  и детьми, 

родительские права и обязанности, воспитание детей, содержание детей, надлежащее исполнение 

родительских обязанностей, алиментные правоотношения родителей и детей, правоотношения между 

другими членами семьи, усыновление (удочерение), опека, попечительство, недействительность брака. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право Республики Казахстан (общая часть) 

Постреквизиты: Нотариат, Практикум по составлению уголовно процессуальных документов 

Ожидаемые результаты обучения:A) Знание и понимание семейно-брачного законодательства. B) 

Использование на практике знания и способности понимания. C) Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов анализировать действующее семейное законодательство осуществлять 
научно-исследовательскую работу в области семейного законодательства. D) Умения в области общения 

семейного законодательства E) Умения в области обучения ориентироваться в источниках семейного 

законодательства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Трудовое право 

Автор программы: к.ю.н., доцент Курманова А.К. 
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Цель изучения курса:  формирование у студентов основных знаний о понятии, предмете, методе, источниках, 

системе и принципах  трудового права; об индивидуальном трудовом договоре, общих положениях, 

коллективном договоре, регулировании трудовых отношений отдельных категорий работников, о рабочем 

времени и времени отдыха, о заработной плате и нормировании труда, о гарантиях и компенсационных 

выплатах работникам, о материальной ответственности сторон индивидуального трудового договора, о 

трудовой дисциплине, мерах поощрения и наказания работников, трудовых спорах, контроле за соблюдением 

трудового законодательства, об охране труда и других правоотношениях, возникающих в сфере применения и 

толкования трудового законодательства. 
Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения данной учебной дисциплины являются нормы права, 

регулирующие общественные трудовые отношения, складывающиеся в процессе применения труда 

работников, и отношения, тесно связанные с трудовыми, а также правовые категории, теоретические 

концепции, характерные для науки трудового права. Трудовое право как научная дисциплина является частью 

юридической науки, изучающей правовые нормы организации общественных отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями и дефинициями, выработанными общей теорией государства и права. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Исполнительное производство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание трудового законодательства Республики 

Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания трудовых договоров C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по организации трудовой 

деятельности D) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по охране 
труда E) Умения в области обучения анализировать действующее  трудовое законодательство. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Медиация  

Автор программы: преподаватель Бекбауова Ас.А. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины «Медиация» является формирование у студентов 

целостного представления об альтернативных способах разрешения правовых конфликтов; получение знаний, 

умений и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для изучения, осмысления и 

применения правовых норм, регулирующих альтернативные способы разрешения споров; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

правоприменительной и экспертно консультационной деятельности в сфере альтернативного разрешения 
споров. 

Краткое содержание дисциплины: Медиация в системе альтернативных способов урегулирования правовых 

споров. Международно-правовое регулирование медиации. Правовое регулирование медиации в РК. 

Профессиональные компетенции медиатора. Организация медиации: стадии, принципы, проведения. 

Особенности применения медиативных техник в юридической практике. 

Пререквизиты: Адвокатура, Административное право и процесс 

Постреквизиты: Исполнительное производство 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать понятие внесудебных способов разрешения правовых споров; 

классификацию внесудебных способов разрешения правовых споров; В) знать понятие, виды, модели 

медиации; международно-правовое регулирование вопросов медиации и примирительных процедур; правовое 

регулирование медиации за рубежом; принципы медиации; правовой статус медиатора; инициирование 
медиации, подготовку к проведению медиации; проведение процедуры медиации; правовую природу 

медиативного соглашения; исполнение медиативного соглашения; С) способность самостоятельно искать и 

анализировать процессуально-правовую литературу, материалы судебной практики, аналитические материалы 

по вопросам; медиации в юридической деятельности; толковать нормы действующего законодательства, 

регулирующего вопросы медиации, используя положения правовой доктрины и судебную практику; Д) уметь 

готовить проекты нормативных правовых актов, проекты обзоров, информационных писем и других 

аналитических материалов по вопросам практики медиации. Е) владеть навыками анализа и обобщения 

материалов судебной практики, научно-практической литературы по вопросам арбитражного, гражданского 

процесса, исполнительного производства, внесудебных способов урегулирования правовых споров; навыками 

составления документов, заключаемых при проведении процедуры медиации; навыками разрешения сложных 

правовых конфликтов; навыками правового воспитания и убеждения. 

 

9.2 Модуль - Правоохранительные органы и конфликтология 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Профессиональная этика юриста 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: На основе изучения теоретических основ и практических составляющих 

профессиональной этики сформировать у слушателей систему знаний, представлений и опыта поведения, 

соответствующего профессиональной этике сотрудника правоохранительных органов 
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Краткое содержание дисциплины: понятие этики и ее предмет, нравственно-этические  составляющие 

профессиональной деятельности юриста, прикладные составляющие профессиональной деятельности юриста 

Пререквизиты: Теория государства и права,  Конституционное право 

Постреквизиты: Финансовое право, Теория оперативно розыскной деятельности 

Ожидаемые результаты  обучения: A) студент должен знать теоретические и практические навыки 

профессиональной этики юриста, В) основополагающие принципы этики юриста, С) уметь применять на 

практике  теоретико-методические основы профессиональной этики, Д) анализировать конфликтные ситуации, 

Е)  находить адекватные способы их разрешения. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правоохранительные органы  

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на изучение правоохранительной деятельности в Республике 

Казахстан, основных принципов, регулирующих деятельность правоохранительных органов РК. 

Краткое содержание дисциплины: правоохранительная деятельность; суд; судебная власть; правосудие; 

специализированные суды; судебное звено; районный суд; областной суд; инстанция; постановление; приговор; 

присяжный заседатель; исполнительное производство; судебный исполнитель; судебный пристав; прокуратура; 

акты прокуратуры; специализированные прокуратуры; санкция; классные чины; юстиция; уголовно – 

исполнительная система; оперативно – розыскная деятельность; предварительное следствие; дознание; 

национальная безопасность; адвокат; нотариус.    
Пререквизиты: Теория государства и права,  Конституционное право 

Постреквизиты: Нотариат, Практикум по составлению уголовно процессуальных документов 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области организации правоохранительной 

деятельности Республики Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания судебной 

власти и отправления правосудия, правоохранительной службы. C) Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов в сфере отправления правосудия, поступления на службу в 

правоохранительные органы РК. D) Умения в области общения правооприминительной практики. E) Умения в 

области обучения судебной и правоохранительной системы РК. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Разрешение трудовых споров 
Автор программы: к.ю.н., доцент Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов основных знаний о понятии, предмете, методе, источниках, 

системе и принципах  разрешения трудового права; об индивидуальном трудовом договоре, общих 

положениях, коллективном договоре, регулировании трудовых отношений отдельных категорий работников, о 

рабочем времени и времени отдыха, о заработной плате и нормировании труда, о гарантиях и 

компенсационных выплатах работникам, о материальной ответственности сторон индивидуального трудового 

договора, о трудовой дисциплине, мерах поощрения и наказания работников, трудовых спорах, контроле за 

соблюдением трудового законодательства, об охране труда и других правоотношениях, возникающих в сфере 

применения и толкования трудового законодательства. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения данной учебной дисциплины являются нормы права, 

регулирующие общественные трудовые отношения, складывающиеся в процессе применения труда 
работников, и отношения, тесно связанные с трудовыми, а также правовые категории, теоретические 

концепции, характерные для науки трудового права. Трудовое право как научная дисциплина является частью 

юридической науки, изучающей правовые нормы организации общественных отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями и дефинициями, выработанными общей теорией государства и права. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Исполнительное производство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание трудового законодательства Республики 

Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания трудовых договоров C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по организации трудовой 

деятельности D) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по охране 

труда E) Умения в области обучения анализировать действующее  трудовое законодательство. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Юридическая конфликтология 

Автор программы: к.и.н.Мусаев А.Б. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков рациональной 

теоретической и практической деятельности при разрешении конфликтов в юридической среде 

Краткое содержание дисциплины: Предмет конфликтологии. Понятие конфликтологии. Виды конфликтов. 

Понятие юридического конфликта. Способ разрешения юридического конфликта. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 
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Постреквизиты: Исполнительное производство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание социальной значимости своей будущей профессии 

B) Использование на практике знания и способности понимания содержание действующего законодательства, 

регламентирующего этические принципы поведения представителей юридических профессий. C) способность 

разрешать конфликтные ситуации D) Умения в области общения с людьми. E) Умения в области применения 

норм права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, умения решать сложные 

задачи правоприменительной практики. 

 

10 Модуль - Процессуальное право 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Уголовно-процессуальное право 

Автор программы: Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: Преподавание уголовно-процессуального права в высших учебных заведениях 

Республики Казахстан имеет своей целью формирование у студентов глубоких теоретических знаний и 

привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач, 

возложенных на судебные и правоохранительные органы.  

Краткое содержание дисциплины: Законодательство, определяющее порядок уголовного судопроизводства. 

Государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе. Основы теории доказательств. Меры 

процессуального принуждения. Доказывание по уголовным делам. Следственные действия. Главное судебное 
разбирательство. Апелляционное обжалование, опротестование судебных решений, не вступивших в законную 

силу. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов, Теория оперативно-

розыскной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание содержания уголовно-процессуальной 

деятельности, понимание значения соблюдения принципов уголовного процесса, B) умение оперировать 

терминологией уголовно-процессуального права C) способность обобщать следственно-судебную практику D) 

Умения составлять протоколы следственных действий, мотивированные постановления следователя и 

дознавателя E) Умения формулировать выводы по вопросам применения уголовно-процессуальны норм в 

различных ситуациях 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Гражданско-процессуальное право 

Автор программы: Курманова А.К. 

Цель изучения курса: Преподавание гражданско-процессуального права имеет своей целью формирование у 

студентов глубоких теоретических знаний и привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых 

им для обоснованного разрешения гражданских дел в суде.  

Краткое содержание дисциплины: виды и стадии гражданского судопроизводства; субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений;  цели и особенности судебного доказывания по гражданским делам; 

особенности исковой формы защиты права; виды пересмотра судебных постановлений в гражданском 

процессе;  несудебные формы защиты гражданских прав и альтернативные способы урегулирования 
гражданско-правовых конфликтов 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов, Исполнительное 

производство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание содержания гражданско-процессуальной 

деятельности, понимание значения соблюдения принципов гражданского процесса, B) умение оперировать 

терминологией гражданско-процессуального права C) способность обобщать следственно-судебную практику 

для правильного разрешения гражданских споров D) Умения грамотно составлять гражданско-процессуальные 

документы E) Умения формулировать выводы по вопросам применения гражданско-процессуальные норм в 

правоприменительной практике. 
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5В030100  -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

3 курс 

 

 

9.1 Модуль - Профессиональные языки и  медиация 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Медиация в РК 

Автор программы: преподаватель Бекбауова Ас.А. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины «Медиация» является формирование у студентов 

целостного представления об альтернативных способах разрешения правовых конфликтов; получение знаний, 

умений и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для изучения, осмысления и 

применения правовых норм, регулирующих альтернативные способы разрешения споров; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

правоприменительной и экспертно консультационной деятельности в сфере альтернативного разрешения 

споров. 
Краткое содержание дисциплины: Медиация в системе альтернативных способов урегулирования правовых 

споров. Международно-правовое регулирование медиации. Правовое регулирование медиации в РК. 

Компонент  Код дисциплины Наименование дисциплины 
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9.1 Модуль - Профессиональные языки и  медиация, 15 кредитов 

БД ОК РK(R)Ya 3216 Профессиональный казахский (русский) язык 5 3 

БД ОК РOIYa 3217 Профессионально-ориентированный иностранный язык 6 3 

БД КВ MRK  3218 Медиация в РК 6 4 

БД  Производственная практика 6 5 

9.2 Модуль -  Профессиональные языки и  юридическая конфликтология, 15 кредитов 

БД ОК РK(R)Ya 3216 Профессиональный казахский (русский) язык 5 3 

БД ОК РOIYa 3217 Профессионально-ориентированный иностранный язык 6 3 

БД КВ UK 3218 Юридическая конфликтология 6 4 

БД  Производственная практика 6 5 

10.1 Модуль -  Актуальные проблемы угодовного права РК и криминалистика (траектория уголовно-

правовая), 10 кредитов 

БД КВ APUPPRK 3219 Актуальные проблемы угодовного права РК 5 5 

БД КВ Kri 3220 Криминалистика 6 5 

10.2 Модуль - Судебная экспертиза и налоговое право РК (траектория гражданско-правовая), 10 

кредитов 

БД КВ NРRK 3219 Налоговое право РК 5 5 

БД КВ SE 3220 Судебная экспертиза 6 5 

14.1 Модуль - Судебная экспертология и противодействие коррупции в сфере госслужбы (траектория 

уголовно-правовая), 10 кредитов 

ПД КВ SЕ 3303 Судебная экспертология 5 5 

ПД КВ PKGS 3304 Противодействие коррупции в сфере госслужбы 5 5 

14.2 Модуль – Финансовое РК и  страховое право (траектория гражданско-правовая), 10 кредитов 

ПД КВ FPRK 3303 Финансовое право РК 5 5 

ПД КВ SPRK 3304 Страховое право РК 5 5 

15.1 Модуль -Теория оперативно-розыскной деятельности и прокурорский надзор в РК (траектория 

уголовно-правовая), 17  кредитов 

ПД КВ TORD 3305 Теория оперативно-розыскной деятельности  6 5 

ПД КВ UIPRK3306 Уголовно-исполнительное право РК 6 5 

ПД КВ PNRK/ ARK 3307 Прокурорский надзор в РК, Адвокатура РК 5,6 7 

15.2 Модуль -Экологическое право РК и нотариат РК (траектория гражданско-правовая), 17 кредитов 

ПД КВ EPRK 3305 Экологическое право РК 6 5 

ПД КВ ZPRK 3306 Земельное право РК 6 5 

ПД КВ NRK/ YuL 3307 Нотариат РК, Юридические лица 5,6 7 
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Профессиональные компетенции медиатора. Организация медиации: стадии, принципы, проведения. 

Особенности применения медиативных техник в юридической практике. 

Пререквизиты: Гражданское право (общая часть), Правоохранительные органы РК 

Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов. Исполнительное 

производство  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать понятие внесудебных способов разрешения правовых споров; 

классификацию внесудебных способов разрешения правовых споров; В) знать понятие, виды, модели 

медиации; международно-правовое регулирование вопросов медиации и примирительных процедур; правовое 
регулирование медиации за рубежом; принципы медиации; правовой статус медиатора; инициирование 

медиации, подготовку к проведению медиации; проведение процедуры медиации; правовую природу 

медиативного соглашения; исполнение медиативного соглашения; С) способность самостоятельно искать и 

анализировать процессуально-правовую литературу, материалы судебной практики, аналитические материалы 

по вопросам; медиации в юридической деятельности; толковать нормы действующего законодательства, 

регулирующего вопросы медиации, используя положения правовой доктрины и судебную практику; Д) уметь 

готовить проекты нормативных правовых актов, проекты обзоров, информационных писем и других 

аналитических материалов по вопросам практики медиации. Е) владеть навыками анализа и обобщения 

материалов судебной практики, научно-практической литературы по вопросам арбитражного, гражданского 

процесса, исполнительного производства, внесудебных способов урегулирования правовых споров; навыками 

составления документов, заключаемых при проведении процедуры медиации; навыками разрешения сложных 

правовых конфликтов; навыками правового воспитания и убеждения. 

 

9.2 Модуль -  Профессиональные языки и  юридическая конфликтология  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Юридическая конфликтология 

Автор прпограммы: к.и.н.Мусаев А.Б. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков рациональной 

теоретической и практической деятельности при разрешении конфликтов в юридической среде 

Краткое содержание дисциплины: Предмет конфликтологии. Понятие конфликтологии. Виды конфликтов. 

Понятие юридического конфликта. Способ разрешения юридического конфликта. 

Пререквизиты: Гражданское право (общая часть), Правоохранительные органы РК 
Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов. Исполнительное 

производство  

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание социальной значимости своей будущей профессии 

B) Использование на практике знания и способности понимания содержание действующего законодательства, 

регламентирующего этические принципы поведения представителей юридических профессий. C) способность 

разрешать конфликтные ситуации D) Умения в области общения с людьми. E) Умения в области применения 

норм права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, умения решать сложные 

задачи правоприменительной практики. 

 

10.1 Модуль - Актуальные проблемы угодовного права РК и криминалистика (траектория уголовно-

правовая) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы уголовного права РК  

Автор программы: Жумагазиева Р.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов глубоких теоретических знаний и привитие на этой основе 

прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач по применению норм 

уголовного законодательства, возложенных на судебные и правоохранительные органы. 

Краткое содержание дисциплины: понятие и задачи уголовного права (общей и особенной частей), проблемы 

определения квалификации уголовных правонарушений, проблемы определения субъекта уголовного 

правонарушения, проблема определения категоризации преступлений, актуальные вопросы институтов общей 

части уголовного права РК, проблемы квалификации уголовных правонарушений против личности, проблемы 

квалификации уголовных правонарушений против интересов семьи и несовершеннолетних, проблемы 
квалификации уголовных правонарушений против конституционных и иных прав и свобод человека, 

гражданина, проблемы квалификации уголовных правонарушений против мира и безопасности человечества, 

проблемы квалификации уголовных правонарушений против собственности. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право (общая часть), Уголовное право (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов, Актуальные проблемы 

угодовно-процессуального права РК 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание положений о принципах, категориях, задачах  и 

проблемах уголовного права B) Умение самостоятельно ориентироваться в действующем уголовном 

законодательстве C) Способность к толкованию и применению актуальных норм уголовного права. D) Умения 

правильно квалифицировать уголовные правонарушения. E) Умения и навыки разграничения отдельных 

уголовных правонарушений. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Криминалистика 
Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов общего представления о способах и методах раскрытия и 

расследования преступлений, получение навыков работы с доказательствами, усвоение правил проведения 

отдельных следственных действий 

Краткое содержание дисциплины: Понятие криминалистики как юридической дисциплины и науки. Общие 

поожения криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Криминалистическая техника. 

Криминалистическая тактика.Криминалистическая методика. 

Пререквизиты: Уголовное право (общая часть), уголовное право (особенная часть) 

Постреквизиты: Криминология, Ювенальная юстиция 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность и содержание криминалистических понятий и 

категорий, технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий, 

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, методики раскрытия и расследования 
преступлений отдельных видов и групп. В) оперировать криминалистическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, раскрытие и 

расследование преступлений, в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 

заключения по вопросам, связанным с назначением экспертиз, выявлением, раскрытием и расследованием 

преступлений; правильно составлять и оформлять юридические процессуальные документы, связанные с 

предварительным расследованием преступлений; применять технико-криминалистические методы; правильно 

ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключение эксперта (специалиста); 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению уголовных правонарушений. С) владеть юридической 

терминологией, навыками работы с уголовно-процессуальным законодательством и нормативно-правовыми 
актами иной отраслевой принадлежности, навыками анализа следственных ситуаций; D) владеть навыками 

анализа правоприменительной практики с целью выявления и исправления тактических и процессуальных 

ошибок; Е) уметь применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств. 

 

10.2 Модуль - Судебная экспертиза и налоговое право РК (траектория гражданско-правовая) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоговое право РК 

Автор программы:  к.э.н. Кусаинова Л.И. 

Цель изучения курса: Цель дисциплины «Налоговое право РК» состоит в уяснении студентами значения норм 
права, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством 

налоговой деятельности, в выработке у студентов правового мировоззрения,  верного представления о всех 

основных институтах и понятиях. Задачи курса: рассмотрение в системном плане и усвоение понятий 

налоговой системы, налоговой деятельности государства; изучение действующего налогового 

законодательства, его функций в системе различных общественных налоговых отношений, анализ 

возникающих проблем применения норм действующего налогового законодательства в практической 

деятельности; развитие навыков самостоятельной работы для закрепления теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения курса. 

Краткое содержание дисциплины: «Налоговое право Республики Казахстан» в высших учебных заведениях 

является необходимость познания теоретических основ налогового права, практики налогообложения и 

основных проблем законодательства о налогах и других обязательных платежах в государственный бюджет на 

современном этапе. Предметом изучения в данном учебном курсе являются нормы права, регулирующие 
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством налоговой деятельности. При 

изучении курса «Налоговое право РК» следует исходить из положений Конституции Республики 

Казахстан, налогового законодательства и других нормативных правовых актов, касающихся сферы 

налогообложения. Кроме того, рекомендуется следить за периодической печатью, где особое место 

должны занимать специальные информационно-аналитические издания о практическом применении 

налогового законодательства.  

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (общая часть), Гражданское право (особенная 

ячасть) 
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Постреквизиты: Предпринимательское право, Банковское право 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать институты общей и особенной части отрасли налогового права, 

порядок реализации норм в правоотношениях, источники права, суть и значение связи между отдельными 

темами программы курса содержание норм и институтов налогового права; B) уметь анализировать 

действующее  налоговое законодательство осуществлять научно-исследовательскую работу в области 

налогового права; C) составлять  правовые документы в сфере налоговых правоотношений  применять нормы 

налогового права к конкретным жизненным ситуациям; Д) владеть навыками самостоятельно анализировать 

налогово-правовые нормы и применять их на практике Е) ориентироваться в источниках налогового права. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Судебная экспертиза 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов систематизированного представления о судебной видах 

судебных экспертиз  и их роли в расследовании уголовных правонарушений 

Краткое содержание дисциплины: Введение в курс судебной экспертологии. Специальные знания. Судебная 

экспертиза как форма специальных научных знаний в судопроизводстве. Классификация судебных экспертиз. 

Экспертные учреждения в Республике Казахстан. Процессуальные вопросы подготовки, назначения и 

производства экспертизы на предварите льном следствии. Особенности назначения и производства экспертизы 

в суде. Судебная экспертиза и процессуальный правовой статус участников процесса. Методические основы 

производства судебных экспертиз. Заключение эксперта как средство доказывания 
Пререквизиты: Уголовное право (общая часть и особенная часть), Теория государства и права 

Постреквизиты: Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов, Актуальные проблемы 

угодовно-процессуального права РК 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание предмета, задач,  системы и методологии экспертологического 

знания; концептуальных основ судебной экспертологии как практической деятельности;  B) использование в 

правоприменительной деятельности процессуальных, организационных и методических основ назначения и 

производства судебных экспертиз; характеристики системы экспертных учреждений, правил подготовки и 

оценки заключения эксперта, а также сущности производства криминалистической и иных классов экспертиз. 

С) способность правильно применять знания, умения и навыки при возникновении необходимости привлечения 

института специальных знаний в исследовании материалов уголовного, гражданского или административного 

дела. D) владение навыками самостоятельно оценивать заключение судебного эксперта, с точки зрения 
относимости, допустимости, достаточности. Е)умения составления экспертных документов. 

 

14.1 Модуль - Судебная экспертология и противодействие коррупции в сфере госслужбы (траектория 

уголовно-правовая) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Судебная экспертология 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов систематизированного представления о судебной видах 

судебных экспертиз  и их роли в расследовании уголовных правонарушений 

Краткое содержание дисциплины: Введение в курс судебной экспертологии. Специальные знания. Судебная 
экспертиза как форма специальных научных знаний в судопроизводстве. Классификация судебных экспертиз. 

Экспертные учреждения в Республике Казахстан. Процессуальные вопросы подготовки, назначения и 

производства экспертизы на предварите льном следствии. Особенности назначения и производства экспертизы 

в суде. Судебная экспертиза и процессуальный правовой статус участников процесса. Методические основы 

производства судебных экспертиз. Заключение эксперта как средство доказывания 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право (общая часть и особенная часть)  

Постреквизиты: Криминалистика, Адвокатура 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание предмета, задач,  системы и методологии экспертологического 

знания; концептуальных основ судебной экспертологии как практической деятельности;  B) использование в 

правоприменительной деятельности процессуальных, организационных и методических основ назначения и 

производства судебных экспертиз; характеристики системы экспертных учреждений, правил подготовки и 

оценки заключения эксперта, а также сущности производства криминалистической и иных классов экспертиз. 
С) способность правильно применять знания, умения и навыки при возникновении необходимости привлечения 

института специальных знаний в исследовании материалов уголовного, гражданского или административного 

дела. D) владение навыками самостоятельно оценивать заключение судебного эксперта, с точки зрения 

относимости, допустимости, достаточности. Е)умения составления экспертных документов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Противодействие коррупции в сфере госслужбы 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е, магистр ю.н., ст. препод. Ким Н.В. 
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Цель изучения курса: овладение студентами научными основами государственной службы и управления. 

Необходимо знать структуру и компетенцию государственных органов, основные направления реализации 

антикоррупционной политики Республики Казахстан, уметь анализировать опыт административно-правового 

регулирования противодействия коррупции в системах государственной службы зарубежных государств, 

административно-правовые средства противодействия коррупции и давать оценку эффективности 

государственной службы и управления в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие корупции, понятие государственной службы, Правовое 

положение государственных служащих, Комплектование государственной службы, Правовая база борьбы с 
коррупцией, Прохождение государственной службы, политический государственный служащий, 

административный государственный служащий, аттестация, права, обязанности, социальное обеспечение, 

оплата труда, рабочее время.  

Пререквизиты: Теория государства и права, Правоохранительные органы 

Постреквизиты: Юридическая конфликтология, Криминалистика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание основных направлений противодействия 

коррупции в госслужбе B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм антикоррупционного 

законодательства. D) Умения, направленные на развитие чувства нетерпимости к коррупции. E)Умения в 

области обучения законодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

14.2 Модуль - Финансовое РК и  страховое право (траектория гражданско-правовая) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Финансовое право РК 

Автор программы:  к.э.н. Кусаинова Л.И. 

Цель изучения курса: Изучения учебного курса является овладение студентами знаниями в области 

основополагающих теоретических положений, законодательства Республики Казахстан в области 

регулирования финансовых отношений, приобретение навыков работы с законодательством, умение 

ориентироваться трудных ситуациях, возникающих на практике, обретение навыков применения полученных 

юридических знаний. Задачи курса; направлены на активизацию интереса студентов к рассматриваемой 

отрасли права.  
Краткое содержание дисциплины: Финансовое право - ведущая и важнейшая отрасль права. Это объясняется 

тем огромным значением, которые имеют финансы для жизни общества в целом и для каждого гражданина в 

отдельности. Они служат материальной основой существования государства, источником денежного 

обеспечения реализации его функций. Через финансовые рычаги государство активно влияет на социальное и 

экономическое развитие страны. Каждая организация и каждый гражданин через различные финансовые 

институты тесно связаны с государством, являются субъектами самых различных финансовых 

правоотношений. Для юриста знание финансового права - важнейший элемент его профессиональной 

подготовленности. Финансовое право является специальной юридической дисциплиной, обязательной для 

изучения студентами высших учебных заведений. Финансовое право представляет собой отрасль права, 

учебную дисциплину и отрасль юридической науки. Финансовое право состоит из общей части и особенной 

части, которые включают в себя подотрасли и правовые институты. Общая часть финансового права 
охватывает такие правовые институты, как «Правовые основы денежной системы», «Правовые основы 

финансового устройства», «Правовые основы финансового контроля», «Финансово-правовая ответственность». 

Особенная часть финансового права охватывает такие подотрасли, как «Бюджетное право», «Налоговое право», 

«Банковское право», «Страховое право». Предмет изучения финансового права как учебной дисциплины 

наряду с перечисленными институтами включает также такие темы, как финансовая деятельность государства, 

понятие финансового права и др. Содержание дисциплины не копирует полностью структуру финансового 

права как одной из отраслей права, а построена таким образом, чтобы знания, полученные по результатам 

изучения данного предмета, были системными и глубокими, имели фундаментальный характер. 

Пререквизиты: Конституционное право РК, Теория государства и права 

Постреквизиты: Правовое регулирование государственных услуг, Юридические лица 

Ожидаемые результатыобучения: А) Знать институты общей и особенной части отрасли финансового права 

B) порядок реализации норм в правоотношениях, источники права,  суть и значение связи между отдельными 
темами программы курса содержание норм и институтов финансового права C) уметь анализировать 

действующее  финансового законодательство осуществлять научно-исследовательскую работу в области 

финансового права; Д) составлять  правовые документы в сфере финансовых  правоотношений применять 

нормы финансового права к конкретным жизненным ситуациям.Е) владеть навыками самостоятельно 

анализировать финансово-правовые нормы и применять их на практике, а также ориентироваться в источниках 

финансового права.  
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Страховое право РК  

Автор программы:  к.э.н. Кусаинова Л.И. 

Цель изучения курса: Целью изучения курса является формирование базы теоретических знаний и 

практических навыков в сфере страхового права. Задачами курса являются углубленное изучение оснований 

возникновения правоотношений в сфере страхования; приобретение навыков определения особенностей 

правоотношений, возникающих в сфере страхования в целом; изучение порядка заключения, изменения, 

расторжения и исполнения договоров страхования, а также договоров на выполнение работ/оказание услуг, 
связанных со страховой деятельностью, изучение особенностей управления страховой деятельностью, а также 

обеспечения финансовой устойчивости в сфере страхования, анализ соотношения положений законодательства 

о страховании, договоров страхования и правил страхования;  

Краткое содержание дисциплины: Страховое законодательство, страхователь, страховщик, страховые 

выплаты, выгодоприобретатель, страховая премия, обязательное страхование гражданско-правовой 

ответственности нотариуса, обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика, 

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности туроператоров и турагентов, обязательное 

страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда, обязательное 

страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств. 

Пререквизиты: Конституционное право РК, Теория государства и права  

Постреквизиты: Правовое регулирование государственных услуг, Юридические лица 

Ожидаемые результатыобучения: А) знать предмет и метод гражданского, административного, финансового, 
гражданского процессуального права; сущность и алгоритм выполнения операций по разрешению споров в 

сфере страхования; характеристики основных правовых категорий, используемых в страховом праве; B) знать 

законодательство, регулирующее правоотношения в сфере страхования; C) уметь правомерно организовывать 

процесс, связанный с заключением, изменением, расторжением и исполнением договоров страхования, а также 

договоров на выполнение работ/оказание услуг, связанных со страховой деятельностью; Д) самостоятельно 

разрешать практические ситуации, складывающиеся в области страховых правоотношений; Е) грамотно 

составлять документы (исковые заявления, жалобы, отзывы на иск и т.п.), используемые при разрешении 

споров в сфере страхования. 

 

15.1Модуль - Теория оперативно-розыскной деятельности и прокурорский надзор в РК (траектория 

уголовно-правовая) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теория оперативно-розыскной деятельности 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на ознакомление студентов с деятельностью органов 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, методами и формами оперативно-розыскной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности в РК; стадии 

оперативно-розыскной деятельности; субъекты оперативно-розыскной деятельности; общие условия 

проведения оперативно-розыскной деятельности. 

Пререквизиты: Уголовное право (общая часть), Уголовное право (особенная часть) 
Постреквизиты: Практикум по уголовному судопроизводству, Криминалистика 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать функции и систему органов осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность; В) логично, последовательно, аргументированно отвечать на вопросы в объеме 

тематического содержания; С) анализировать правоприменительную практику; следить за изменениями в 

законодательстве; D) давать заключения по вопросам применения законодательства, регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность; Е) владеть навыками в работе с правовыми актами, регламентирующими 

деятельность органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; использовать результаты научно-

исследовательской работы. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Уголовно-исполнительное право РК 

Автор программы: ст.пр.Бекбауова А.А. 
Цель изучения курса: данный курс направлен на углубленное изучение правового регулирования 

общественных отношений в сфере исполнения и отбытия уголовных наказаний, а также истории становления 

уголовно-исполнительной системы Казахстана, международного сотрудничества в рассматриваемой сфере и 

других вопросов.   

Краткое содержание дисциплины: Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса; 

уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан; правовое регулирование исполнения 

наказания и применения мер исправительного воздействия; правовое положение лиц, отбывающих наказания; 

учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью; исполнение наказаний, не 
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связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного; исполнение наказаний в виде привлечения к 

общественным работам, исправительным работам и ограничения свободы; порядок и условия исполнения 

наказаний, связанных с изоляцией от общества; исполнение наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих; освобождение от отбывания наказания; контроль за условно осужденными. 

Перереквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Уголовное право (особенная часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов, Актуальные проблемы 

угодовно-процессуального права РК 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание в области уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. B) Использование на практике знания и способности понимания грамотно 

применять уголовно – исполнительный закон. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов работы об основных направлениях научной мысли по спорным вопросам 

исполнения наказаний. D) Умения в области общения в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства.  E) Умения в области обучения должным объемом знаний и навыков, 

регулирующих уголовно - исполнительную деятельность, необходимая для работы в различных общественных 

и правовых структурах, государственных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Прокурорский  надзор в РК 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: изучение будущими юристами содержания деятельности прокуратуры, ее полномочий, 
позволяющих обеспечивать правопорядок и законность в государстве и обществе, защиту прав и законных 

интересов граждан. Прокурорский надзор в Республике Казахстан представляет собой самостоятельную 

отрасль права и является неотъемлемой частью единой казахстанской правовой системы. Прокурорский надзор 

в РК является специальной, профилирующей дисциплиной изучаемой в юридических вузах республики 

Казахстан. Его основой служит Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 г., 

Конституционное право, Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс РК, 

Административный кодекс РК, Приказы Генерального прокурора РК и иная нормативная база.  

Краткое содержание дисциплины: История развития прокуратуры Казахстана. Задачи и принципы 

организации деятельности органов прокуратуры. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

Правовые акты органов прокуратуры. Организация и деятельность специализированных прокуратур. Система 

правовой статистики и специальных учетов. Служба в органах прокуратуры, социальная и правовая защита 
сотрудников органов прокуратуры. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

законность оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за законностью органов дознания и 

предварительного следствия. Представительство интересов государства в суде. Прокурорский надзор за 

законностью административного производства. Прокурорский надзор за исполнительным производством. 

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть). Правоохранительные органы РК 

Постреквизиты: Криминология. Ювенальная юстиция  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры 

применительно к конкретным направлениям деятельности; законодательство, регламентирующее деятельность 

органов прокуратуры РК; В) знать общие принципы организации и деятельности прокуратуры РК; систему и 

структуру территориальных и специализированных органов прокуратуры РК; функции прокуратуры РК, 

отрасли прокурорского надзора и основные направления деятельности. С) способность разграничивать 
компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РК; анализировать состояние законности и 

правопорядка; Д) умения выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры Е) владеть 

навыками работы с нормативным материалом; проведения общенадзорной проверки на предприятии; 

составления актов прокурорского реагирования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Адвокатура РК 

Автор программы: к.ю.н.Жумагазиева Р.Ш. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является изучение студентами действующе6го законодательства 

РК, регулирующего адвокатскую деятельность, а также формирование у них знаний о сущности, задачах и 

порядке функционирования адвокатуры в РК, о правах и обязанностях адвокатов. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и задачи адвокатуры. Организационные формы деятельности 
адвокатов. Профессиональная этика адвоката. Юридическая помощь адвоката по уголовным делам. 

Деятельность адвоката по гражданским делам. Союз адвокатов Республики Казахстан и международное 

сотрудничество адвокатов. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Правоохранительные органы РК 

Постреквизиты:. Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов, Актуальные проблемы 

угодовно-процессуального права РК 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать о понятии деятельности адвоката; о видах профессиональной 

деятельности адвоката; В) знать о формах организации адвокатской деятельности; о порядке формирования и 

http://pandia.org/text/category/normativnie_materiali/
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развития адвокатуры в Казахстане: С) способность освоить организацию работы коллегии адвокатов; Д) уметь 

работать с нормативными актами; Е) владеть навыками применения полученных знаний для практической 

деятельности в правоохранительных органах. 

 

15.2 Модуль - Экологическое право РК и нотариат РК (траектория гражданско-правовая) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Экологическое право РК 
Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса: курс направлен на подготовку юристов - будущих работников правоохранительных 

органов, органов представительной и исполнительной власти, а также других государственных и 

негосударственных структур, обладающих знанием действующего экологического законодательства и практики 

его применения, способных проводить политику рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений людей. 

Краткое содержание дисциплины: Экологическое право. Предмет, метод, источники. Объекты 

экологического права. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений. Право 

собственности на природные ресурсы и право природопользования. Государственное управление в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Лицензионно-договорные основы природопользования и 

охраны окружающей среды. Правовые основы нормирования и стандартизации в области природопользования 

и охраны окружающей среды. Экологический контроль (надзор). Юридическая ответственность за нарушение 
законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов, Исполнительное 

производство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание экологического законодательства Республики 

Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания правовых форм использования 

природных ресурсов C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по 

организационному механизму охраны окружающей природной средыD) Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов по организационному механизму охраны окружающей природной 

среды E) Умения в области обучения анализировать действующее  экологическое законодательство. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Земельное право РК 

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на ознакомление студентов с понятием, видами и 

ососбенностями земльных правоотношений в РК.  

Краткое содержание дисциплины: Земельное право как отрасль права и наука. Источники земельного 

права. Действующее земельное законодательство. Понятие, признаки и состав  земельных правонарушений. 

Объекты и субъекты земельных правоотношений. Привлечение к правовой ответственности за  

земельныеправонарушения. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов, Исполнительное 
производство 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать понятие, методы земельного права; В) Умение самостоятельно 

ориентироваться в действующем земельном законодательстве; С) анализировать правоприменительную 

практику; следить за изменениями в земельном законодательстве; D) давать заключения по вопросам 

применения законодательства в сфере земельных правоотношений; Е) владеть навыками в работе с правовыми 

актами, регламентирующими практико-применительную деятельность. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Нотариат РК 

Автор программы:  к.ю.н, ст.преподаватель Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса:  Данный курс направлен на изучение студентами действующего законодательства РК, 

регулирующего нотариальную деятельность, а также формирование у них знаний о сущности, задачах, 
функционировании и порядке формирования нотариата в РК, о правах и обязанностях нотариусов 

Краткое содержание дисциплины: поятие, задачи и история нотаритата; организация нотариата в Республике 

Казахстан; принципы организации и деятельности нотариата; нотариальные действия и нотариальное 

делопроизводство; обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении; нотариальные действия и 

правила их совершения; нотариальный порядок выдачи свидетельства о праве на наследство; правила выдачи 

свидетельства о праве собственности на долю оьщей совместной собственности; наложение и снятие 

запрещения отчуждения имущества; правила нотариального удостворения документов; удостворение фактов; 

принятие денег в депозит; совершение протеста векселя; принятие на хранение документов и ценных бумаг; 

http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
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совершение морских протестов; обеспечение доказательств; применение нотариусом норм права других 

государств; международные договоры. 

Перереквизиты: Гражданское право РК (общая часть), Гражданское право (особенная часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов, Актуальные проблемы 

угодовно-процессуального права РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области организации нотариальной деятельности 

Республики Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания нотариальных сделок 

C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов в сфере нотариальной 
деятельности C) Умения в области общения правооприминительной практики. E) Умения в области обучения 

нотариальной деятельности в РК. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Юридические лица 

Автор программы: к.ю.н.Курманова А.К. 

Цель изучения курса: Цель дисциплины заключается в формировании у студентов знаний о понятии и видах 

юридических лиц, коммерческих и некоммерческих, нормативном правовом регулировании оснований 

возникновения, видов и оснований государственной регистрации юридических лиц, их отличительных 

признаков, статуса, порядка осуществления деятельности, понятия и видов реорганизации юридических лиц, 

порядка и оснований их прекращения в виде ликвидации и банкротства, а также оснований и порядка 

реабилитационной процедуры коммерческих юридических лиц 
Краткое содержание дисциплины: Понятие юридического лица, виды юридических лиц, коммерческие 

юридические лица, некоммерческие юридические лица, нормативное правовое регулирование оснований 

возникновения юридических лиц, виды и основания государственной регистрации юридических лиц, признаки 

юридического лица, статус юридического лица, органы управления, правоспособность и дееспособность 

юридического лица, порядок осуществления деятельности юридического лица, понятие и виды реорганизации 

юридических лиц, порядок и основания прекращения юридического, ликвидация несостоятельного должника 

(конкурсное производство), банкротство юридического лица, основания и порядок реабилитационной 

процедуры коммерческих юридических лиц 

Пререквизиты: Конституционное право РК, Теория государства и права  

Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов, Исполнительное 

производство 
Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины «Юридические лица» 

студентдолжен: законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность; законодательство, 

регулирующее статус и деятельность юридических лиц; В) правильно применять правовые нормы кразличным 

ситуациям гражданских отношений; толковать нормы гражданского законодательства, понятие юридического 

лица; признаки юридического лица;роль юридических лиц в гражданском обороте;виды и формы юридических 

лиц; правосубъектность юридического лица; лицензирование деятельности юридических лиц; 

индивидуализация юридического лица; создание юридических лиц, учредительные документы юридических 

лиц; ликвидация и реорганизации: слияние, разделение, выделение, преобразование, принудительная 

реорганизация и ликвидация, банкротство; правовой статус хозяйственного товарищества; особенности 

товарищества с дополнительной ответственностью; правовое положение акционерного общества; правовое 

положение производственного кооператива; правовое положение гос. предприятия; понятие и виды 
некоммерческих организаций. С) анализировать действующее законодательство в сфере регулирования статуса 

и деятельности юридических лиц; осуществлять научно-исследовательскую работу в области гражданского 

права; составлять  гражданско-правовые документы юридического лица (уставы и учредительные договоры, 

положения и доверенности); D) применять нормы гражданского  права к конкретным жизненным ситуациям. E) 

умением самостоятельно анализировать гражданско-правовые нормы и применять их на практике, а также 

ориентироваться в источниках гражданского права. 
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5В030100  -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 (3 курс на базе среднее профессионального образования) 

 

 

12.1. Модуль - Криминалистика и уголовно-исполнительное право РК 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов 

Автор программы: Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на выработку и развитие  умений и навыков составлять 

уголовные процессуальные документы. 

Краткое содержание дисциплины: Уведомление о начале досудебного расследования. Постановление о 

принятии уголовного дела к своему производству. Постановление о создании следственной (следственно-

оперативной) группы. Постановление о назначении предварительного следствия. Протокол задержания лица, 
подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Протокол личного обыска. Постановление о 

содержании подозреваемых, к которым в качестве меры пресечения применено содержание под стражей. 

Протокол о совершении уголовного проступка. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства  о 

депонировании показаний свидетеля. Обвинительный акт. 

Перереквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Уголовное право РК (осбенная часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области составления уголовно-процессуальных  

документов. B) Использование на практике знания и способности понимания грамотно применять уголовный и 

уголовно - процессуальный законы в сфере квалификации уголовных правоанрушений, а также проводить 

различные следственные действия участниками уголовно - процессуальной деятельности. C) Способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов работы об основных направлениях научной 
мысли по спорным вопросам теории доказательств в уголовном процессе. D) Умения в  области общения в 

области уголовно-процессуального законодательства.  E) развитие навыков, регулирующих уголовно – 

процессуальную деятельность, необходимую для работы в правоохранительных, а также в общественных и 

правовых структурах и государственных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Уголовно-исполнительное право РК 

Автор программы: ст.пр.Бекбауова А.А. 

Компонент  Код дисциплины Наименование дисциплины 
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12.1. Модуль - Криминалистика и уголовно-исполнительное право РК, 15 кредитов 

ПД КВ PSUPD 3304 
Практикум по составлению уголовно-процессуальных 

документов 
5 5 

ПД КВ UIPRK 3305 Уголовно-исполнительное право РК 5 5 

ПД КВ Kri 3306 Криминалистика 5 5 

12.2. Модуль - Правовое регулирование государственных услуг и судебная экспертология, 15 кредитов 

ПД КВ PSGPD 3304 
Практикум по составлению гражданско-процессуальных 
документов 

5 5 

ПД КВ ОGU 3305 Правовое регулирование государственных услуг 5 5 

ПД КВ SE 3306 Судебная экспертология 5 5 

13.1.Модуль - Экологическое право РК и финансовое право РК, 25 кредитов 

ПД КВ FPRK  3307 Финансовое право РК 5 5 

ПД КВ EP RK 3308 Экологическое право РК 5 5 

БД  Производственная практика  6 10 

БД  Преддипломная практика 6 5 

13.2. Модуль - Земельное право и предпринимательское право, 25 кредитов 

ПД КВ PP 3307 Предпринимательское право   5 5 

ПД КВ ZPRK 3308 Земельное право  РК 5 5 

БД  Производственная практика  6 10 

БД  Преддипломная практика 6 5 
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Цель изучения курса: данный курс направлен на углубленное изучение правового регулирования 

общественных отношений в сфере исполнения и отбытия уголовных наказаний, а также истории становления 

уголовно-исполнительной системы Казахстана, международного сотрудничества в рассматриваемой сфере и 

других вопросов.   

Краткое содержание дисциплины: Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса; 

уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан; правовое регулирование исполнения 

наказания и применения мер исправительного воздействия; правовое положение лиц, отбывающих наказания; 

учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью; исполнение наказаний, не 
связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного; исполнение наказаний в виде привлечения к 

общественным работам, исправительным работам и ограничения свободы; порядок и условия исполнения 

наказаний, связанных с изоляцией от общества; исполнение наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих; освобождение от отбывания наказания; контроль за условно осужденными. 

Перереквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. B) Использование на практике знания и способности понимания грамотно 

применять уголовно – исполнительный закон. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов работы об основных направлениях научной мысли по спорным вопросам 

исполнения наказаний. D) Умения в области общения в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства.  E) Умения в области обучения должным объемом знаний и навыков, 
регулирующих уголовно - исполнительную деятельность, необходимая для работы в различных общественных 

и правовых структурах, государственных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Криминалистика 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов общего представления о способах и методах раскрытия и 

расследования преступлений, получение навыков работы с доказательствами, усвоение правил проведения 

отдельных следственных действий 

Краткое содержание дисциплины: Понятие криминалистики как юридической дисциплины и науки. Общие 

поожения криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Криминалистическая техника. 
Криминалистическая тактика.Криминалистическая методика. 

Пререквизиты: Уголовное право (общая и особенная части) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность и содержание криминалистических понятий и 

категорий, технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий, 

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. В) оперировать криминалистическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, раскрытие и 

расследование преступлений, в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 

заключения по вопросам, связанным с назначением экспертиз, выявлением, раскрытием и расследованием 

преступлений; правильно составлять и оформлять юридические процессуальные документы, связанные с 
предварительным расследованием преступлений; применять технико-криминалистические методы; правильно 

ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключение эксперта (специалиста); 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению уголовных правонарушений. С) владеть юридической 

терминологией, навыками работы с уголовно-процессуальным законодательством и нормативно-правовыми 

актами иной отраслевой принадлежности, навыками анализа следственных ситуаций; D) владеть навыками 

анализа правоприменительной практики с целью выявления и исправления тактических и процессуальных 

ошибок; Е) уметь применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств. 

 

12.2. Модуль - Правовое регулирование государственных услуг и судебная экспертология 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов  

Автор программы: к.ю.н.Курманова А.К. 

Цель изучения курса: курс направлен на выработку умений и навыков составлять процессуальные документы. 

Краткое содержание дисциплины: Иск; судебный приказ; определение; решение; постановление; исковое 

производство; производство по делам о расторжении брака; особое исковое производство; приказное 

производство; заочное решение;  определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства; 
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производство в апелляционной инстанции; постановление апелляционной инстанции об оставлении решения 

без изменения; постановление апелляционной инстанции об отмене решения; постановление апелляционной 

инстанции об отмене решения; производство в надзорной инстанции; производство по вновь открывшимся 

обстоятельствам; исполнительное производство; исполнительный лист; определение о розыске должника; 

определение о выдаче дубликата исполнительного листа; определение об отсрочке исполнения решения; 

постановление надзорной инстанции об отмене решения суда первой инстанции. 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан (общая часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области гражданско-процессуального 

законодательства. B) использование на практике знания и способности понимания стадий гражданского 

процесса при отправления правосудия по гражданским делам.  C) способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов  по уяснению смысла гражданско- процессуальной нормы, ее 

действительного содержания, права и  обязанности суда и участников гражданского процесса, предъявляемые к 

ним  требования, как правовые, так и нравственные. D) умения в области общения сфере гражданских 

процессуальных правоотношений. E) умения в области обучения осуществлять научно-исследовательскую 

работу в области гражданского процессуального  права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правовое регулирование государственных услуг  

Авторы программы: магистр ю.н., ст. препод. Нурутдинова А.Ж.   
Цель изучения курса: Специфика изучения дисциплины состоит в том, что теоретические знания, полученные 

на лекциях, должны быть закреплены и пополнены путем самостоятельного изучения рекомендуемой 

литературы и знания студентами основ оказания государственных услуг. 

Краткое содержание дисциплины: положения в сфере оказания государственных услуг в Республике 

Казахстан;  основные положения действующегогражданского законодательства; система государственного и 

местного регулирования оказания государственных услуг 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные понятия и принципы правового регулирования 

оказания государственных услуг; процесс и порядок оказания государственных услуг; особенности 

осуществления оказания государственных услуг; а также  квалификационные требования, предъявляемые к 
государственному служащему;  последствия оказания нкачественных государственных услуг;  документы, 

оформляемые в сфере оказания государственных услуг В) Получение навыков осмысления правомерности 

происходящих событий и действий; усвоения  основных положении регулирования оказания государственных 

услуг. С) Понимать роль и значения процесса оказания государственных услуг в Республике Казахстан Д) 

Изучение основных нормативно-правовых актов в сфере оказания государственных услуг. Е) Получение 

навыков сообщения информации, идей, проблем и решения, как специалистам, так и неспециалистам, на основе 

казахстанского патриотизма, гражданской ответственности, толерантности, антикоррупционной культуры. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Судебная экспертология 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 
Цель изучения курса: формирование у студентов систематизированного представления о судебной видах 

судебных экспертиз  и их роли в расследовании уголовных правонарушений 

Краткое содержание дисциплины: Введение в курс судебной экспертологии. Специальные знания. Судебная 

экспертиза как форма специальных научных знаний в судопроизводстве. Классификация судебных экспертиз. 

Экспертные учреждения в Республике Казахстан. Процессуальные вопросы подготовки, назначения и 

производства экспертизы на предварите льном следствии. Особенности назначения и производства экспертизы 

в суде. Судебная экспертиза и процессуальный правовой статус участников процесса. Методические основы 

производства судебных экспертиз. Заключение эксперта как средство доказывания 

Пререквизиты: Уголовное право (общая часть и особенная часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание предмета, задач,  системы и методологии экспертологического 

знания; концептуальных основ судебной экспертологии как практической деятельности;  B) использование в 
правоприменительной деятельности процессуальных, организационных и методических основ назначения и 

производства судебных экспертиз; характеристики системы экспертных учреждений, правил подготовки и 

оценки заключения эксперта, а также сущности производства криминалистической и иных классов экспертиз. 

С) способность правильно применять знания, умения и навыки при возникновении необходимости привлечения 

института специальных знаний в исследовании материалов уголовного, гражданского или административного 

дела. D) владение навыками самостоятельно оценивать заключение судебного эксперта, с точки зрения 

относимости, допустимости, достаточности. Е) умения составления экспертных документов. 
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13.1.Модуль - Экологическое право РК и финансовое право РК 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Финансовое право РК 

Автор программы:  к.э.н. Кусаинова Л.И. 

Цель изучения курса: Изучения учебного курса является овладение студентами знаниями в области 

основополагающих теоретических положений, законодательства Республики Казахстан в области 

регулирования финансовых отношений, приобретение навыков работы с законодательством, умение 
ориентироваться трудных ситуациях, возникающих на практике, обретение навыков применения полученных 

юридических знаний. Задачи курса; направлены на активизацию интереса студентов к рассматриваемой 

отрасли права.  

Краткое содержание дисциплины: Финансовое право - ведущая и важнейшая отрасль права. Это объясняется 

тем огромным значением, которые имеют финансы для жизни общества в целом и для каждого гражданина в 

отдельности. Они служат материальной основой существования государства, источником денежного 

обеспечения реализации его функций. Через финансовые рычаги государство активно влияет на социальное и 

экономическое развитие страны. Каждая организация и каждый гражданин через различные финансовые 

институты тесно связаны с государством, являются субъектами самых различных финансовых 

правоотношений. Для юриста знание финансового права - важнейший элемент его профессиональной 

подготовленности. Финансовое право является специальной юридической дисциплиной, обязательной для 

изучения студентами высших учебных заведений. Финансовое право представляет собой отрасль права, 
учебную дисциплину и отрасль юридической науки. Финансовое право состоит из общей части и особенной 

части, которые включают в себя подотрасли и правовые институты. Общая часть финансового права 

охватывает такие правовые институты, как «Правовые основы денежной системы», «Правовые основы 

финансового устройства», «Правовые основы финансового контроля», «Финансово-правовая ответственность». 

Особенная часть финансового права охватывает такие подотрасли, как «Бюджетное право», «Налоговое право», 

«Банковское право», «Страховое право». Предмет изучения финансового права как учебной дисциплины 

наряду с перечисленными институтами включает также такие темы, как финансовая деятельность государства, 

понятие финансового права и др. Содержание дисциплины не копирует полностью структуру финансового 

права как одной из отраслей права, а построена таким образом, чтобы знания, полученные по результатам 

изучения данного предмета, были системными и глубокими, имели фундаментальный характер. 

Пререквизиты: Конституционное право РК, Теория государства и права 
Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результатыобучения: А) Знать институты общей и особенной части отрасли финансового права 

B) порядок реализации норм в правоотношениях, источники права,  суть и значение связи между отдельными 

темами программы курса содержание норм и институтов финансового права C) уметь анализировать 

действующее  финансового законодательство осуществлять научно-исследовательскую работу в области 

финансового права; Д) составлять  правовые документы в сфере финансовых  правоотношений применять 

нормы финансового права к конкретным жизненным ситуациям.Е) владеть навыками самостоятельно 

анализировать финансово-правовые нормы и применять их на практике, а также ориентироваться в источниках 

финансового права.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Экологическое право РК 

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М 

Цель изучения курса: курс направлен на подготовку юристов - будущих работников правоохранительных 

органов, органов представительной и исполнительной власти, а также других государственных и 

негосударственных структур, обладающих знанием действующего экологического законодательства и практики 

его применения, способных проводить политику рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений людей. 

Краткое содержание дисциплины: Экологическое право. Предмет, метод, источники. Объекты 

экологического права. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений. Право 

собственности на природные ресурсы и право природопользования. Государственное управление в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Лицензионно-договорные основы природопользования и 

охраны окружающей среды. Правовые основы нормирования и стандартизации в области природопользования 
и охраны окружающей среды. Экологический контроль (надзор). Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание экологического законодательства Республики 

Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания правовых форм использования 

природных ресурсов C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по 

организационному механизму охраны окружающей природной средыD) Способность к вынесению суждений, 

http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
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оценке идей и формулированию выводов по организационному механизму охраны окружающей природной 

среды E) Умения в области обучения анализировать действующее  экологическое законодательство. 

 

13.2. Модуль - Земельное право и предпринимательское право  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательское право 

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 
Цель изучения курса:  Формирование у студентов основных знаний о предпринимательском праве. 

Краткое содержание дисциплины: Предприниматель, предпринимательский риск, предпринимательство, 

предпринимательская деятельность, предприятие, экономическая деятельность, хозяйственная деятельность, 

прибыль, обычаи делового оборота, лицензия, лицензирование, субъективное право предпринимателя, 

индивидуальный предприниматель, конкурсное производство, конкурсные кредиторы, бартерная сделка, 

биржевая сделка, биржевой товар, инвестиции, инвестиционная деятельность, девиза,  декорот, валовая 

прибыль, валютный демпинг, внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая деятельность, конкуренция, 

картельное соглашение консорциум, консигнация, монополия, фондовая биржа, холдинговая компания, 

реимпорт. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание основных норм предпринимательского права; B) 
использование теоретических положений о правовом обеспечениие предпринимательства в практике; C) 

способность проводить анализ юридической литературы и нормативно-правовых актов в области 

предпринимтаельства; D) умения в области консультирования субъектов малого и среднего бизнеса; E) умения 

составлять правовые документы в области правового обслуживания предпринимательской деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Земельное право РК 

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на ознакомление студентов с понятием, видами и 

ососбенностями земльных правоотношений в РК.  

Краткое содержание дисциплины: Земельное право как отрасль права и наука. Источники земельного 
права. Действующее земельное законодательство. Понятие, признаки и состав  земельных правонарушений. 

Объекты и субъекты земельных правоотношений. Привлечение к правовой ответственности за земельные 

правонарушения. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать понятие, методы земельного права; В) Умение самостоятельно 

ориентироваться в действующем земельном законодательстве; С) анализировать правоприменительную 

практику; следить за изменениями в земельном законодательстве; D) давать заключения по вопросам 

применения законодательства в сфере земельных правоотношений; Е) владеть навыками в работе с правовыми 

актами, регламентирующими практико-применительную деятельность. 

 

5В030100  -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

4 курс 
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12.1 Модуль - Проблемы теории государства и права и прававое регулирование государственных 

закупок, 14 кредитов 

БД КВ PRGZ 3227 Правовое регулирование государственных закупок 6 5 

БД КВ PTGP 4228 Проблемы теории государства и права 7 4 

БД КВ APKPRK 4229 Актуальные проблемы Конституционного права РК 7 5 

12.2 Модуль -Проблемы проблемы теории права и эволюцию конституционного развития, 14 кредитов 

БД КВ PGMU 3227 Проблемы государственного и местного управления 6 5 

БД КВ PTP 4228 Проблемы теории права 7 4 

БД КВ EKR RK 4229 Эволюция конституционного развития РК 7 5 
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12.1 Модуль - Проблемы теории государства и права и прававое регулирование государственных 

закупок 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проблемы теории государства и права 

Автор программы: к.и.н.Алимпиева Т.Г. 
Цель изучения курса:  состоит в уяснении студентами значения норм права, регулирующих общественные 

отношения, форм государства,  неразрывной связи норм права с их практическим  применением, в выработке у 

студентов правового мировоззрения, верного представления о всех основных процессуальных институтах и 

понятиях 

Краткое содержание дисциплины: Теория права, теория государства, нормы права, структура норм права, 

формы государства, правоотношения и их виды. 

Пререквизиты: Гражданское право РК (общая часть), Уголовное право РК (общая часть)  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области теории права и теории государства B) 

использование на практике знания и способности понимания норм права и форм государства  C) способность к 

12.3 Модуль - Основы конституционализма, 14 кредитов 

БД КВ РRMGUSRK 3227 
Правовое регулирование местного государственного 

управления и самоуправления в РК 
6 5 

БД КВ TGU 4228 Теория государственного управления 7 4 

БД КВ OK 4229 Основы конституционализма 7 5 

15.1.  Модуль - Защита прав человека, 10 кредитов 

ПД КВ ARK 3306 Адвокатура РК 6 5 

ПД КВ NRK 4307 Нотариат РК 7 5 

15.2.  Модуль - Защита прав и свобод человека и предпринимательское право, 10 кредитов 

ПД КВ ZPSCh 3306 Защита прав и свобод человека 6 5 

ПД КВ PP 4307 Предпринимательское право   7 5 

15.3.  Модуль - Правовое регулирование информационной безопасност и теория доказательств в 

уголовном процессе, 10 кредитов 

ПД КВ TDUP 3306 Теория доказательств в уголовном процессе 6 5 

ПД КВ YuL 4307 Юридические лица 7 5 

16.1. Модуль -  Практикум по уголовному судопроизводству и криминалистика, 14 кредитов 

ПД КВ PUS 4308 Практикум по уголовному судопроизводству 7 5 

ПД КВ Kri 4309 Криминалистика 7 5 

16.2. Модуль - Правовой статус следственного судьи в уголовном процессе  и  судебная экспертология, 

14 кредитов 

ПД КВ PSSSUP 4308 Правовой статус следственного судьи в уголовном процессе 7 5 

ПД КВ SE 4309 Судебная экспертология 7 5 

16.3. Модуль -  Практикум по гражданскому судопроизводству  и  судебная баллистика, 14 кредитов 

ПД КВ PGS 4308 Практикум по гражданскому судопроизводству 7 5 

ПД КВ SB 4309 Судебная баллистика 7 5 

17.1. Модуль - Международно-правовые отношения и основы государственных услуг, 28  кредитов 

ПД КВ MPP 3310 Международное публичное право 6 4 

ПД КВ MChP 4311 Международное частное право 7 5 

ПД КВ ОGU 4312 Основы государственных услуг 7 4 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика  8 5 

17.2. Модуль - Международные частно-правовые отношения, 28 кредитов 

ПД КВ MGP 3310 Международное гуманитарное право 6 4 

ПД КВ PMD 4311 Право международных договоров 7 5 

ПД КВ PRZhP 4312 Правовое регулирование в сфере защиты прав потребителей 7 4 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика  8 5 

17.3. Модуль - Международно-правовые отношения, 28 кредитов 

ПД КВ МРО 3310 Международно-правовая ответственность 6 4 

ПД КВ МТР 4311 Международное торговое право 7 5 

ПД КВ PSSU 4312 Правовая статистика и специальные учеты 7 4 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика  8 5 
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вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по уяснению смысла нормы права. D) умения в 

области примненения норм теории права в сфере конституционных правоотношений. E) умения в области 

обучения осуществлять научно-исследовательскую работу в области теории государства и права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы конституционного права 

Автор программы: магистр ю.н, ст.препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: формирование у студентов целостного представления об актуальных проблемах 
становления и развития права; приобретение обучающимися профессиональных компетенций в сфере 

государственного управления, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов в 

современных условиях; в области воспитания целью изучения учебной дисциплины является формирование 

личностных качеств: нравственности, общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, 

реализации творческого потенциала личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданской позиции, коммуникативности, толерантности. 

Краткое содержание дисциплины: Учебный курс имеет как общеобразовательное, так и практическое 

значение. Общеобразовательная направленность данной дисциплины связана с необходимостью повышения 

общей культуры студентов как будущих юристов в таких базовых вопросах, как основы теории конституции, 

конституционно-правовой статус личности, основы общественного строя, форма государства, система 

государственных органов и органов местного самоуправления. Практическое значение курса связано с 

изучением позитивных и негативных сторон отдельных конституционно-правовых институтов, что может 
явиться предпосылкой к совершенствованию как отечественного, так и зарубежного конституционно-правового 

регулирования. Программа курса состоит из двух частей: общей и особенной. Общая часть имеет, в основном, 

теоретическое значение, в ней рассматриваются основные институты конституционного права зарубежных 

стран. В особенной части изучаются основы конституционного строя отдельно взятых государств, 

представляющих различные правовые системы современности. 

Пререквизиты: Теория государства и права, История государства и права зарубежных стран. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая 

элементы наиболее передовых знаний в этой области; В) применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне; С) формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области; Д) 

осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования  суждений с учетом  социальных, 
этических и научных соображений; Е)сообщать информацию, идеи, проблемы и решения как специалистам,  

так и неспециалистам. применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

 

12.2 Модуль - Проблемы проблемы теории права и эволюцию конституционного развития 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Проблемы теории права 

Автор программы: к.и.н.Алимпиева Т.Г. 
Цель изучения курса: состоит в уяснении студентами значения норм права, структры нормы права, видов 

норм права, а также положений, регулирующих общественные  отношения, неразрывной связи норм права с их 

практическим  применением, в выработке у студентов правового мировоззрения, верного представления о всех 

основных процессуальных институтах и понятиях 

Краткое содержание дисциплины: Теория права, структура права, виды норм права, виды правовых ситем, 

правовая культура и правосознание 

Пререквизиты: Гражданское право РК (общая часть), Уголовное право РК  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области теории права B) использование на 

практике знания и способности понимания норм права и форм государства  C) способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов  по уяснению смысла нормы права. D) умения в области 

общения сфере правоотношений. E) умения в области обучения осуществлять научно-исследовательскую 
работу в области теории права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Эволюция конституционного развития РК 

Автор программы: магистр ю.н, ст.препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: формирование у студентов целостного представления о становления и развития 

конституционного права; приобретение обучающимися профессиональных компетенций в сфере 

государственного управления, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов в 
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современных условиях; в области воспитания целью изучения учебной дисциплины является формирование 

личностных качеств: нравственности, общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, 

реализации творческого потенциала личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданской позиции, коммуникативности, толерантности. 

Краткое содержание дисциплины: Учебный курс имеет как общеобразовательное, так и практическое 

значение. Общеобразовательная направленность данной дисциплины связана с необходимостью повышения 

общей культуры студентов как будущих юристов в таких базовых вопросах, как основы теории конституции, 

конституционно-правовой статус личности, основы общественного строя, форма государства, система 
государственных органов и органов местного самоуправления. Практическое значение курса связано с 

изучением позитивных и негативных сторон отдельных конституционно-правовых институтов, что может 

явиться предпосылкой к совершенствованию как отечественного, так и зарубежного конституционно-правового 

регулирования. Программа курса состоит из двух частей: общей и особенной. Общая часть имеет, в основном, 

теоретическое значение, в ней рассматриваются основные институты конституционного права зарубежных 

стран. В особенной части изучаются основы конституционного строя отдельно взятых государств, 

представляющих различные правовые системы современности. 

Пререквизиты: Теория государства и права, История государства и права зарубежных стран. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая 

элементы наиболее передовых знаний в этой области;В) применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне; С) формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области; Д) 
осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования  суждений с учетом  социальных, 

этических и научных соображений; Е)сообщать информацию, идеи, проблемы и решения как специалистам,  

так и неспециалистам. применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

 

12.3 Модуль - Основы конституционализма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Теория государственного управления 
Авторы программы: магистр ю.н., ст. препод.  Нурутдинова А.Ж.   

Цель изучения курса: Специфика изучения дисциплины состоит в том, что теоретические знания, полученные 

на лекциях, должны быть закреплены и пополнены путем самостоятельного изучения рекомендуемой 

литературы. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Проблемы государственного управления» изучает 

действующие нормы  регламентирующие статус и  деятельность субъектов государственного управления; 

современную систему органов государственной   власти   в   РК и их характеристику (конституционно – правой 

статус); 

Пререквизиты: Теория государства и права, Основы антикоррупционной культуры, Конституционное право 

РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать основные понятия о государственном упралении В) 

Владеть свободно конституционно-правовыми категориями и понятиями;  толковать и применять правовые 

акты; С) Логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам государственного и 

местного управления; грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать 

юридические факты; Д) Осознанно совершать разнообразные правовые действия в соответствии с 

действующим законодательством РК; Демонстрировать толерантность, уважение к законным правам человека 

и гражданина, гражданскую ответственность и казахстанский патриотизм. Е) Владеть навыками составления 

проектов заключением их с государством и показом их положительных сторон и недостатков и предложениями 

об устранении последних; подготовка эссе и докладов к занятиям научных студенческих кружков и 

конференциям; написание курсовых и дипломных работ и умение защищать их перед преподавателяими и 

комиссиями. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы конституционализма 

Автор программы: Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: Показать процесс становления и развития конституционного права и конституционного 

законодательства в Республике Казахстан, рассмотреть  основные закономерности становления 

конституционализм, показать влияние демократического конституционализма на процесс становления 

демократии. 
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Краткое содержание дисциплины: конституционные идеи и категории, которые отображают первичные 

базовые ценности общества; массовое конституционное сознание граждан, населения в целом; 

конституционные нормы, акты и институты как нормативно структурированное выражение двух 

вышеупомянутых элементов; конституционный порядок как процесс и состояние реализации конституционных 

норм 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) В процессе изучения данной дисциплины студенты овладевают 
понятийным аппаратом, формируют правовое мышление, приобретают знания о конституционном строе 

современных стран, ее компонентах и особенностях. B) В этой связи изучение данной дисциплины является 

важным компонентом при формировании правового мышления будущих юристов, позволяет его сделать более 

«объемным» и гибким. В результате освоения настоящей дисциплины обучающийся должен: знать основные 

действующие в современном мире конституционно-правовые акты, доктринальные труды, важнейшие 

конституционные конвенции и судебные прецеденты, регулирующие конституционно-правовые институты и 

отношения в различных странах; C) уметь использовать полученные знания на практике и на государственных 

экзаменах по публично-правовым дисциплинам. D) понимать специфику источников конституционного права в 

странах, принадлежащих к различным правовым системам; E)уметь анализировать содержание 

соответствующих нормативных правовых актов и практику их применения 

 

15.1.  Модуль - Защита прав человека 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Нотариат РК 

Автор программы:  к.ю.н, ст.преподаватель Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса:  Данный курс направлен на изучение студентами действующего законодательства РК, 

регулирующего нотариальную деятельность, а также формирование у них знаний о сущности, задачах, 

функционировании и порядке формирования нотариата в РК, о правах и обязанностях нотариусов 

Краткое содержание дисциплины: поятие, задачи и история нотаритата; организация нотариата в Республике 

Казахстан; принципы организации и деятельности нотариата; нотариальные действия и нотариальное 

делопроизводство; обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении; нотариальные действия и 

правила их совершения; нотариальный порядок выдачи свидетельства о праве на наследство; правила выдачи 
свидетельства о праве собственности на долю оьщей совместной собственности; наложение и снятие 

запрещения отчуждения имущества; правила нотариального удостворения документов; удостворение фактов; 

принятие денег в депозит; совершение протеста векселя; принятие на хранение документов и ценных бумаг; 

совершение морских протестов; обеспечение доказательств; применение нотариусом норм права других 

государств; международные договоры. 

Перереквизиты: Гражданское право РК (Общая часть), Гражданское право (Особенная часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области организации нотариальной деятельности 

Республики Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания нотариальных сделок 

C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов в сфере нотариальной 

деятельности C) Умения в области общения правооприминительной практики. E) Умения в области обучения 
нотариальной деятельности в РК. 

 

15.2.  Модуль -Защита прав и свобод человека и предпринимательское право 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательское право 

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  Формирование у студентов основных знаний о предпринимательском праве. 

Краткое содержание дисциплины: Предприниматель, предпринимательский риск, предпринимательство, 

предпринимательская деятельность, предприятие, экономическая деятельность, хозяйственная деятельность, 

прибыль, обычаи делового оборота, лицензия, лицензирование, субъективное право предпринимателя, 

индивидуальный предприниматель, конкурсное производство, конкурсные кредиторы, бартерная сделка, 
биржевая сделка, биржевой товар, инвестиции, инвестиционная деятельность, девиза,  декорот, валовая 

прибыль, валютный демпинг, внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая деятельность, конкуренция, 

картельное соглашение консорциум, консигнация, монополия, фондовая биржа, холдинговая компания, 

реимпорт. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (Общая часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание основных норм предпринимательского права; B) 

использование теоретических положений о правовом обеспечениие предпринимательства в практике; C) 
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способность проводить анализ юридической литературы и нормативно-правовых актов в области 

предпринимтаельства; D) умения в области консультирования субъектов малого и среднего бизнеса; E) умения 

составлять правовые документы в области правового обслуживания предпринимательской деятельности. 

 

15.3.  Модуль - Правовое регулирование информационной безопасност и теория доказательств в 

уголовном процессе 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Юридические лица 

Автор программы: к.ю.н.Курманова А.К. 

Цель изучения курса: Цель дисциплины заключается в формировании у студентов знаний о понятии и видах 

юридических лиц, коммерческих и некоммерческих, нормативном правовом регулировании оснований 

возникновения, видов и оснований государственной регистрации юридических лиц, их отличительных 

признаков, статуса, порядка осуществления деятельности, понятия и видов реорганизации юридических лиц, 

порядка и оснований их прекращения в виде ликвидации и банкротства, а также оснований и порядка 

реабилитационной процедуры коммерческих юридических лиц 

Краткое содержание дисциплины: Понятие юридического лица, виды юридических лиц, коммерческие 

юридические лица, некоммерческие юридические лица, нормативное правовое регулирование оснований 

возникновения юридических лиц, виды и основания государственной регистрации юридических лиц, признаки 

юридического лица, статус юридического лица, органы управления, правоспособность и дееспособность 
юридического лица, порядок осуществления деятельности юридического лица, понятие и виды реорганизации 

юридических лиц, порядок и основания прекращения юридического, ликвидация несостоятельного должника 

(конкурсное производство), банкротство юридического лица, основания и порядок реабилитационной 

процедуры коммерческих юридических лиц 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины «Юридические лица» 

студентдолжен: законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность; законодательство, 

регулирующее статус и деятельность юридических лиц; В) правильно применять правовые нормы кразличным 

ситуациям гражданских отношений; толковать нормы гражданского законодательства, понятие юридического 
лица; признаки юридического лица;роль юридических лиц в гражданском обороте;виды и формы юридических 

лиц; правосубъектность юридического лица; лицензирование деятельности юридических лиц; 

индивидуализация юридического лица; создание юридических лиц, учредительные документы юридических 

лиц; ликвидация и реорганизации: слияние, разделение, выделение, преобразование, принудительная 

реорганизация и ликвидация, банкротство; правовой статус хозяйственного товарищества; особенности 

товарищества с дополнительной ответственностью; правовое положение акционерного общества; правовое 

положение производственного кооператива; правовое положение гос. предприятия; понятие и виды 

некоммерческих организаций. С) анализировать действующее законодательство в сфере регулирования статуса 

и деятельности юридических лиц; осуществлять научно-исследовательскую работу в области гражданского 

права; составлять  гражданско-правовые документы юридического лица (уставы и учредительные договоры, 

положения и доверенности); D) применять нормы гражданского  права к конкретным жизненным ситуациям. E) 
умением самостоятельно анализировать гражданско-правовые нормы и применять их на практике, а также 

ориентироваться в источниках гражданского права. 

 

16.1. Модуль - Практикум по уголовному судопроизводству и криминалистика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Практикум по уголовному судопроизводству 

Автор программы: Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на выработку и развитие  умений и навыков составлять 

уголовные процессуальные документы. 

Краткое содержание дисциплины: Уведомление о начале досудебного расследования. Постановление о 

принятии уголовного дела к своему производству. Постановление о создании следственной (следственно-
оперативной) группы. Постановление о назначении предварительного следствия. Протокол задержания лица, 

подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Протокол личного обыска. Постановление о 

содержании подозреваемых, к которым в качестве меры пресечения применено содержание под стражей. 

Протокол о совершении уголовного проступка. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства  о 

депонировании показаний свидетеля. Обвинительный акт. 

Перереквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. B) Использование на практике знания и способности понимания грамотно 

применять уголовный и уголовно - процессуальный законы в сфере квалификации преступлений, а также 

проводить различные следственные действия участниками уголовно - процессуальной деятельности. C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов работы об основных 

направлениях научной мысли по спорным вопросам теории доказательств в уголовном процессе. D) Умения в 

области общения в области уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.  E) 

Умения в области обучения должным объемом знаний и навыков, регулирующих уголовно – процессуальную 
деятельность, необходимая для работы в различных общественных и правовых структурах, государственных 

органах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Криминалистика 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов общего представления о способах и методах раскрытия и 

расследования преступлений, получение навыков работы с доказательствами, усвоение правил проведения 

отдельных следственных действий 

Краткое содержание дисциплины: Понятие криминалистики как юридической дисциплины и науки. Общие 

поожения криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Криминалистическая техника. 

Криминалистическая тактика.Криминалистическая методика. 
Пререквизиты: Уголовное право (общая и особенная части), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность и содержание криминалистических понятий и 

категорий, технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий, 

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. В) оперировать криминалистическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, раскрытие и 

расследование преступлений, в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 

заключения по вопросам, связанным с назначением экспертиз, выявлением, раскрытием и расследованием 

преступлений; правильно составлять и оформлять юридические процессуальные документы, связанные с 

предварительным расследованием преступлений; применять технико-криминалистические методы; правильно 
ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключение эксперта (специалиста); 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению уголовных правонарушений. С) владеть юридической 

терминологией, навыками работы с уголовно-процессуальным законодательством и нормативно-правовыми 

актами иной отраслевой принадлежности, навыками анализа следственных ситуаций; D) владеть навыками 

анализа правоприменительной практики с целью выявления и исправления тактических и процессуальных 

ошибок; Е) уметь применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств. 

 

16.2. Модуль - Правовой статус следственного судьи в уголовном процессе  и  судебная экспертология 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Правовой статус следственного судьи в уголовном процессе 

Автор программы: Бекбауова Асель А. 

Цель изучения курса:  дать рекомендации студентам по изучению актуальных проблем статуса следственного 

судьи в свете принятия новой редакции уголовно-процессуального законодательства РК, изучить 

дискуссионные вопросы по применению процессуальных основ работы следственного судьи, основные 

направления реформирования уголовно-процессуального законодательства в РК.  

Краткое содержание дисциплины: Уголовно-процессуальный кодекс РК, правовой статус следственного 

судьи, принципы уголовного процесса, этапы уголовно-процессуальной деятельности, изменения и дополнения 

в УПК РК. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Уголовно-процессуальное право 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области уголовно-процессуального 

законодательства. B) Использование на практике знания и способности понимания грамотно применять 

уголовный и уголовно - процессуальный законы в сфере квалификации преступлений, а также проводить 

различные следственные действия участниками уголовно - процессуальной деятельности. C) Способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов работы об основных направлениях научной 

мысли по спорным вопросам теории доказательств в уголовном процессе. D) Умения в области общения в 

области уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.  E) Умения в области 
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обучения должным объемом знаний и навыков, регулирующих уголовно – процессуальную деятельность, 

необходимая для работы в различных общественных и правовых структурах, государственных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Судебная экспертология 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов систематизированного представления о судебной видах 

судебных экспертиз  и их роли в расследовании уголовных правонарушений 
Краткое содержание дисциплины: Введение в курс судебной экспертологии. Специальные знания. Судебная 

экспертиза как форма специальных научных знаний в судопроизводстве. Классификация судебных экспертиз. 

Экспертные учреждения в Республике Казахстан. Процессуальные вопросы подготовки, назначения и 

производства экспертизы на предварите льном следствии. Особенности назначения и производства экспертизы 

в суде. Судебная экспертиза и процессуальный правовой статус участников процесса. Методические основы 

производства судебных экспертиз. Заключение эксперта как средство доказывания 

Пререквизиты: Уголовное право (общая часть и особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание предмета, задач,  системы и методологии экспертологического 

знания; концептуальных основ судебной экспертологии как практической деятельности;  B) использование в 

правоприменительной деятельности процессуальных, организационных и методических основ назначения и 

производства судебных экспертиз; характеристики системы экспертных учреждений, правил подготовки и 
оценки заключения эксперта, а также сущности производства криминалистической и иных классов экспертиз. 

С) способность правильно применять знания, умения и навыки при возникновении необходимости привлечения 

института специальных знаний в исследовании материалов уголовного, гражданского или административного 

дела. D) владение навыками самостоятельно оценивать заключение судебного эксперта, с точки зрения 

относимости, допустимости, достаточности. Е) умения составления экспертных документов. 

 

16.3. Модуль - Практикум по гражданскому судопроизводству  и  судебная баллистика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Практикум по гражданскому судопроизводству 

Автор программы: ст.преподаватель Смагулов А.А. 
Цель изучения курса: курс направлен на выработку умений и навыков составлять процессуальные документы. 

Краткое содержание дисциплины: Иск; судебный приказ; определение; решение; постановление; исковое 

производство; производство по делам о расторжении брака; особое исковое производство; приказное 

производство; заочное решение;  определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства; 

производство в апелляционной инстанции; постановление апелляционной инстанции об оставлении решения 

без изменения; постановление апелляционной инстанции об отмене решения; постановление апелляционной 

инстанции об отмене решения; производство в надзорной инстанции; производство по вновь открывшимся 

обстоятельствам; исполнительное производство; исполнительный лист; определение о розыске должника; 

определение о выдаче дубликата исполнительного листа; определение об отсрочке исполнения решения; 

постановление надзорной инстанции об отмене решения суда первой инстанции. 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан (общая часть), Гражданское процессуальное право 
РК. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области гражданско-процессуального 

законодательства. B) использование на практике знания и способности понимания стадий гражданского 

процесса при отправления правосудия по гражданским делам.  C) способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов  по уяснению смысла гражданско- процессуальной нормы, ее 

действительного содержания, права и  обязанности суда и участников гражданского процесса, предъявляемые к 

ним  требования, как правовые, так и нравственные. D) умения в области общения сфере гражданских 

процессуальных правоотношений. E) умения в области обучения осуществлять научно-исследовательскую 

работу в области гражданского процессуального  права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Судебная баллистика 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: ознакомление с видами криминалистической экспертизы по исследованию 

огнестрельного оружия 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, объекты и задачи судебно-баллистической экспертизы. 

Материальная часть стрелкового огнестрельного оружия. Устройство патронов стрелкового огнестрельного 

оружия. Материальная часть газового ствольного оружия. Материальная часть пневматического оружия. 

Криминалистическое исследование патронов стрелкового огнестрельного оружия. Определение состояния 
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огнестрельного оружия. Криминалистическое исследование газового ствольного оружия. Криминалистическое 

исследование пневматического оружия. Криминалистическое исследование самодельного огнестрельного 

оружия. Идентификация нарезного огнестрельного оружия по следам на пулях. Идентификация 

гладкоствольного огнестрельного оружия по следам на снарядах . Идентификация огнестрельного оружия по 

следам на гильзах. Следы выстрела и установление обстоятельств применения оружия. Предварительные 

(непроцессуальные) судебно-баллистические исследования на месте происшествия 

Пререквизиты: Уголовное право (общая часть и особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание объектов судебной баллистики; объектов 

баллистических исследований; механизма образования выстрела; особенностей осмотра огнестрельного 

оружия; основных методик проведения баллистических исследований. В) использование на практике заний и 

умений по видам баллистисечкой экспертизы; С) способность к вынесению суждений по итогам 

баллистической экспертизы; D) умения вынести постановление (определение) о назначении судебно-

баллистической экспертизы; правильно, на научной основе сформулировать вопросы к эксперту, выносимые на 

судебно-баллистическую  экспертизу; Е) владение навыками работы с нормативным материалом;проведения 

судебно-баллистической экспертизы. 

 

17.1. Модуль - Международно-правовые отношения и основы государственных услуг 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Международное частное право 

Автор программы:  Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями международного частного права или же 

отдельных разделов этого курса непосредственно связано с процессом перестройки нашего общества, и прежде 

всего с реформой внешнеэкономической деятельности, переходом к большей открытости, углублением и 

расширением отношений отечественных граждан, организаций с гражданами, организациями и фирмами других 

государств в самых различных сферах общественной жизни, экономики, культуры и науки.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет и методы правового регулирования международного 

частного права. Место международного частного права в системе права Нормативный состав международного 

частного права Источники международного частного права: понятие и виды Понятие, структура и виды 

коллизионных норм Проблемы применения коллизионных норм Порядок установления содержания 
иностранного права Право собственности в системе вещных прав в международном частном праве Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

Отдельные виды договорных обязательств в международном частном праве. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское процессуальное право Республики Казахстан, 

Гражданское право Республики Казахстан  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать содержание внешне-экономической деятельности 

государства и международных отношений частно-правового характера. B) Уметь использовать на практике 

нормы международного частного права права; толковать коллизионные и материальные нормы 

международного частного права; применять материально-правовое и коллезионно-правовое регулирование 

внешне-экономических сделок  C) Уметь выносить обоснованные суждения, оценивать характер и содержание 
частно-правовых доктрин в сфере внешне-экономических сделок; составлять аналитические отчеты. D) Иметь 

навыки общения с представителями международного бизнеса, международными коммерческими 

юридическими и физическими лицами. E) Уметь самостоятельно пополнять знания и приобретать новые 

навыки и умения в сфере международного частного права; получать и обрабатывать необходимую информацию 

в сфере международного частного права, в том числе используя ресурсы Интернета; разрабатывать и составлять 

документы международно правового характера 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы государственных услуг 

Авторы программы: магистр ю.н., ст. препод. Нурутдинова А.Ж.   

Цель изучения курса: Специфика изучения дисциплины состоит в том, что теоретические знания, полученные 

на лекциях, должны быть закреплены и пополнены путем самостоятельного изучения рекомендуемой 
литературы и знания студентами основ оказания государственных услуг. 

Краткое содержание дисциплины: положения в сфере оказания государственных услуг в Республике 

Казахстан;  основные положения действующегогражданского законодательства; система государственного и 

местного регулирования оказания государственных услуг 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные понятия и принципы правового регулирования 

оказания государственных услуг; процесс и порядок оказания государственных услуг; особенности 
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осуществления оказания государственных услуг; а также  квалификационные требования, предъявляемые к 

государственному служащему;  последствия оказания нкачественных государственных услуг;  документы, 

оформляемые в сфере оказания государственных услуг В) Получение навыков осмысления правомерности 

происходящих событий и действий; усвоения  основных положении регулирования оказания государственных 

услуг. С) Понимать роль и значения процесса оказания государственных услуг в Республике Казахстан Д) 

Изучение основных нормативно-правовых актов в сфере оказания государственных услуг. Е) Получение 

навыков сообщения информации, идей, проблем и решения, как специалистам, так и неспециалистам, на основе 

казахстанского патриотизма, гражданской ответственности, толерантности, антикоррупционной культуры. 

 

17.2. Модуль - Международные частно-правовые отношения 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Право международных договоров 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: Уметь анализировать практические ситуации и составление письменных документов 

юридического содержания; применения полученных знаний к конкретным ситуациям административного, 

судебного и арбитражного характера. Владеть навыками поиска, анализа и применения международных 

договоров и конкретных их норм в юридической работе. 

Краткое содержание дисциплины: право международных договоров РК как система юридических норм, 

содержащих положения о порядке заключения, действия и выполнения международных договоров, о состоянии 
и проблемах их соотношения и взаимодействия с нормами казахстанского права;о содержании норм, 

регулирующих международную договорную практику Казахстана;о проблемах действия и применения меж-

дународных договоров в казахстанской правовой системе. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК, Гражданское процессуальное право 

Республики Казахстан, Гражданское право Республики Казахстан  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать институты права международных договоров; виды 

международных договоров; правовой статус субъетов права международных договоров; источники права 

международных договоров.B) Уметь использовать на практике знания и способности понимания норм 

международного гуманитарного права; оказывать правовую помощь коммерческим юридическим и физическим 

лицам. C) Уметь  логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; иметь навыки вынесения 
суждений, оценки идей и формулирования выводов о содержании, условиях подписания, ратификации и 

денонсации международных договоров.D) Формировать чувство толерантности, уважения к культурным 

ценностям и традициям участников международных договоров.E) Уметь самостоятельно пополнять знания и 

приобретать новые навыки и умения в сфере международного частного права и международного публичного 

права; получать и обрабатывать необходимую информацию в сфере права международных договоров, в том 

числе используя ресурсы Интернета; разрабатывать и составлять документы международно правового 

характера. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правовое регулирование в сфере защиты прав потребителей 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 
Цель изучения курса: В условиях становления независимости и перехода к рыночным отношениям во многих 

республиках постсоветского пространства были созданы государственные органы по защите прав 

потребителей, функции которых способствовали формированию эффективного механизма защиты прав 

потребителей. Целью курса является изучение правовых основ механизма защиты прав потребителей в РК. 

Краткое содержание дисциплины: законодательство РК в области защиты прав потребителей, 

совершенствование политики защиты прав потребителей, общественные объединения и их роль в сфере защиты 

прав потребителей,  взаимодействие и координация государственных органов для обеспечения реализации 

государственной политики в сфере защиты прав потребителей 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право Республики Казахстан  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать основные положения законодательства о защите прав 

потребителей.B) Уметь использовать на практике знания и способности понимания норм гражданского права 
при оказании правовой помощи потребителям. C) Уметь  логически грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения; иметь навыки вынесения суждений, оценки идей и формулирования выводов о содержании 

законодательства о защите прав потребителей.D) Формировать чувство толерантности, уважения к культурным 

ценностям и традициям E) Уметь самостоятельно пополнять знания и приобретать новые навыки и умения в 

сфере защиты прав потребителей. 
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17.3. Модуль - Международно-правовые отношения 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Международное торговое право 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: изучение международного торгового права как системы международно-правовоых 

систем, институтов и принципов, регулирующих международные торговые отношения 

Краткое содержание дисциплины: отношения между публичными лицами по поводу трансграничного 
движения товаров в широком смысле этого слова- в этой сфере отношений между покупателями и продавцами 

товаров выступают государства и международные организации; отношения между публичными лицами по 

поводу внутригосударственных правовоых режимов, действующих в торговой сфере, а аткже отношения по 

поводу движения товаропотоков на макроуровне, состояния торговых балансов и обеспечения международного 

торгового правопорядка. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право Республики Казахстан  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать основные положения международного торгового 

права .B) Уметь использовать на практике знания и способности понимания норм гражданского права при 

оказании правовой помощи потребителям. C) Уметь  логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения; иметь навыки вынесения суждений, оценки идей и формулирования выводов о содержании 

законодательства в сфере международных торговых отношений.D) Формировать чувство толерантности, 
уважения к культурным ценностям и традициям E) Уметь самостоятельно пополнять знания и приобретать 

новые навыки и умения в сфере международных торговых отношений. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правовая статистика и специальные учеты 

Автор программы:  Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: Для профессиональной деятельности юристов важное значение имеют знания, 

усвоенные ими в области правовой статистики о необходимости комплексного применения статистических 

методов при изучении массовых юридических (правовых) явлений; об общих методических указаниях по 

формированию (выбору) комплекса статистических методов применительно к тому или иному объекту 

изучения; об основных требованиях к анализу, проводимому с использованием комплекса статистических 
методов. Данные требования определяют содержание и структуру учебного курса «Правовая статистика». 

Изучение студентами курса «Правовая статистика» ставит основной целью овладение методами получения, 

накопления, обработки и анализа статистической правовой информации для использования ее в практической 

работе. 

Краткое содержание дисциплины: Правовая статистика как отрасль науки статистики, ее предмет, метод, 

задачи и методические основы. Методы статистического наблюдения в правовой статистике как основной 

метод сбора первичной информации. Учет и отчетность правоохранительных органов, судов, прокуратуры и 

других юридических учреждений. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике. 

Социологические методы сбора юридической информации. Средние величины и их применение в правовой 

статистике. Показатели вариации признака. Статистическое изучение динамики правовых явлений (ряды 

динамики в правовой статистике). Статистические методы изучения взаимосвязей. Комплексный 
статистический анализ. 

Пререквизиты: Правоохранительные органы РК, Административное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать о необходимости комплексного применения статистических 

методов при изучении массовых явлений; об общих методических указаниях к формированию (выбору) 

комплекса статистических методов применительно к тому или иному объекту изучения; В) знать основные 

требованиях к анализу, проводимому с использованием комплекса статистических методов. С) 

способностьисследовать актуальные социально-правовые проблемы и научиться практически использовать при 

этом системы статистических показателей и методов анализа; Д) уметь составлять, понимать и анализировать 

статистическую отчетность в правоохранительных органах и органах юстиции, как основную форму 

статистического наблюдения в правовой статистике; Е) иметь навыки выявлять и оценивать тесноту связей 

между динамикой отдельных видов и групп различных преступлений; характеристиками осужденных и 
характером совершенных ими преступлений; между другими показателями и предсказывать их развитие. 
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6В04101 – ЭКОНОМИКА 

2 курс 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Название дисциплины 
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4.1 Модуль - Общественно-правовой, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

ООД КВ OP 2108 Основы права 3 5 

4.2 Модуль - Общественно-экономический, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

ООД КВ ОЕВ 2108 Основы экономики и бизнеса 3 5 

5. Модуль - Специальные дисциплины, 11 кредитов 

БД ВК UMSB 2205 Управление малым и средним бизнесом 3 3 

БД ВК Mac 2206 Макроэкономика 4 5 

БД  Производственная практика  4 3 

6.1 Модуль - Экономика отраслей народного хозяйства (траектория - экономика предприятия), 15 

кредитов 

БД КВ ME 2207 Международная экономика 3 5 

БД КВ EPO 2208 Экономика производственных отраслей 3 5 

БД КВ ENPO 2209 Экономика непроизводственных отраслей 3 5 

6.2 Модуль - Отрасли национальной экономики (траектория - национальная экономика), 15 кредитов 

БД КВ ЕТ 2207 Экономика труда 3 5 

БД КВ EА 2208 Экономика агробизнеса 3 5 

БД КВ UEK 2209 Современная экономика Казахстана 3 5 

7.1 Модуль - Финансовая экономика (траектория - экономика предприятия), 20 кредитов 

БД КВ BP 2210 Бизнес-планирование 4 5 

БД КВ FRP 2211 Финансовые рынки и посредники 4 5 

БД КВ ER 2212 Экономика развития 4 5 

БД КВ VFS 2213 Венчурное финансирование стартапов 4 5 

7.2 Модуль - Основы учета в управлении экономикой (траектория - национальная экономика), 20 

кредитов 

БД КВ PP 2210 Предпринимательское право 4 5 

БД КВ DKB 2211 Деньги, кредит, банки 4 5 

БД КВ Eko 2212 Эконометрика 4 5 

БД КВ RI 2213 Рыночная инфраструктура 4 5 

 

4.1 Модуль - Общественно-правовой 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы права 

Автор программы:Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина развивает умения анализировать события и действия с 

точки зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; 

ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы;  

демонстрировать  
Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Предпринимательство.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по 

вопросам применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении 

проблем; сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистам С. Уметь 

грамотно и юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и 

действия с точки зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; 
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ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; 

демонстрировать казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность. E. Иметь навыки 

самостоятельного поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых 

системах в Интернете 

4.2 Модуль - Общественно-экономический 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы экономики и бизнеса 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: «Основы экономики и бизнеса» является обучение студентов теоретическим основам и 

практическим навыкам организации экономики и деятельности предприятий в конкурентной среде. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе повышения конкурентоспособности национальной экономики 

особую роль играет экономическая деятельность предприятий и организаций. Инициатива, риск, знание и 

умение предпринимателей позволяют с максимальной эффективностью использовать социально – 

экономические ресурсы предприятий (фирм), организации и системы национальной экономики. Поэтому 

подготовка высоко квалифицированных специалистов, глубоко освоивших теоретические, методические и 

практические аспекты основ предпринимательства и бизнеса приобретает особую актуальность. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Предпринимательство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать основы по теоретическим и практическим основам организации 
экономической деятельности и бизнеса; B) Использовать на практике знания о экономике и бизнесе, C) Владеть 

навыками применения различных приемов и средств в системе управления бизнесом; D) Уметь верно 

принимать решения по вопросам организации и функционирования экономической деятельности; E)  Уметь 

совершенствовать свои навыки в области экономики деятельности в системе национальной экономики.  

 

5. Модуль - Специальные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление малым и средним бизнесом 

Автор программы:  Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Основной целью данной дисциплины является ознакомление слушателей с принципами, 
методами руководства и управления в условиях малого и среднего бизнеса, правовыми аспектами 

функционирования малых и средних предприятий, а также формирование и выработка навыков практической 

работе по организации системы управления в условиях малого и среднего бизнеса 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и характеристика малого и среднего бизнеса. Субъекты малого 

и среднего бизнеса и процесс управления ими. Операционный менеджмент и финансовое планирование в 

малом и среднем бизнесе. Налогообложение малых и средних предприятий. Маркетинг в малых и средних 

предприятиях. Эффективность и тенденции развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. 

Пререквизиты: Менеджмент, Микроэкономика 

Постреквизиты: Инновационная деятельность предприятия, Экономика предприятия, Инвестиционная 

деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать понятия, категории, показатели, отражающие состояние и 
тенденции развития малого и среднего бизнеса, механизм эффективного функционирования малых и средних 

предприятий в условиях единого экономического пространства; В) знать и уметь использовать методологию 

обоснования принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих конкурентоспособность 

малых и средних предприятий; С) знать методы и способы проведения комплексных экономических расчетов 

по экономическому обоснованию проекта открытия малого или среднего предприятия; D) анализировать 

основные показатели развития объектов малого и среднего бизнеса; Е) иметь навыки проведения комплексных 

экономических расчетов по проектам открытия объектов малого или среднего бизнеса  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономика 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: Дать системное представление о макроэкономических агентах, рынках, показателях и 
моделях, обучить приемам и способам макроэкономического анализа. 

Краткое содержание дисциплины: В связи с этим в курсе рассматриваются: взаимосвязь основных 

макроэкономических агентов; совокупность макроэкономических показателей, основанная на системе 

национальных счетов; модель кругооборота товарных и денежных потоков в экономике; модели 

макроэкономического равновесия: «AD - AS», «Кейнсианский крест», «IS -LM»; причины и формы отклонений 

от равновесного состояния; влияние денежно – кредитной и бюджетно – налоговой политики на совокупный 

спрос и совокупное предложение; воздействие сектора внешнего мира на экономику страны; особенности 

функционирования экономики в условиях закрытой и открытой экономики. 
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Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Экономика предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) применять знания, полученные при изучении дисциплины, для оценки 

реальной макроэкономической ситуации в стране и определения путей экономического роста. В) устанавливать 

взаимосвязь экзогенных и эндогенных переменных в открытой экономике; С) методы агрегирования и 

моделирования экономических процессов; Д) соизмерять личный вклад всех занятых в совокупный результат 

общественного производства; Е) использовать данные макроэкономических прогнозов развития мировой и 

национальной экономики для конструирования предпринимателями модели собственного бизнеса; 
 

6.1 Модуль - Экономика отраслей народного хозяйства (траектория - экономика предприятия) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международная экономика 

Автор программы: Тасмамбетова А.Ж. 

Краткое описание курса: Дать теоретические знания, изучить методические и практическиевопросы развития 

международной экономики 

Краткое содержание курса: Открытая экономика: сущность международной экономики, функциональные 

взаимосвязи в международной экономике. Международная торговля товарами и услугами: классическиетеории, 

общее равновесие в международной торговле, альтернативные теории международной торговли, тарифные 

методыи нетарифные методы регулирования международной торговли. Международное движение факторов 
производства. Международная валютно-финансовая система. Валютный курс, теории валютного курса, 

платежный баланс, международные финансовые рынки. Целенаправленная макроэкономическая корректировка 

открытой экономики. Мониторинг и регулирование международной экономики. Макроэкономическое 

программирование для открытойэкономики. Программирование реального сектора. Программирование 

бюджетного сектора. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Международные экономические отношения 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: сущность, основные черты, этапы развития и закономерности 

современного мирового хозяйства; феномен международного разделения труда, основные формы 

международной специализации и кооперирования производства; причины развертывания процесса 

глобализации в мирохозяйственных связях;  общие черты и особенности экономического развития подсистем 
мирового хозяйства; сущность, основные признаки и тенденции развития международных экономических 

отношений;  основные формы международных экономических отношений и особенности их функционирования 

в современном мировом хозяйстве; B) уметь творчески применять экономические знания при решении 

профессиональных задач; C) оценивать и анализировать информацию о состоянии и перспективах развития 

мирового хозяйства;  D) определять состояние и основные тенденции изменения конъюнктуры мировых 

рынков, их влияние на развитие национальных хозяйств; E) владеть: навыками оценки эффективности участия 

Казахстана в системе мирохозяйственных связей, анализа перспектив дальнейшей интеграции экономики РК  в 

систему мирового хозяйства; основными методиками расчета показателей развития мирового хозяйства, 

классификации стран мира по уровню экономического развития 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Экономика производственных отраслей 

Автор программы:  Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Целью курса «Экономика производственной сферы» 

является изучение действия и проявления в отраслях производственного сектора объективных экономических 

законов, условий и факторов, обеспечивающих достижение наилучших результатов функционирования при 

оптимальных затратах овеществленного и живого труда. Данные знания являются основополагающими в их 

будущей работе, позволяют им профессионально грамотно анализировать события, процессы и явления, 

происходящие в современном производственном секторе, широкомасштабно мыслить. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи курса. Конкурентоспособность отраслевой 

структуры производственной сферы Казахстана. Ресурсы отраслей производственного сектора. Инвестиционно-

инновационная стратегия развития национальной экономики РК. Финансово-бюджетная политика в 

производственной сфере. Организация управления в производственной сфере. Концентрация производства и 
размеры предприятий. Специализация и кооперирование в производственной сфере. Комбинирование в 

производственной сфере. Размещение производственногосектора экономики. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика 

Постреквизиты: Экономика промышленности, Рыночная инфраструктура, Инновационная экономика  

Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание: основные принципы функционирования и 

закономерности регулирования экономических отношений в производственном секторе; грамотно оценивать 

положительные и отрицательные последствия для развития страны; B) Использование на практике знания и 

способности понимания: быть компетентными в вопросах теоретических и практических проблем в области 
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промышленного производства, а также отраслевых и территориальных комплексов. C) Способность к 

вынесению суждений, оценке и формулированию выводов: анализировать и оценивать перспективы и 

последствия проводимой правительством социально-экономической политики в промышленности; 

использовать полученные знания применительно к организации и управлению промышленным потенциалом с 

учетом отраслевой специализации. D) Умения в области общения: умение организовывать работу в 

призводственной сфере; готовность к активному общению в производственной сфере деятельности. E) Умения 

в области обучения: владеть инструментарием анализа отраслевых и региональных особенностей 

функционирования экономики Республики Казахстан;  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика непроизводственных отраслей 

Автор программы:  Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Целью изучения данной дисциплины является подготовка специалистов, владеющих в 

достаточной мере знаниями, умением и навыками для выполнения и ведении профессиональной деятельности в 

непроизводственной сфере, в соответствии с государственным образовательным стандартом и требованиями 

работодателей, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики, содержания его 

традиционных и специальных функций, роли и значения этого управления в современных условиях. 

Краткое содержание дисциплины: непроизводственной сфере в рыночной экономике отведена важная роль. 

Постоянное повышение доли сферы услуг характеризует все более значительное воздействие 

непроизводственной сферы на материальное производство и на экономику страны в целом, а также отражает 
возрастающие потребности населения. Будущим специалистам необходимо прежде всего знать, что относится к 

непроизводственной сфере. С развитием непроизводственных отраслей все явственнее становятся 

специфические формы планирования и управления ими. Это в свою очередь выдвигает в число первоочередных 

задач экономических наук всестороннее изучение условий, направлений и особенностей их развития. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Экономика транспорта, Управление экономикой Казахстана 

Ожидаемы результаты обучения: А) стабилизации национальной экономики, теория экономики новой 

непроизводственной сферы;  B) законодательные акты, регулирующие процесс экономики, задачи научно-

технического уровня непроизводственной сферы; C)  нормативные документы сфер деятельности, 

интерпретирование полученную информацию для принятия решений, составление деклараций, хозяйственных 

договоров; D) конкурентоспособность рыночной экономики, процесс  во внешнеэкономической деятельности; 
E) функции метрологии, стандартизации и сертификации продукции.  

 

6.2 Модуль - Отрасли национальной экономики (траектория - национальная экономика) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика труда 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Краткое описание курса: формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в 

областиформирования социальной политики и социальной защиты населения, реформирования и развития 

отраслей социальнойсферы и социально-трудовых отношений, ознакомление с механизмами и формами их 

практической реализации. 
Краткое содержание курса: труд как общественно-полезная деятельность; рынок труда в системерыночного 

хозяйства; трудовые ресурсы, человек труда и занятость; производительность и эффективность труда, 

организация трудовых процессов; нормирование и условия труда; доходы и оплата труда; социальное развитие 

и уровеньжизни; управление трудом в системе рыночных отношений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Рыночная инфраструктура, Государственное регулирование экономики 

Ожидаемые результаты обучения: A) должен:знать базовые основы современной теории и методологии 

социальной политики и социальной защиты населения; принципы принятия иреализации экономических и 

управленческих решений в этой области управления во взаимосвязи с другими процессами, происходящими в 

обществе и экономике; B) владеть важнейшими методами экономического и социологического анализаявлений 

и процессов в социально-трудовой сфере; C) уметь выявлять и правильно интерпретировать происходящие 

измененияи наиболее острые экономические и социальные проблемы в области социальной политики и 
социальной защиты,предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; D) уметь 

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений в области социальной политики и социальной 

защиты населения; E) выявлять и использовать передовой опыт в области роста и производительности труда и 

прогрессивных методов организации заработной платы в стране и за рубежом.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика агробизнеса 

Автор программы: Шакеева Д.Т. 
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Цель изучения курса: Целью данного курса является формирование у студентов  комплекса знаний о 

становления агробизнеса на разных этапах  развития сельского хозяйства, о форме проявления экономических 

законов в АПК, а также приобретение профессиональных знаний о предпринимательской деятельности в сфере 

аграрного сектора. 

Краткое содержание дисциплины: Структура агробизнеса и агропромышленного комплекса. Формирование 

многоукладной экономики сельского хозяйства. Роль и значение новых хозяйственных формирований в 

развитии агробизнеса. Земельные ресурсы сельского хозяйства. Экономическая оценка земли в агробизнесе. 

Трудовые ресурсы в АПК. Рынок труда и проблемы занятости сельского населения. Материально-технические 
ресурсы в АПК. Производственно-техническое обеспечение агробизнеса. Основные фонды АПК. Оборотные 

средства и эффективность их использования на предприятиях сельскохозяйственного производства. 

Размещение и специализация производства – основа развития агробизнеса. Концентрация производства в 

агробизнесе. Развитие агропромышленной интеграции. Развитие рыночной инфраструктуры. Себестоимость 

сельскохозяйственного производства. Оценка эффективности агробизнеса. Организация переработки 

сельхозпродукции. Организация  производственного обслуживания предприятий агробизнеса. Маркетинг и 

рынок сбыта продовольствия и сырья. Маркетинговая деятельность в системе агроснабжения. Менеджмент в 

агробизнесе. Эффективность менеджмента в агробизнесе. Цены и ценообразование в агробизнесе. Ценовая 

политика и регулирование цен в АПК. Налоговая система аграрного сектора. Особенности налогообложения в 

сфере агробизнеса. Инновации и инвестиции в агробизнесе. Интенсивные технологии в сельском хозяйстве. 

Пререквизиты: Менеджмент, Микроэкономика 

Постреквизиты:  Предпринимательство, Экономика сельского хозяйства, Управление экономикой Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать механизмы действия объективных экономических законов в 

практике хозяйствования предприятий АПК; В)  знать и уметь использовать методику определения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства и рентабельности производства; С) уметь 

применять методы установления цены на сельхозпродукцию D)  навыки определения эффективности 

использования трудовых и земельных ресурсов Е) навыки принятия управленческих решений в различных 

производственных ситуациях в агробизнесе. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Современная экономика Казахстана 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Остоит в том, чтобы научить студентов понимать сущность экономических явлений и 
процессов формирующих рыночную экономику открытого типа, которая предполагает активное участие 

Казахстана в международном разделении труда, международном инвестиционном сотрудничестве и свободном 

товарообороте. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение основных экономических категорий, основ современной 

экономики, включающих изучение экономических отношений и свойственных им законов, состояния и 

тенденций хозяйственного развития и современного развития общества Дисциплина позволяет сформировать у 

обучающихся комплексное представление о закономерностях и механизмах функционирования современной 

экономической системы, о возможностях и недостатках как рыночных механизмов, так и методов 

государственного регулирования, о важнейших проблемах, которые приходится решать отдельной фирме и 

обществу в целом.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 
Постреквизиты: Региональная экономика, Управление экономикой Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать глобальные проблемы современности, В) находить и 

использовать справочную литературу, материалы СМИ о состоянии национальной и мировой экономики, 

ориентироваться в рыночных ценах с учетом спроса и предложения,С)  при безработице уметь найти свое место 

на рынке, используя знания о предпринимательстве, проводить индивидуальную творческую работу; Д) 

работать с научно- популярной литературой по современным проблемам экономики, Е) должен позволять 

лучше понимать как отечественная экономика развивается, что представляет собой создание кластеров и чем 

обосновано обеспечение нового качества экономического роста в стране. 

 

7.1 Модуль - Финансовая экономика (траектория - экономика предприятия) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Бизнес-планирование 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Дать теоретические знания и практические навыки по планированию коммерческой 

деятельности хозяйствующих субъектов путем составления бизнес-планов 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и содержание курса. Сущность и содержание бизнес-

планирования. Методология и организация бизнес-планирования. Бизнес-план как практический инструмент 

бизнес-планирования. Маркетинговые исследования в бизнес-плане. Стратегия маркетинга в бизнес-плане. 
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Обеспечивающие разделы бизнес-плана. Оценка рынка в бизнес-планировании. Финансовые аспекты бизнес-

плана. 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Бюджетное планирование 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание: должны иметь теоретические и практические 

навыки по планированию коммерческой деятельности путем составления бизнес-планов и принятия 

соответствующих управленческих решений на основе оценки рыночной ситуации и конкурентной среды. B) 

Использование на практике знания и способности понимания: цели, задачи, принципы и методы финансового 
планирования и прогнозирования деятельности, виды финансовых планов, прогнозирование финансового 

развития предприятия,  основы бюджетирования, технологию и методы планирования бизнеса, цели, функции. 

Этапы назначение, структуру  бизнес плана. C)  Способность к вынесению суждений, оценке и 

формулированию выводов: рассчитывать совокупность финансовых показателей предприятия; составлять 

финансовую модель предприятия, формировать бюджеты, составлять тактические планы, бизнес планы 

организации. Применять методы планирования бизнесатехнологическими приемами составления бизнес планов 

организации, навыками планирования и методами программного обеспечения. D) Умения в области общения: 

методами планирования и прогнозирования деятельности предприятий. E)Умения в области обучения: 

теоретических знаний и практических навыков по бизнес-планированию деятельности хозяйствующих 

субъектов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Финансовые рынки и посредники 

Автор программы:  Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: Данный курс разработан с целью освещения вопросов функционирования мировых 

финансовых рынков и институтов, составляющих инфраструктуру данного рынка. Освоение курса позволит 

студентам понять те процессы, которые происходят на финансовом рынке Казахстана и его роль в общем 

экономическом развитии страны. Задачей дисциплины является достижение понимания взаимосвязи и 

взаимодействия форм организации финансов и методов их применения в конкретных условиях социально-

экономического развития общества. 

Краткое содержание дисциплины: Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы. Денежный 

рынок и его инструменты. Депозитный рынок и его финансовые инструменты. Кредитный рынок, его сущность 

и значение. Валютный рынок и валютные операции. Рынок ценных бумаг, его функции и структура. Страховой 
рынок и его развитие в РК. Пенсионный рынок. Финансовое посредничество и финансовые посредники. 

Деятельность банков на финансовых рынках. Финансовые институты пенсионного рынка. Инвестиционные 

компании и фонды. Страховые компании и фонды. Специализированные финансово-кредитные институты. 

Фондовая биржа, ее функции и состав. Правовые основы регулирования финансового рынка Казахстана. 

Деятельность Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

Саморегулируемые организации. Становление и развитие мирового финансового рынка. Мировой валютный 

рынок. Международный рынок ценных бумаг. Пенсионные системы зарубежных стран. Мировой кредитной 

рынок. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в финансы 

Постреквизиты: Планирование деятельности предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать финансовые инструменты, обращающиеся на финансовом рынке, 
понимать роль и основные функции финансового рынка, знать инфраструктуру финансового рынка; В) знать и 

уметь использовать методы прогнозирования рыночного курса С) уметь анализировать состояние финансового 

рынка, D) понимать деятельность участников фондовой биржи; Е) иметь навыки оценки финансовыми 

институтами возможных рисков и пути минимизации их негативных последствий. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика развития 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса: Являются развитие способности и навыковориентироваться (классифицировать, 

выделять специфику) в наборе теоретических концепций и моделей экономического роста и развития как 

универсального типа, так и разработанных с учетом национальной и отраслевой специфики 

Краткое содержание дисциплины: Для освоения материала в рамках настоящего курса студент должен быть 
готов ориентироваться в инструментарии экономической теории —  графической и базовой математической 

форме представления производственных функций, функционировани и рыночного механизма, иметь базовые 

знания в области экономической географии, иметь представление о функционировани и экономических 

институтов, а так же быть знакомым с базовыми концептами теорий институциональнойэкономики, иметь 

представление и базовые навыки построения простей-ших эконометрических моделей и расчетов набора 

макроэкономических показателей, характеризующих социально-экономическое развитие. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Региональная экономика, Управление экономикой Казахстана 
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Ожидаемые результаты обучения: А) знать содержание  и принципы построения основных экономических и 

простейших эконометрических моделей, демонстрирующих механизмы развития в экономике и отраслевых 

секторах развивающихся стран; В) уметь различать и характеризовать существующие методологические 

подходы (кейнсианский, неоклассический, институциональный, неоинституциональный) к анализу проблем 

развития в отечественной и развивающихся экономиках, применять их по отношению к проблемам развития 

отраслей экономики в этихстранах; С) владеть методиками расчета социально-экономических показателей, 

характеризующих процессы развития (индекс человеческого развития, уровень пищевого потребления, Д) 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их развитие в будущем, Е) способностью выполнять необходимые для составления 

экономических раздел о в планов расчеты,обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Венчурное финансирование стартапов 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж.  

Цель изучения курса: формирование у студентов целостного представления о методике создания и развития 

стартапов; комплекса знаний о деятельности кредитных организаций по финансированию стартапов, контролю 

за осуществлением проектов управляющими компаниями. 

Краткое содержание дисциплины: Основы создания стартапов. Инновационные стартапы в Казахстане.  

Этапы развития стартапа.  Инвестиции в стартапы.  Создание стартапов с использованием инструментов и 
методологии управления проектами.  Многокритериальная модель оценки качества стартапов.  Понятие 

венчурного финансирования.  Отличительные черты венчурного финансирования.  Оценка эффективности 

финансируемого проекта.  Цикл развития финансируемого проект.  Анализ инвестиционных аспектов.  

Определение источников финансирования.  Финансовая оценка инвестиционного проекта.  Контроль за 

финансируемым проектом. Планирование проекта  

Пререквизиты:  Микроэкономика,  Экономикалық теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Управление экономикой Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать сущность финансирования  стартап-проектов, его виды, 

исторические предпосылки развития. В)  уметь   определять фазу и этап жизненного цикла финансируемого 

инвестиционного проекта.  С)  владеть  навыками расчета показателей эффективности финансируемых 

проектов. D) владеть методами распределения рисков между основными и потенциальными участниками 
проектного и венчурного финансирования, - финансового структурирования финансируемого проекта.  Е)  

должен анализировать большой объем экономической информации, - принимать решение в нестандартной 

ситуации.   

 

7.2 Модуль - Основы учета в управлении экономикой (траектория - национальная экономика) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательское право 

Автор программы: Нуруддинова А. 

Цель изучения курса: дать студентам, обучающимся в юридических вузах и на юридических факультетах 

университетов, углубленные знания по вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности, 
научить правильно и быстро ориентироваться в огромном массиве нормативных актов, показать и раскрыть 

междисциплинарные связи, место и роль практики, в том числе судебной, при правовом регулировании 

предпринимательской деятельности, научить правильно применять правовые нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Краткое содержание курса: Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые основы 

регулирования предпринимательской деятельности.  Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

Правовой статус предпринимателя Имущественная основа предпринимательской деятельности Субъекты 

предпринимательской деятельности и организационно-правовые формы предпринимательства. 

Несостоятельность (банкротство). Государственное регулирование рыночной экономики и право. Правовое 

регулирование деятельности предпринимателя как товаропроизводителя. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. Формы и 
способы защиты прав предпринимателей. Правовая работа в сфере предпринимательства. 

Пререквизиты: Основы права, Основы антикоррупционной культуры 

Постреквизиты: Предпринимательство, Налоги и налогообложение 

Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомление с основами понятий государства в области малого и 

среднего предпринимательства, формами и методами ее реализации, содержанием и организацией 

предпринимательской деятельности; понятием, системой предпринимательского права и содержанием 

основных его разделов; B) Сформировать теоретические знания в области предпринимательской деятельности 

на основе изучения нормативных правовых актов и судебной практики, профессиональном  у их  применению в 
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юридической деятельности в различных сферах. C) проанализировать основные направления развития 

предпринимательского права. D) владеть практическими навыками анализа различных конфликтных ситуаций 

в экономических отношениях; знаниями и приемами правовых способов защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности; методикой осуществления правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов в сфере предпринимательской деятельности; навыками составления документов предпринимательско-

правового характера; практическими навыками работы со специализированными справочными правовыми 

системами. E) должен демонстрировать способность и готовность: составлять в соответствии с действующим 

законодательством документы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности; 
определять объем ответственности субъектов предпринимательской деятельности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств; обобщать и делать выводы по современным проблемам 

предпринимательского права.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деньги, кредит, банки 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: формирование у студентов – будущих специалистов, глубоких теоретических знаний и 

практических навыков в области денежного оборота, инфляции, кредита, валютных отношений и банковской 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с экономической сущностью, 

функциями денег; закономерностями развития денежных отношений, и денежных систем; исследованием 
механизмов инфляционных процессов; сущности, функций и законов кредита, форм кредитных отношений; 

основ функционирования кредитной системы. 

Пререквизиты: Основы права, Основы антикоррупционной культуры 

Постреквизиты: Предпринимательство, Налоги и налогообложение 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; В) уметь прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений на макроуровне; С) знать структуру финансовой системы и закономерности развития 

финансовых отношений; Д) уметь применять при решении прикладных финансово-экономических задач 

современные информационные технологии для поиска и обработки информации в системе глобальных 

информационных ресурсов, Е) способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Эконометрика 

Автор программы: Иргалиева И.С.   

Цель изучения курса: Эконометрика наряду с микроэкономикой и макроэкономикой входит в число базовых 

дисциплин современного экономического образования. Отличительной особенностью курса является 

онцептуальная строгость при ограниченном объеме формальных выкладок с постоянной ориентацией на 

реальные экономические приложения. Он в основном базируется на оценивании и анализе парных и 

множественных регрессий с помощью метода наименьших квадратов. Рассматриваются проблемы оценки 
качества построенных эконометрических зависимостей, выявления автокорреляции и гетероскедастичности, 

спецификации переменных и типа зависимости. 

Краткое содержание курса: Цель преподавания данной дисциплины состоит в том, чтобы дать тудентам 

основы количественного анализа реальных экономических явлений, опираясь на современное развитие теории. 

Основными задачами являются получение студентами знаний и навыков в области современных проблем, 

подходов и методов эконометрического исследования экономических процессов. 

Пререквизиты: Экономическая теория. Информационно-коммуникационные технологии. Математика в 

экономике.  

Постреквизиты: Планирование деятельности предприятия. Организация производства 

Ожидаемые результаты обучения: A) понимание путей эмпирического изучения связей и зависимостей, а 

также умение самостоятельно строить и исследовать простую эконометрическую модель B) на более высоком и 

качественном уровне проводить исследования реальных экономических явлений и процессов, C) стать 
понимание путей мпирического изучения связей и зависимостей, а также умение самостоятельно строить и 

исследовать простую эконометрическую модель. D) уверенно интерпретирует результаты решения 

поставленных задач; демонстрирует способности к успешному освоению и воспроизведению материалов курса.   

E) знаний и навыков в области современных проблем, подходов и методов эконометрического исследования 

экономических процессов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Рыночная инфраструктура 
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Автор программы:  НургалиеваШ.Т. 

Цель изучения курса: состоит в том, чтобы познакомить студентов с факторами, которые влияют на спрос и 

предложение, инвестиции, характеристики рынков, противоречий между различными подходами при 

управлении институтами рынка. Сформировать у студентов представления о сущности, назначении и составе 

инфраструктуры различных видов рынков, комплекс знаний основных их элементов 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и методология изучения дисциплины. Экономическая 

сущность, классификация, задачи и функции рыночной инфраструктуры. Общая теория, стратегия и источники 

развития рыночной инфраструктуры. Рыночная инфраструктура как экономическая система. Закономерности се 
функционировании и развития. Регулирование рыночной инфраструктуры Оценка уровня развития рыночной 

инфраструктуры. Отраслевые группы инфраструктуры. Инфраструктурно-территориальный комплекс. 

Инфраструктура рынка потребительских товаров. Инфраструктура рынка средств производства. 

Инфраструктурный комплекс финансового рынка. Рынок рабочей силы и его инфраструктура. Рынок 

потребительских услуг и его инфраструктура. Инфраструктура рынка транспортно – экспедиционных услуг.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Экономическая теория. Экономика производственных 

отраслей. 

Постреквизиты: Государственное регулирование экономики 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Знание и понимание: знать  о степени влияния развития рыночной 

инфраструктуры на интенсификацию процессов производства, товарного обращения. В) Использование на 

практике знания и способности понимания: правильно использовать особенности и преимущества субъектов 

рыночной инфраструктуры в конкретных условиях. С) Способность к вынесению суждений, оценке и 
формулированию выводов: оценку эффективности национальной экономики; конкретизировать формирование 

совокупного спроса и совокупного предложения. D) Умения в области общения: Уметь анализировать в 

стратегическом планировании ход реализации современной концепции планирования, основанной на 

современной рыночной инфраструктуре. Е) Умения в области обучения: уметь определять услугами, каких 

субъектов рыночной инфраструктуры  следует прибегать в сложившихся рыночных ситуациях. 

 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент 
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4.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия, 48 кредитов 

БД КВ ОР 2208 Организация производства 3 5 

БД КВ VFS 2209 Венчурное финансирование стартапов 3 5 

ПД ВК UPО 2303 Управление персоналом организации 3 5 

ПД ВК PDP 2304 Планирование деятельности предприятия 3 5 

ПД КВ IDP 2305 Инновационная деятельность предприятия 3 5 

ПД КВ IDP 2306 Инвестиционная деятельность предприятия 3 5 

БД КВ ОT 2210 Оплата труда 4 7 

БД КВ АР 2211 Анализ проектов 4 6 

БД  Производственная практика 4 5 

4.2 Модуль - Управление и планирование экономики, 48 кредитов 

БД КВ TGU 2208 Теория государственного управления 3 5 

БД КВ RI 2209 Рыночная инфраструктура 3 5 

ПД ВК UPО 2303 Управление персоналом организации 3 5 

ПД ВК PDP 2304 Планирование деятельности предприятия 3 5 

ПД КВ EOS 2305 Экономика общественного сектора 3 5 

ПД КВ ISG 2306 Инвестиционная стратегия государства 3 5 

БД КВ NT 2210 Нормирование труда 4 7 

БД КВ BP 2211 Бюджетное планирование 4 6 

БД  Производственная практика 4 5 

 

4.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Организация производства 
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Автор программы:  Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  является изучение проблем в области организации, планирования и управления 

производством в условиях рыночной экономики и принятие управленческих решений, обеспечивающих 

эффективную деятельность производственных систем. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Организация производства» является органической частью 

профессиональной подготовки экономистов. В процессе овладения данным предметом студенты должны 

научиться понимать сущность организации производства в рыночных условиях, систематизировать и выделять 

факторы, влияющие на результативность производственной деятельности промышленного предприятия. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент, Экономика предприятия, Предпринимательство 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) о типах производственных процессов; о структуре производственного 

процесса; о типах производственных процессов; о структуре производственного процесса; В) о принципах 

размещения предприятия в пространстве и организации работ во времени; о производственной инфраструктуре. 

С) Модели производства; Принципы и методы планирования и организации производства; Д) выделять  

Нормативно-правовые акты РК, регулирующие отношения в этой сфере. Е) Иметь представление: проводить 

анализ ситуаций и фактов с  учетом полученных навыков и знаний; навыками  самостоятельного  изучения  

новых  знаний в  области   производства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Венчурное финансирование стартапов 
Автор программы: Сапаргали А.М. 

Цель изучения курса:  Дать  понятие  студентам  о  стартапах   и  венчурном  бизнесе. Изучить  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Условия  венчурного  финансирования  стартапов. Развитие  стартапов. 

Объем венчурных инвестиций. Инвестиции венчурного капитала. Бизнес-площадка для развития стартап-

проектов. Создание дохода от использования результатов научных исследований. Повышение инновационной 

активности бизнеса в целом. Внедрение стартапов.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Предпринимательство 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A)  Знать  основные  принципы  финансирования  предпринимательства     

B)  знать  источник  финансирования  стартапов  как  венчур.     C)   уметь  использовать  механизмы  
венчурного  финансирования  бизнеса     D)   владеть  навыками  оценивания   эффективности  внедрения  

стртапа  E) уметь применять  механизм  венчурного  финансирования. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление персоналом организации 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: научить студентов производить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определять величину заработной платы по различным 

системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управления персоналом, и приобрести 

навыки организации рабочего места и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан. 
Краткое содержание дисциплины: Введение в управление персоналом. Диагностический подход к 

управлению персоналом. Служба персонала и основные требования к ее функционированию. Анализ и 

формирование рабочего места. Планирование персонала. Набор и прием кадров. Процесс отбора кадров и его 

характеристика. Оценка результативности труда работников. Оценка работы служб управления персоналом. 

Ориентация для работников. Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом на выдвижение. Механизмы стимулирования 

персонала. Система компенсации труда работников 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. о службе персонала; о методах обучения персонала; о механизме 

стимулирования персонала. знать и уметь использовать: законодательные акты, регулирующие вопросы 

управления персоналом; методы стимулирования результативности труда, иметь навыки: анализа и 
конструирования  рабочего места; набора, приёма и отбора кадров; оценки текучести кадров, кадровых служб; 

обучения персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Планирование деятельности предприятия 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Курс  посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и раскрывающей 

процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в соответствии с 
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изменяющимися внутренними и внешними условиями. Излагаются методы обоснования всех разделов плана 

создания и развития 

Краткое содержание дисциплины: Включение дисциплины «Планирование деятельности предприятия» в 

программу обучения продиктовано требованиями жизни. Современные принципы планирования деятельности 

достаточно сложны и требуют проведения анализа закономерностей их развития. Для этого необходимы 

специалисты, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами планирования. 

Пререквизиты: Бизнес- планирование, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и закономерности планирования 

деятельности предприятия, В) знать и уметь использовать методы рационального планирования 

производственных и управленческих процессов на предприятии; С) уметь выполнять плановые расчеты; D) 

владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов планирования деятельности 

производства, Е) иметь навыки проектирования и внедрения  разработанных  планов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационная деятельность предприятия 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Цель изучения курсасформировать у студентов полное представление об 

инновационном развитии как о важнейшей концептуальной идее в современном менеджменте, как о 

единственном пути в направлении устойчивости конкурентоспособности предприятий и всей экономики РК, а 
также дать знания и навыки управления в области научно – технических нововведений на основе 

существующей теории и практики. 

Краткое содержание дисциплины: Нововведения как объект инновационного управления. Продуктовые, 

технологические и управленческие нововведения. Источники, принципы и условия проведения успешных 

нноваций. Классификация нововведений по основным признакам инновационного процесса. Теория 

инновационного менеджмента. Методы выявления мировых и отечественных тенденций развития науки и 

тхники. Основные черты, функции и методы современного инновационного менеджмента. Творчество как 

источник нововведения. Роль творчества в управлении научно-техническим потенциалом. Основы 

государственной научно-технической политики РК. Механизм государственной поддержки научной и 

инновационной деятельности в Казахстане. Основы управления НТП в РК. Инновационные процессы и 

экономическое развитие. Характеристика инновационного процесса. Ключевые модели инновационного 
процесса. Жизненный цикл инновационной деятельности. Внешние и внутренние факторы развития инновации. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микорэкономика 

Постреквизиты: Дипломное пороектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь системные представления о закономерностях развития и 

организации инновационного предприятия; об основных концептуальных подходах к определению инноваций, 

модели инновационного процесса; о стратегиях инновационного развития предприятия. различных аспектах 

деятельности предпринимателя от момента возникновения инновационной идеи до ее реализации и выхода из 

бизнеса. В) Знать понятийный и терминологический аппарат в области управления инновационной 

деятельностью; основные модели инновационного развития; основные концепции и методы анализа и выбора 

нововведений. С) Уметь анализировать инновационный потенциал предприятия. Д) Владеть моделями и 

методами прогнозирования инновационной деятельности. Е) Уметь анализировать, систематизировать и 
обобщать информацию; обосновывать выбор в инновационной деятельности субъектов экономики; проводить 

сравнительный анализ основных показателей инновационного развития предприятия на основе показателей 

динамики. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инвестиционная деятельность предприятия 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: теоретические знания и практические навыки по управлению инвестиционной 

деятельностью хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание дисциплины: направлена на изучение вопросов, связанных с инвестиционной 

деятельностью и инвестиционной политикой предприятия. В ходе изучения учебного курса рассматриваются 

роль, значение, классификация и структура инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной деятельности 
предприятий в РК, методы оценки инвестиционных проектов, всевозможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент, Экономика предприятия, Предпринимательство 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) должен знать: теоретические основы современного реального 

инвестирования в Казахстане;  базовые понятия и принципы, используемые при управлении реальными и 

портфельными инвестициями; методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 

способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет 
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различных источников; формы финансового обеспечения инвестиционного процесса;  методический подход к 

управлению инвестиционным портфелем. В) уметь: анализировать статистические данные, характеризующие 

объем, состав и структуру инвестиций (соотношение между реальными и финансовыми активами); С) владеть 

методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; Д) 

владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков; Е)  оценивать и выбирать 

оптимальные способы финансирования капитальных вложений. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Оплата труда 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж.  

Цель изучения курса:  изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины:Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 
партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Математика в экономике, Управление качеством 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчёты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 
мотивации и контроля персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ проектов 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение знаний об основных методах, приемах и инструментах проектного 

анализа, а также умения применить результаты теоретических исследований при реализации конкурентных 

проектов.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие инвестиций. Основные экономические концепции анализа 

инвестиции. Основные этапы анализа проектов. Предварительная подготовка проектов и технико-

экономическая и финансовая оценка полезности проекта. Составление бизнес-плана. Оценка рынка продаж. 
Оценка конкурентов. Методы расчета процентов и дисконтирование. Поток платежей. Финансовая рента. 

Планы возврата долгосрочных займов. Основные правила финансово-экономической оценки инвестиционных 

проектов. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов. Определение методов потока денег. 

Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы ее оценки. Влияние инфляции на 

оценку инвестиционного проекта. Финансирование проектов. Анализ и оценка риска инвестиционных 

проектов. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Анализ и управление затратами. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: об основных положениях инвестиционного 

проектирования; об основных этапах разработки стратегии предприятия; об использовании международных 

стандартов финансового учета; об использовании методов финансового анализа; об основных источниках 

финансирования проекта; о финансово-математических основах проектирования; об оценке стоимости капитала 
и об основных методах анализа эффективности проекта; о расчете безубыточности проекта; о расчетных схемах 

показателей проекта; об анализе и оценке риска. B) знать и уметь использовать: виды анализа проекта; методы 

финансового анализа; международные стандарты; основные виды маркетинговых стратегий; настоящую и 

будущую стоимость тенге; оценку ценных бумаг предприятия; виды потребностей проекта в денежных 

средствах; виды оценки рисков. C) иметь навыки: проводить горизонтальный и вертикальный анализ 

отчетности; D)составлять графики обслуживания долга проекта; вычислять дисконтированный период 

окупаемости проекта; E) вычислять чистое текущее значение и внутреннюю норму прибыльности; 

рассчитывать точку безубыточности; составлять бизнес-план. 
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4.2 Модуль - Управление и планирование экономики 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теория государственного управления 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: является изучение теоретических основ государственного управления. В рамках 

дисциплины исследуются основополагающие проблемы: формирование и эволюция системы государственного 

управления,  анализ ее места, роли и значения в обеспечении жизнеспособности, защите целостности и 
эффективном функционировании, как самого государства, так и различных сфер общественной жизни. 

Краткое содержание дисциплины: На всех уровнях управления, во всех звеньях хозяйствования возрастает 

роль специалистов, умеющих постоянно соотносить текущую работу с перспективами, принимать оптимальные 

решения. В связи с этим, изучение данной дисциплины ставит задачу формирования у студентов, как у 

будущих специалистов, ценностных ориентиров, соответствующих современной цивилизации, освоения ими 

теории и практики государственного управления. В то же время,  данная дисциплина не дает готовых рецептов 

практикам в сфере государственного управления, не учит, как улучшить работу правительства, а содержит 

эмпирическое обобщение практического опыта в той или иной организационной сфере. Рекомендации по 

совершенствованию государственного  управления могут быть лишь результатом анализа конкретных 

ситуаций, и они могут  быть применимы в строго определенных условиях. 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Менеджмента, Государственное регулирование экономики. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы, механизм, специфику использования основных 

инструментов реализации государственной экономической политики на разных уровнях управления; В) иметь 

представления о государстве как субъекте управления в условиях формирования и функционирования 

смешанной экономики;  С) знать основные политические и социально-экономические институты, влияющие на 

принятие и исполнение управленческих решений. D) иметь навыки объяснить  механизм функционирования 

государственной власти,  структуру органов управления на всех уровнях; Е)  иметь навыки позволяющие 

объяснить и понять явления, конкретные процессы и события общественной жизни, раскрыть цели и мотивации 

их участников. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Рыночная инфраструктура 

Автор программы:  Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: состоит в том, чтобы познакомить студентов с факторами, которые влияют на спрос и 

предложение, инвестиции, характеристики рынков, противоречий между различными подходами при 

управлении институтами рынка. Сформировать у студентов представления о сущности, назначении и составе 

инфраструктуры различных видов рынков, комплекс знаний основных их элементов 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и методология изучения дисциплины. Экономическая 

сущность, классификация, задачи и функции рыночной инфраструктуры. Общая теория, стратегия и источники 

развития рыночной инфраструктуры. Рыночная инфраструктура как экономическая система. Закономерности се 

функционировании и развития. Регулирование рыночной инфраструктуры Оценка уровня развития рыночной 

инфраструктуры. Отраслевые группы инфраструктуры. Инфраструктурно-территориальный комплекс. 

Инфраструктура рынка потребительских товаров. Инфраструктура рынка средств производства. 
Инфраструктурный комплекс финансового рынка. Рынок рабочей силы и его инфраструктура. Рынок 

потребительских услуг и его инфраструктура. Инфраструктура рынка транспортно – экспедиционных услуг.  

Пререквизиты: Экономическая теория. Микроэкономика. Экономика предприятия, Предпринимательство, 

Ценообразование. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Знание и понимание: знать  о степени влияния развития рыночной 

инфраструктуры на интенсификацию процессов производства, товарного обращения. В) Использование на 

практике знания и способности понимания: правильно использовать особенности и преимущества субъектов 

рыночной инфраструктуры в конкретных условиях. С) Способность к вынесению суждений, оценке и 

формулированию выводов: оценку эффективности национальной экономики; конкретизировать формирование 

совокупного спроса и совокупного предложения. D) Умения в области общения: Уметь анализировать в 

стратегическом планировании ход реализации современной концепции планирования, основанной на 
современной рыночной инфраструктуре. Е) Умения в области обучения: уметь определять услугами, каких 

субъектов рыночной инфраструктуры  следует прибегать в сложившихся рыночных ситуациях. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика общественного сектора 

Автор программы: Шакибаев М.К. 
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Цель изучения курса: усвоение студентами знаний по экономике общественного сектора, государственных 

финансов, составляющих основу экономической деятельности государства на основе инструментального 

аппарата микроэкономики. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Экономика общественного сектора» позволяет студентам 

более полно понимать принципы развития современной смешанной экономики. Экономические 

преобразования в Казахстане также определяют актуальность дисциплины - изучение особенностей 

функционирования общественного сектора позволит студентам лучше понять ход  реформ и проблемы, 

возникающие в процессе трансформации. «Экономика общественного сектора» знакомит студентов с основами 
функционирования общественного сектора, исследуя его место и роль в экономической системе, его функции, 

методы управления, источники привлечения и направления ресурсов, а также оценку эффективности 

использования ресурсов. 

Пререквизиты:  Основы экономики и бизнеса,   Современная экономика Казахстана  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрируетует знания в области экономической теории, В) 

понимание особенностей национальной и региональной экономики, направлений экономической, налоговой и 

финансовой политики, С) объясняет концепцию управления персоналом, Д) формирования в коллективе 

эффективных коммуникаций и создания благоприятного психологического климата. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инвестиционная стратегия государства 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: усвоение теории и практики организации регулирования и оценки инвестиционной 

деятельности в современных экономических условиях. 

Краткое содержание дисциплины: Курс знакомит с объектами и субъектами инвестиционной деятельности, 

их правами и обязанностями; с содержанием  законов по различным видам инвестиционной деятельности; 

состоянием инвестиционного климата как институциональной среды; способами оценки, факторами и 

тенденциями его формирования; состоянием и уровнем развития финансовой инфраструктуры как 

опосредованного регулятора инвестиционной деятельности; инвестиционной политикой и способами 

государственного регулирования инвестиционного процесса.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Международная экономика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать экономическую сущность, виды инвестиций и их классификацию, 

реальные, финансовые и другие инвестиции; В) понимать инвестиционную деятельность в разрезе: показатели; 

факторы и организацию, инвестиционные и финансовые рынки, институты и инструменты; С) уметь 

определять состоятельность инвестпроектов, проводить их оценку, находить критические точки и проводить 

анализ чувствительности; Д) владеть подходами к оценке инвестиционных проектов и инвестиционных 

контрактов на их соответствие законодательству, обязанностям и интересам субъектов инвестиционной 

деятельности. Е) способен анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению, 

оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Нормирование труда 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки 

могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 

практических задач с учѐтом основных направлений научно-технического прогресса 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Научно-методические основы организации труда. Управление 

трудом, совершенствование организации труда. Разделение и кооперация труда. Организация и обслуживание 

рабочих мест. Передовые методы труда. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Условия труда. 

Организация нормирования труда. Потери рабочего времени и времени использования машин. Нормирование 

расхода материалов. Оплата труда. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Экономика предприятия, Менеджмент, Анализ хозяйственной 
деятельности. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 

ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 

порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 

труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 

варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 
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комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 

нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 

труда. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бюджетное планирование 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: является формирование у студентов теоретических знаний в области бюджетного 
планирования и прогнозирования, а так же практических навыков по проведению расчетов основных 

бюджетных показателей и разработке мер по повышению эффективности бюджетного планирования и 

прогнозирования. 

Краткое содержание дисциплины: Процесс формирования, распределения средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы является объемным и многоэтапным, он охватывает социальную, экономическую, 

финансовую и другие сферы деятельности государства. Данный процесс нуждается в координирующем и 

целенаправленном управлении. Самоуправление бюджетной системой осуществляется через бюджетный 

механизм и его важнейший элемент – бюджетное планирование. В системе управления бюджетной системой 

планирование является центральным звеном. От качества бюджетного планирования и прогнозирования в 

решающей степени зависит успех всех уровней бюджетной деятельности. Это предъявляет высокие требования 

к освоению данной дисциплины. 

Пререквизиты: Бизнес-планирование, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) понять сущность основы организации и функционирования бюджетной 

системы; В) знать сущность, основные принципы и порядок бюджетного планирования и прогнозирования; С) 

владеть методологией и методикой расчета основных показателей бюджетного планирования и 

прогнозирования; Д) уметь проводить расчеты основных бюджетных показателей и разрабатывать меры по 

повышению эффективности бюджетного планирования и прогнозирования; Е) навыки принятия 

управленческих решений в различных функциях бюджетной системы. 

 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Название дисциплины 
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4. Модуль - Специальные дисциплины, 14 кредитов 

БД ВК ME 2205 Международная экономика 3 5 

БД ВК ЕР 2206 Экономика предприятия 3 6 

БД  Производственная практика 4 3 

5.1 Модуль - Экономический анализ, 22 кредитов 

БД КВ AUZ 2207 Анализ и управление затратами 3 6 

БД КВ Cen 2208 Ценообразование 3 6 

БД КВ VFS 2209 Венчурное финансирование стартапов 3 5 

БД КВ BP 2210 Бизнес-планирование 4 5 

5.2 Модуль - Управление экономикой, 22 кредитов 

БД КВ UR 2207 Управление ресурсосбережениями 3 6 

БД КВ KS 2208 Калькуляция себестоимости 3 6 

БД КВ RI 2209 Рыночная инфраструктура 3 5 

БД КВ PP 2210 Предпринимательское право 4 5 

6.1 Модуль - Финансовая сфера в экономике, 20 кредитов 

БД КВ RE 2211 Региональная экономика 4 5 

БД КВ EТ 2212 Экономика туризма 4 5 

ПД ВК OT 2301 Оплата труда 4 5 

ПД КВ NT 2302 Нормирование труда 4 5 

6.2 Модуль - Мировая экономика, 20 кредитов 

БД КВ MEO 2211 Международные экономические отношения 4 5 

БД КВ EZS 2212 Экономика зарубежных стран 4 5 

ПД ВК OT 2301 Оплата труда 4 5 
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ПД КВ ІE 2302 Институциональная экономика 4 5 

 

4. Модуль - Специальные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международная экономика 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Краткое описание курса: Дать теоретические знания, изучить методические и практические вопросы развития 

международной экономики 

Краткое содержание дисциплины: Открытая экономика: сущность международной экономики, 
функциональные взаимосвязи в международной экономике. Международная торговля товарами и услугами: 

классические теории, общее равновесие в международной торговле, альтернативные теории международной 

торговли, тарифные методы и нетарифные методы регулирования международной торговли. Международное 

движение факторов производства. Международная валютно-финансовая система. Валютный курс, теории 

валютного курса, платежный баланс, международные финансовые рынки. Целенаправленная 

макроэкономическая корректировка открытой экономики. Мониторинг и регулирование международной 

экономики. Макроэкономическое программирование для открытой экономики. Программирование реального 

сектора. Программирование бюджетного сектора. 

Пререквизиты:  Экономическая теория,  Институциональная экономика 

Постреквизиты:  Эккаутинг менеджмент,  Деловые коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: сущность, основные черты, этапы развития и закономерности 
современного мирового хозяйства; феномен международного разделения труда, основные формы 

международной специализации и кооперирования производства; причины развертывания процесса 

глобализации в мирохозяйственных связях;  общие черты и особенности экономического развития подсистем 

мирового хозяйства; сущность, основные признаки и тенденции развития международных экономических 

отношений; основные формы международных экономических отношений и особенности их функционирования 

в современном мировом хозяйстве; B) уметь творчески применять экономические знания при решении 

профессиональных задач;  C) оценивать и анализировать информацию о состоянии и перспективах развития 

мирового хозяйства;  D) определять состояние и основные тенденции изменения конъюнктуры мировых 

рынков, их влияние на развитие национальных хозяйств; E) владеть: навыками оценки эффективности участия 

Казахстана в системе мирохозяйственных связей, анализа перспектив дальнейшей интеграции экономики РК  в 

систему мирового хозяйства; основными методиками расчета показателей развития мирового хозяйства, 

классификации стран мира по уровню экономического развития. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления 

деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности. 

Краткое содержание дисциплины: В учебном курсе рассматриваются вопросы экономики предприятий в 

условиях становления рыночных отношений, раскрываются методы анализа, планирования и прогнозирования 

деятельности предприятия. Изучаются пути повышения конкурентоспособности предприятия и ускорения 

оборачиваемости оборотных средств и увеличение прибыли. Рассмотрен экономический механизм 
хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночных отношений.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Управление персоналом, Оплата труда 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать теоретические основы управления, принципы хозяйственной 

деятельности предприятия, принципы организации учета, финансового и экономического планирования; B) 

рассчитывать финансовые результаты деятельности предприятия; применять на практике сбалансированный 

метод научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия на перспективу;  C) разрабатывать 

и определять стратегию решения перспективных и текущих задач предприятий и фирм; разрабатывать пути 

достижения поставленных перед предприятием экономических и социальных целей; D) иметь навыки 

оценивания реального положения предприятия в рыночных условиях и перспективы его функционирования; E) 

уметь практически применять полученные знания в различных сферах экономики. 

 

5.1 Модуль - Экономический анализ 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ и управление затратами 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 



361 

  

Цель изучения курса: Определение роли анализа и управления затратами как фактора повышения 

экономических показателей предприятия; определить основные методы управления затратами; Определить 

основные экономические и технические средства контроля затрат на предприятии. 

Краткое содержание дисциплины: Расходы, затраты, затраты на продукцию. Анализ потерь по различным 

критериям. Управление сырьем, материалами, трудозатратами. Управление расходами на исследования и 

разработки. Политика снижения затрат в компании. Целью данной дисциплины является выявление 

инструментов и методов управления затратами для увеличения прибыли предприятий. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика 

Постреквизиты: Организация планирования предприятия, Оплата труда 

Ожидаемые результаты обучения: A) понять факторы затрат, их структуру и классификацию, B) освоить 

управление материальными ресурсами и запасами, систему управления затратами, методы управления 

затратами, планирование затрат; C) учет затрат и формирование затрат, калькуляция себестоимости продукции, 

анализ и контроль затрат, опыт управления зарубежным рынком и способы снижения затрат. Г) уметь: 

анализировать факторы затрат, структуру затрат, материальные ресурсы, систему управления затратами, 

методы управления затратами; E) Планирование затрат, калькуляция затрат, организация учета затрат, навыки 

управления затратами на практике. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Ценообразование 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 
Цель изучения курса: изучение закономерностей рыночной  экономики, учитываемых  при  расчете  цен  и  

тарифов  на  товары  и  услуги  в  важнейших  отраслях  и  сферах  экономики,  формирование  у  студентов  

систематизированных  знаний  об  уровнях,  динамике  и  структурах  цен,  принципах  и  факторах  

ценообразования,  основных  направлениях  использования  ценового  механизма  и  принципах  регулирования  

цен  в  рыночной  экономике.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические проблемы ценообразования в  условиях  рыночной  

экономики. Научные основы методологии ценообразования. Характеристика и виды цен и их классификация. 

Уровень, состав и структура цены и сущность ее элементов. Государственная ценовая политика в Казахстане. 

Антимонопольная политика в РК и цены. Государственное регулирование ценообразования в естественных  

монополиях. Опыт  ценообразования  и  регулирования  цен  в  зарубежных  странах. Ценовая  политика  

фирмы. Основные стратегии ценообразования и этапы их  разработки. Внешнеторговые цены. Мировые цены и 
механизм  их  формирования. 

Пререквизиты: Эконометрика, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Экономика общественного сектора, Инвестиционная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) понять сущность основных подходов к управлению ценообразованием 

в фирме; В) усвоить основные принципы затратного и ценностного ценообразования; С) овладеть методами и 

приемами обоснованного выбора наиболее выгодной цены на товар фирмы; анализа экономической 

приемлемости изменений цен; определения экономической ценности товара для потребителей; D) уметь 

формировать ценовую стратегию фирмы с учетом конкуренции; Е) четко представлять взаимосвязь 

ценообразования с другими элементами маркетинговой политики фирмы. 

 

5.2 Модуль - Управление экономикой 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление ресурсосбережениями 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Краткое описание курса: Целями освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых 

знаний, умений и навыков в области организации и управления ресурсосбережения на предприятии.  

Краткое содержание дисциплины: Формирует понимания   необходимости рационального использования 

всех видов ресурсного потенциала в целях повышения конкурентоспособности бизнеса и обеспечения 

экологической безопасности. Настоящий курс рассматривает ресурсосбережение как   теорию и практику  

эффективного логистически-ориентированного управления экономическими процессами с учетом требований 

устойчивого природопользования. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика 

Постреквизиты: Организация планирования предприятия, Оплата труда 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы управления проектами ресурсосбережения на предприятии; В) 

осуществлять управление работами, ресурсами, рисками и коммуникациями проекта ресурсосбережения на 

предприятии; С) принимать решения по выбору оптимального варианта проекта ресурсосбережения на основе 

многокритериальных оценок; D) проводить оценку эффективности ресурсосберегающих мероприятий; Е) 

методами анализа ресурсосберегающих процессов на предприятии отрасли; инструментарием управления 

ресурсосбережением. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Калькуляция себестоимости 

Автор программы:   Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых при 

калькуляции  себестоимости 

Краткое содержание дисциплины: Классификация затрат. Учет основных и накладных расходов. Системы 

калькулирования себестоимости продукции. Методы определения себестоимости. Полнота учета затрат. 

Бюджетное планирование. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыли (CVP-анализ). 
Принятие специальных решений на основе релевантных затрат. Принятие инвестиционных решений. 

Себестоимость продукции и цены. Трансфертное ценообразование. 

Пререквизиты: Эконометрика, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Экономика общественного сектора, Инвестиционная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Усвоение принципов анализа данных в экономике. B)  Овладение 

основными подходами к калькуляции себестоимости. Изучение основных методов анализа данных. C) 

Построение моделей на основе статистической информации. Овладение навыками строить прогнозы и их 

доверительные интервалы для различных классов процессов. D) Овладение основными методами 

количественного анализа числовой и нечисловой экономической информации, такими, как методы 

описательной статистики и робастного оценивания, многомерного шкалирования, корреляционного, 

дисперсионного, факторного, кластерного, дискриминантного анализа. E) Формирование умений применять 

методы, используя пакеты прикладных программ. 

 

6.1 Модуль - Финансовая сфера в экономике 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Региональная экономика  

Автор программы:  Атаниязов Ж.  

Цель изучения курса: комплексное  изучение  возможных  путей  формирования   экономического  механизма  

функционирования  хозяйственного  комплекса  страны  на  региональном  уровне; формирование  

углубленного  понимания  важности  учета  объективных  специфических  условий  развития  регионов  в  

экономической  политике  государства, прививать  взгляды   об  объективной  взаимосвязанности  и  

взаимозависимости развития  национальной  экономики   как  целого  и  его регионов  как  составных  частей. 
Краткое содержание дисциплины: Региональная  экономика  является  одной  из  важнейших   отраслей  

экономической    науки.  Главным  объектом  его  познания   является  социально-экономическое   развитие  

регионов   в  целостной  системе  отношений  национальной  экономики,  и реформирование  экономики  и  ее  

дальнейшая  стабилизация и  устойчивое  развитие   тесным  образом  связаны  с  теми  или  иными  

региональными    факторами  и  условиями.  А  специфическое  государственное  устройство  Казахстана,  

резкие  различия  природно-климатических, географических,  демографических  условий  регионов, 

усиливающаяся  неравномерность  их  социально-экономического  развития  объективно  обуславливают  

необходимость  исследования  специфики   каждого  региона  РК,  определения   рационального    подхода   к  

их развитию и функционированию,  поиска  путей   согласования  интересов  государства  и  его   отдельных  

территорий. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Экономическая политика, Основания регулирования и размещения предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать:  основные   современные  модели  экономического  развития; 

предмет,  объект  региональной   экономики  как  научной  дисциплины; В) социально-экономические   условия   

развития   регионов  Казахстана; проблемы  управления   экономикой   региона  и государственное  

регулирование  территориального  развития  Казахстана; факторы  устойчивого  развития  регионов. С) Уметь: 

применять  на  практике  методы   управления   социально-экономическим  развитием  региона; проводить  

аналитическую  работу   по  оценке   социально-экономической   ситуации  и  конкретных   форм  управления  в  

регионе; Д) выделять  конкурентные  преимущества  и  проблемы  исследуемой  территории. Е) проводить 

анализ ситуаций и фактов с  учетом полученных навыков и знаний; навыками  самостоятельного  изучения  

новых  знаний в  области   региональной  экономики. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Экономика туризма 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Краткое описание курса: закрепление базовых и дать специфицеских знаний по функционированию 

туристской отрасли. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются основные аспекты экономики туризма на макро-, мезо и 

микроуровне. Излагаются основные понятия и концепции экономической деятельности в туризме, факторы, на 

нее влияющие, основные проблемы и пути их решения. Особое внимание уделено экономике предприятий 
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туриндустрии, предлагаются современные методы управления экономикой труда в туризме. Представлен 

зарубежный опыт и перспективы развития экономики туризма. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Международная экономика 

Постреквизиты: Деловые коммуникации, Тактика ведения переговоров, Международные экономические 

отношения. 

Ожидаемые результаты обучения: А) объекты, предметы, цели, задачи курса; понятия, определения, термины 

(понятийный аппарат курса); признаки, параметры, характеристики, свойства объектов и явлений сферы 

туризма; системы, их элементы, связи между ними, внешнюю среду, процессы, функции и состояние 
туристского рынка; В) разрабатывать средства и методы повышения рентабельности предприятий туризма; С) 

прогнозировать, моделировать процессы, происходящие в туристском бизнесе; D) выбирать способы, методы, 

методики, приёмы, модели, средства, законы, критерии, характеризующие экономику туризма; Е) использовать 

современные средства, методики, методы, прикладные программы для эффективной работы предприятий 

индустрии туризма. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оплата труда 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 
Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Математика в экономике, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Бюджетное планирование, Планирование деятельности предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 
платы, научиться осуществлять расчёты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Нормирование труда 
Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки 

могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 

практических задач с учетом основных направлений научно-технического прогресса. 

Краткое содержание дисциплины:  Введение. Научно-методические основы организации труда. Управление 

трудом, совершенствование организации труда. Разделение и кооперация труда. Организация и обслуживание 

рабочих мест. Передовые методы труда. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Условия труда. 

Организация нормирования труда. Потери рабочего времени и времени использования машин. Нормирование 

расхода материалов. Оплата труда. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономическая теория 

Постреквизиты: Предпринимательство, Конкуренция и конкурентоспособность 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 

ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 

порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 

труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 

варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 

комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 
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нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 

труда. 

6.2 Модуль - Мировая экономика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международные экономические отношения 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции международных 
экономических отношений и практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в 

условиях глобализации мирового хозяйства 

Краткое содержание дисциплины: Мировое хозяйство и международные экономические отношения. 

Мировой рынок товаров. Ценообразование в мировой торговле. Регулирование внешней торговли. 

Международный рынок услуг. Международное движение капитала. Международные валютно-финансовые и 

кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы. Система международных расчетов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Международный экономика 

Постреквизиты: Экономическая политика, Основания регулирования и размещения предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) должен знать  систему современных международных экономических 

отношений и их основные формы, основные теории международной торговли, методы государственного и 

межгосударственного регулирования международных экономических отношений, основные проблемы 

интеграции казахстанской  экономики в мировую ; B) должен уметь осуществлять отбор статистических 
данных о состоянии мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и международных 

экономических организаций по различным сферам международных экономических отношений; C) 

использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных экономических отношений 

для проведения анализа целесообразности и эффективности участия субъектов международных экономических 

отношений во внешнеэкономической деятельности; D) анализировать процессы, происходящие в мировой 

экономике, прогнозировать их развитие в будущем; E) применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика зарубежных стран 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 
Цель изучения курса:  формирование целостного представления об основных тенденциях, механизме и 

перспективах развития экономик основных регионов и стран мира с учетом многообразия социально-

экономических и политических процессов, происходящих в современном мире. 

Краткое содержание дисциплины: Структурирование стран мира по подсистемам стран с переходной 

экономикой, развивающихся стран, развитых стран. Основные современные модели экономического развития. 

Экономика США. Особенности экономического развития стран Западной Европы. Экономика Германии. 

Экономика Франции и Великобритании. Экономика Японии. Экономика Китая. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Международная экономика 

Постреквизиты: Деловые коммуникации, Тактика ведения переговоров, Международные экономические 

отношения. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать хронологические рубежи и регионально-страновые особенности 
различных экономических систем, ключевые черты экономической эволюции в разные исторические периоды, 

содержание наиболее масштабных революционных и реформаторских преобразований; методики и подходы к 

измерению уровней социально-экономического развития стран мира; основные национальные 

макроэкономические модели развития в современном мире и ключевые различия между ними; место каждой 

изучаемой страны в мировом хозяйстве; экономическую историю, современные тенденции и перспективы 

развития ведущих стран мира; особенности и факторы формирования современной экономической политики 

отдельных стран;  B) уметь оперировать предметным понятийным аппаратом, привлекать исторический 

материал для анализа современных экономических проблем; анализировать состояние, проблемы и тенденции 

экономического развития отдельных стран, групп стран и регионов мира на основе системного использования 

экономических показателей; проводить сравнительный анализ экономики по отдельным странам и регионам;  

C) прогнозировать наиболее существенные сдвиги в мировой экономике, обусловленные глобализацией, пост 

индустриализацией и интеграционными процессами, проецировать их на экономические процессы в отдельных 
странах и регионах; D) самостоятельно работать с экономической литературой, систематизировать и обобщать 

информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной 

периодической печати; E) Владеть навыками анализа структуры хозяйства, экономической политики, системы 

внешнеэкономических связей стран на основе информационных материалов.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Институциональная экономика 

Автор программы:  Ибрашева А.Ж. 
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Цель изучения курса: Овладение основами по изучаемой дисциплине, как отрасли экономической науки, 

расширение профессиональных возможностей в плане применения экономических знаний в научных 

исследованиях и профессиональной деятельности 

Краткое содержание дисциплины: Понятие институциональной экономики как нового направления 

экономической теории. Институциональная среда и роль институциональных соглашений. Вопросы 

возникновения и интернализации внешних эффектов. Государство и производство общественных благ, их 

типология. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономическая теория 

Постреквизиты: Предпринимательство, Конкуренция и конкурентоспособность 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать понятие институциональной экономики как нового направления 

экономической теории, институциональную среду и роль институциональных соглашений. B) Навыки и умения 

практического использования полученных знаний в разных сферах профессиональной деятельности и научных 

исследованиях. C) вопросы возникновения и интернализации внешних эффектов, государство и производство 

общественных благ, их типологию. D) навыки и умения практического использования полученных знаний в 

разных сферах профессиональной деятельности и научных исследованиях, E) навыки и умения практического 

использования в области управления взаимоотношениями отдельных членов организации и самой организации. 

 

5В050600 – ЭКОНОМИКА 
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9.1 Модуль - Конкурентоспособная экономика (траектория - экономика организации), 15 кредитов 

БД КВ RE 3217 Региональная экономика 5 5 

БД КВ EOS 3218 Экономика общественного сектора 5 5 

БД КВ EOA 3219 Экономические основы агробизнеса 5 5 

9.2Модуль - Основы государственного управления (траектория - экономика государственного 

сектора), 15 кредитов 

БД КВ GS 3217 Государственная служба 5 5 

БД КВ TGU 3218 Теория государственного управления 5 5 

БД КВ PUGS 3219 Политика управления государственной собственностью 5 5 

10.1 Модуль - Организация труда (траектория - экономика организации), 15 кредитов 

БД КВ NB 3220 Negotiation in business 5 5 

БД КВ NT 3221 Нормирование труда 5 5 

БД КВ OT 3222 Оплата труда 6 5 

10.2 Модуль - Региональная экономика и политика (траектория - экономика государственного 

сектора), 15 кредитов 

БД КВ UEK 3220 Управление экономикой Казахстана 5 5 

БД КВ GMU 3221 Государственное и местное управление 5 5 

БД КВ OTGS 3222 Оплата труда в государственной службе 6 5 

11.  Модуль - Хозяйственная деятельность предприятия, 16 кредитов 

ПД ОК EP 3301 Экономика предприятия 5 5 

ПД ОК Pre 3302 Предпринимательство 6 3 

ПД ВК AHD 3303 Анализ хозяйственной деятельности 6 5 

БД  Производственная практика 6 3 

12.1  Модуль - Экономический анализ (траектория - экономика организации), 14 кредитов 

ПД КВ AP 3304 Анализ проектов 6 5 

ПД КВ Cen 3305 Ценообразование 6 5 

ПД КВ UZ 3306 Управление затратами 6 4 

12.2 Модуль - Экономическое управление государством (траектория - экономика государственного 

сектора), 14 кредитов 

ПД КВ BP 3304 Бюджетное планирование 6 5 

ПД КВ GUSUK 3305 
Государственные учреждения и структурное управление в 

Казахстане 
6 5 

ПД КВ GUSS 3306 Государственное управление социальной сферой 6 4 
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9.1 Модуль - Конкурентоспособная экономика (траектория - экономика организации) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Региональная экономика  

Автор программы:  Атаниязов Ж.  

Цель изучения курса: комплексное  изучение  возможных  путей  формирования   экономического  механизма  

функционирования  хозяйственного  комплекса  страны  на  региональном  уровне; формирование  

углубленного  понимания  важности  учета  объективных  специфических  условий  развития  регионов  в  
экономической  политике  государства, прививать  взгляды   об  объективной  взаимосвязанности  и  

взаимозависимости развития  национальной  экономики   как  целого  и  его регионов  как  составных  частей. 

Краткое содержание дисциплины: Региональная  экономика  является  одной  из  важнейших   отраслей  

экономической    науки.  Главным  объектом  его  познания   является  социально-экономическое   развитие  

регионов   в  целостной  системе  отношений  национальной  экономики,  и реформирование  экономики  и  ее  

дальнейшая  стабилизация и  устойчивое  развитие   тесным  образом  связаны  с  теми  или  иными  

региональными    факторами  и  условиями.  А  специфическое  государственное  устройство  Казахстана,  

резкие  различия  природно-климатических, географических,  демографических  условий  регионов, 

усиливающаяся  неравномерность  их  социально-экономического  развития  объективно  обуславливают  

необходимость  исследования  специфики   каждого  региона  РК,  определения   рационального    подхода   к  

их развитию и функционированию,  поиска  путей   согласования  интересов  государства  и  его   отдельных  

территорий. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Государственное  управление социальной сферой 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать: основные   современные  модели  экономического  развития; 

предмет,  объект  региональной   экономики  как  научной  дисциплины; В) социально-экономические   условия   

развития   регионов  Казахстана; проблемы  управления   экономикой   региона  и государственное  

регулирование  территориального  развития  Казахстана; факторы  устойчивого  развития  регионов. С) Уметь: 

применять  на  практике  методы   управления   социально-экономическим  развитием  региона; проводить  

аналитическую  работу   по  оценке   социально-экономической   ситуации  и  конкретных   форм  управления  в  

регионе; Д) выделять  конкурентные  преимущества  и  проблемы  исследуемой  территории. Е) проводить 

анализ ситуаций и фактов с  учетом полученных навыков и знаний; навыками  самостоятельного  изучения  

новых  знаний в  области   региональной  экономики. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика общественного сектора 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: Цель курса – усвоение студентами знаний по экономике общественного сектора, 

государственных финансов, составляющих основу экономической деятельности государства на основе 

инструментального аппарата микроэкономики. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Экономика общественного сектора» позволяет студентам 

более полно понимать принципы развития современной смешанной экономики. Экономические 

преобразования в Казахстане также определяют актуальность дисциплины - изучение особенностей 

функционирования общественного сектора позволит студентам лучше понять ход  реформ и проблемы, 
возникающие в процессе трансформации. «Экономика общественного сектора» знакомит студентов с основами 

функционирования общественного сектора, исследуя его место и роль в экономической системе, его функции, 

методы управления, источники привлечения и направления ресурсов, а также оценку эффективности 

использования ресурсов. 

Пререквизиты:  Основы экономики и бизнеса,  Рыночная инфраструктура, Современная экономика Казахстана   

Постреквизиты: Государственное управление социальной сферой 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрируетует знания в области экономической теории, В) 

понимание особенностей национальной и региональной экономики, направлений экономической, налоговой и 

финансовой политики, С) объясняет концепцию управления персоналом, Д) формирования в коллективе 

эффективных коммуникаций и создания благоприятного психологического климата. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Экономические основы агробизнеса 

Автор программы: Шакеева Д.Т. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является формирование у студентов  комплекса знаний о 

становления агробизнеса на разных этапах  развития сельского хозяйства, о форме проявления экономических 

законов в АПК, а также приобретение профессиональных знаний о предпринимательской деятельности в сфере 

аграрного сектора. 

Краткое содержание дисциплины: Структура агробизнеса и агропромышленного комплекса. Формирование 

многоукладной экономики сельского хозяйства. Роль и значение новых хозяйственных формирований в 
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развитии агробизнеса. Земельные ресурсы сельского хозяйства. Экономическая оценка земли в агробизнесе. 

Трудовые ресурсы в АПК. Рынок труда и проблемы занятости сельского населения. Материально-технические 

ресурсы в АПК. Производственно-техническое обеспечение агробизнеса. Основные фонды АПК. Оборотные 

средства и эффективность их использования на предприятиях сельскохозяйственного производства. 

Размещение и специализация производства – основа развития агробизнеса. Концентрация производства в 

агробизнесе. Развитие агропромышленной интеграции. Развитие рыночной инфраструктуры. Себестоимость 

сельскохозяйственного производства. Оценка эффективности агробизнеса. Организация переработки 

сельхозпродукции. Организация  производственного обслуживания предприятий агробизнеса. Маркетинг и 
рынок сбыта продовольствия и сырья. Маркетинговая деятельность в системе агроснабжения. Менеджмент в 

агробизнесе. Эффективность менеджмента в агробизнесе. Цены и ценообразование в агробизнесе. Ценовая 

политика и регулирование цен в АПК. Налоговая система аграрного сектора. Особенности налогообложения в 

сфере агробизнеса. Инновации и инвестиции в агробизнесе. Интенсивные технологии в сельском хозяйстве. 

Пререквизиты: Менеджмент, Микроэкономика 

Постреквизиты:  Предпринимательство, Экономика сферы услуг 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать механизмы действия объективных экономических законов в 

практике хозяйствования предприятий АПК; В)  знать и уметь использовать методику определения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства и рентабельности производства; С) уметь 

применять методы установления цены на сельхозпродукцию D)  навыки определения эффективности 

использования трудовых и земельных ресурсов Е) навыки принятия управленческих решений в различных 

производственных ситуациях в агробизнесе. 

 

9.2Модуль - Основы государственного управления (траектория - экономика государственного сектора) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственная служба 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является ознакомление студентов с основными положениями 

государственной службы и управления РК. Государственное управление и государственная служба являются 

ключевым стратегическим звеном для достижения целей государственной политики. В процессе преподавания 

студенты овладевают целостной системой знаний в области теории государственного управления и 

организации государственной службы, знакомятся с основными положениями Концепции правовой политики 
государства. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представлений о будущей профессиональной деятельности юриста в области государственно-

служебных отношений, практическими навыками работы в государственных органах. Потребность в изучении 

данной дисциплины определяется тем, что Происходящие в Казахстане изменения в экономической и 

политической жизни общества с неизбежностью влекут за собой реформирование системы государственного 

управления, от эффективности которой во многом зависит состояние казахстанской государственности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Менеджмент, Государственное регулирование 

экономики 

Постреквизиты: Государственное  управление социальной сферой 

Ожидаемые результаты обучения: А) знает основы правовой системы и законодательства Казахстана, В) 
знает тенденции социального и политического развития общества, С) умеет адекватно ориентироваться в 

различных социальных ситуациях, Д) способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения, Е) умеет находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теория государственного управления 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: Является изучение теоретических основ государственного управления. В рамках 

дисциплины исследуются основополагающие проблемы: формирование и эволюция системы государственного 

управления,  анализ ее места, роли и значения в обеспечении жизнеспособности, защите целостности и 

эффективном функционировании, как самого государства, так и различных сфер общественной жизни. 

Краткое содержание дисциплины: На всех уровнях управления, во всех звеньях хозяйствования возрастает 
роль специалистов, умеющих постоянно соотносить текущую работу с перспективами, принимать оптимальные 

решения. В связи с этим, изучение данной дисциплины ставит задачу формирования у студентов, как у 

будущих специалистов, ценностных ориентиров, соответствующих современной цивилизации, освоения ими 

теории и практики государственного управления. В то же время,  данная дисциплина не дает готовых рецептов 

практикам в сфере государственного управления, не учит, как улучшить работу правительства, а содержит 

эмпирическое обобщение практического опыта в той или иной организационной сфере. Рекомендации по 

совершенствованию государственного  управления могут быть лишь результатом анализа конкретных 

ситуаций, и они могут  быть применимы в строго определенных условиях. 
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Пререквизиты:  Экономическая теория, Государственное регулирование экономики. 

Постреквизиты: Управление персоналом организации, Государственное управление социальной сферой 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы, механизм, специфику использования основных 

инструментов реализации государственной экономической политики на разных уровнях управления; В) иметь 

представления о государстве как субъекте управления в условиях формирования и функционирования 

смешанной экономики;  С) знать основные политические и социально-экономические институты, влияющие на 

принятие и исполнение управленческих решений. D) иметь навыки объяснить  механизм функционирования 

государственной власти,  структуру органов управления на всех уровнях; Е)  иметь навыки позволяющие 
объяснить и понять явления, конкретные процессы и события общественной жизни, раскрыть цели и мотивации 

их участников. 

   
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Политика управления государственной собственностью 

Автор программы: Князева Г.Ж. 

Цель изучения курса: Основные цели дисциплины заключается в формировании у студентов системных 

знаний в области теории и практики управления объектами государственной собственности, приобретении 

теоретических знаний, необходимых для совершенствования своей профессиональной деятельности в условиях 

постоянно изменяющейся внешней среды, а также формирования компетенций для реализации их в будущей 

практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  В данной дисциплине обоснован единый методологический подхода к 
управлению государственной собственностью. Изложены основные законодательные акты, регулирующие 

вопросы управления государственной собственностью; основные подходы и методы оценки собственности; 

основные показатели, характеризующие состояние объектов собственности. Приведен отечественный и 

зарубежный опыт управления государственной собственностью с целью выявления наиболее эффективных 

способов управления.  

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, Инфраструктура промышленности 

Постреквизиты: Экономика сферы услуг 

Ожидаемые результаты обучения: А) теоретические концепции и современные подходы к организации 

управления государственной собственностью; особенности организации управления объектами 

государственного сектора национальной и региональной экономики; В) аргументировано судить о 

перспективах развития государственного сектора в современном Казахстане; С) использовать полученные 
знания в практике организации управления объектами государственной и муниципальной собственности; D) 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, иными документами, регламентирующими 

деятельность по управлению объектами государственной собственности; Е) аргументированного изложения 

собственной точки зрения по вопросам повышения эффективности функционирования государственного 

сектора экономики. 

 

10.1 Модуль - Организация труда (траектория - экономика организации) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Negotiation in business 

Автор программы: Якудина Р.С. 
Цель изучения курса: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to negotiation; 

training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the theoretical 

knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication culture 

and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic techniques of 

discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 

Краткое содержание дисциплины: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 

partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 

compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиты: Professionally-oriented foreign language, international economy, international business. 

Постреквизиты: Entrepreneurship, business Organization 

Ожидаемые результаты обучения: A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, 

types and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms 

and principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal 

and non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct 

negotiations, meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to 

participate effectively in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Нормирование труда 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки 

могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 

практических задач с учётом основных направлений научно-технического прогресса. 
Краткое содержание дисциплины  Введение. Научно-методические основы организации труда. Управление 

трудом, совершенствование организации труда. Разделение и кооперация труда. Организация и обслуживание 

рабочих мест. Передовые методы труда. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Условия труда. 

Организация нормирования труда. Потери рабочего времени и времени использования машин. Нормирование 

расхода материалов. Оплата труда. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Микроэкономика 

Постреквизиты: Конкурентоспособность экономики. Экономика рынка труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 

ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 

порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 

труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 
варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 

комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 

нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 

труда. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оплата труда 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж.  

Цель изучения курса:  изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 
Краткое содержание дисциплины:Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Математика в экономике, Управление качеством 

Постреквизиты: Конкурентоспособность экономики. Экономика рынка труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 
платы, научиться осуществлять расчёты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

10.2 Модуль - Региональная экономика и политика (траектория - экономика государственного сектора) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Управление экономикой Казахстана 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: дать теоретические знания будущим государственным служащим в 

управленииэкономикой РК, основанных на изучении  Законов РК, Указов РК, Постановлений Президента, 

Парламента и Правительства РК и их  применение в практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание дисциплины заключается в акцентировании внимания на 

практические аспекты управления, к которым относятся управление региональной экономикой, управление 
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инвестиционными процессами, предпринимательством,  развитием малого бизнеса с учетом зарубежного 

опыта.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика 

Постреквизиты: Конкурентоспособность экономики. Экономика рынка труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А) оценить политико-экономические основы управления экономикой 

Казахстана; В) применять изучаемые  методы управления в практической деятельности; С) опираться на 

административно-правовые законодательства, Законы РК, Указы РК, Постановления Президента РК, 

способствовать эффективному, Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственное и местное управление 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является ознакомление студентов с основными положениями 

государственной службы и управления РК. Государственное управление и государственная служба являются 

ключевым стратегическим звеном для достижения целей государственной политики.  

Краткое содержание дисциплины: В процессе преподавания студенты овладевают целостной системой 

знаний в области теории государственного управления и организации государственной службы, знакомятся с 

основными положениями Концепции правовой политики государства. 

Пререквизиты: Экономическая теория. Политология. Макроэкономика. 
Постреквизиты: Конкурентоспособность экономики. Экономика рынка труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А) формировать углубленное понимание важности учета объективных 

специфических условий государственного и местного управления в экономической политике государства; В) 

привить взгляд об объективной взаимосвязанности и взаимозависимости развития национальной экономики как 

целого и её государственного и местного управления как составных частей; С)дать представление о 

методологических основах и методических подходах к формированию целостной системы регулирования и 

управления экономикой и социальной сферы государственного и местного управления; Д) получить целостное 

представление о состоянии, существующих проблемах и перспективах развития экономики и социальной 

сферы на государственном и местном уровне управления; Е)направить внимание на поиски рациональных 

путей и механизмов реализации в экономической политике интересов государственного и местного управления. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оплата труда в государственной службе 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Цель данного курса – получить представление об основных особенностях и 

закономерностях заработной платы, развить целостное, социально – экономическое мышление, познакомиться 

с имеющимся набором инструментов для управления оплатой труда как основы качества жизни населения, 

приобрести навыки самостоятельного анализа социально – экономических явлений.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Оплата труда в государственной службе» тесно связана с 

широким спектром предметов теоретической и практической направленности: экономической теорией, 

экономической социологией, экономической психологией, менеджментом, управлением персоналом, 

социальной политикой государства. С одной стороны, углубляет знания, полученные студентами в ходе 
изучения таких дисциплин, как государственное регулирование экономики и социальная политика, с другой 

стороны, позволяет выработать новые подходы к управлению социально-трудовой сферой, изученные в рамках 

таких дисциплин, как управление персоналом, рынок труда и т.п.  

Пререквизиты: Экономическая теория. Политология. Макроэкономика. 

Постреквизиты: Конкурентоспособность экономики. Экономика рынка труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные юридические понятия в рамках дисциплины «Оплата 

труда в государственной службе», В) уметь комментировать законодательство и применять его в практической 

деятельности; С) владеть юридической терминологией; Д) владеть навыками работы с правовыми актами; Е) 

уметь проводить оплату труда в государственной службе и др. 

 

11.  Модуль - Хозяйственная деятельность предприятия 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Формирование комплекса теоретических и практических навыков по оценке 

эффективности использования основных факторов, оборотных средств, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия; по формированию издержек и финансового результата предприятия, по анализу хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине излагаются теоретические основы анализа 

хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, методе, функциях, принципах, 

задачах и методике. Подробно рассматриваются инструментарии аналитического исследования; методика 

детерминированного и стохастического факторного анализа; способы поиска и определения величины 

внутрихозяйственных резервов; вопросы организации анализа на предприятиях. Рассматриваются методики 

комплексного внутрифирменного анализа результатов производственной деятельности предприятия. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Политология, Макроэкономика 

Постреквизиты: Конкурентоспособность экономики. Экономика рынка труда. 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать факторы производства и извлечение на финансовый результат 

предприятия, основы теории анализа хозяйственной деятельности предприятия, формирование издержек 

предприятия и использование прибыли предприятия; В) иметь представление об анализе доходности 

предприятия, анализе финансовой устойчивости, анализе кредитоспособности предприятия, анализе 

эффективности использования капитала, анализе уровня самофинансирования предприятия; С) уметь 

рассчитывать показатели эффективности использования основных фондов и оборотных средств предприятия; 

D) владеть навыками исчисления показателей эффективности использования трудовых ресурсов; Е) уметь 

выполнять финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

 

12.1  Модуль - Экономический анализ (траектория - экономика организации) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Анализ проектов 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Приобретение знаний об основных методах, приемах и инструментах проектного 

анализа, а также умения применить результаты теоретических исследований при реализации конкурентных 

проектов.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие инвестиций. Основные экономические концепции анализа 

инвестиции. Основные этапы анализа проектов. Предварительная подготовка проектов и технико-

экономическая и финансовая оценка полезности проекта. Составление бизнес-плана. Оценка рынка продаж. 

Оценка конкурентов. Методы расчета процентов и дисконтирование. Поток платежей. Финансовая рента. 

Планы возврата долгосрочных займов. Основные правила финансово-экономической оценки инвестиционных 

проектов. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов. Определение методов потока денег. 
Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы ее оценки. Влияние инфляции на 

оценку инвестиционного проекта. Финансирование проектов. Анализ и оценка риска инвестиционных 

проектов. 

Пререквизиты: Бизнес  планированик, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Инвестиционная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: об основных положениях инвестиционного 

проектирования; об основных этапах разработки стратегии предприятия; об использовании международных 

стандартов финансового учета; об использовании методов финансового анализа; об основных источниках 

финансирования проекта; о финансово-математических основах проектирования; об оценке стоимости капитала 

и об основных методах анализа эффективности проекта; о расчете безубыточности проекта; о расчетных схемах 

показателей проекта; об анализе и оценке риска. B) знать и уметь использовать: виды анализа проекта; методы 
финансового анализа; международные стандарты; основные виды маркетинговых стратегий; настоящую и 

будущую стоимость тенге; оценку ценных бумаг предприятия; виды потребностей проекта в денежных 

средствах; виды оценки рисков. C) иметь навыки: проводить горизонтальный и вертикальный анализ 

отчетности; D)составлять графики обслуживания долга проекта; вычислять дисконтированный период 

окупаемости проекта; E) вычислять чистое текущее значение и внутреннюю норму прибыльности; 

рассчитывать точку безубыточности; составлять бизнес-план. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Ценообразование 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Изучение закономерностей рыночной  экономики, учитываемых  при  расчете  цен  и  

тарифов  на  товары  и  услуги  в  важнейших  отраслях  и  сферах  экономики,  формирование  у  студентов  
систематизированных  знаний  об  уровнях,  динамике  и  структурах  цен,  принципах  и  факторах  

ценообразования,  основных  направлениях  использования  ценового  механизма  и  принципах  регулирования  

цен  в  рыночной  экономике.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические проблемы ценообразования в  условиях  рыночной  

экономики. Научные основы методологии ценообразования. Характеристика и виды цен и их классификация. 

Уровень, состав и структура цены и сущность ее элементов. Государственная ценовая политика в Казахстане. 

Антимонопольная политика в РК и цены. Государственное регулирование ценообразования в естественных  

монополиях. Опыт  ценообразования  и  регулирования  цен  в  зарубежных  странах. Ценовая  политика  
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фирмы. Основные стратегии ценообразования и этапы их  разработки. Внешнеторговые цены. Мировые цены и 

механизм  их  формирования. 

Пререквизиты: Экономические основы агробизнеса, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Инвестиционная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) понять сущность основных подходов к управлению ценообразованием 

в фирме; В) усвоить основные принципы затратного и ценностного ценообразования; С) овладеть методами и 

приемами обоснованного выбора наиболее выгодной цены на товар фирмы; анализа экономической 

приемлемости изменений цен; определения экономической ценности товара для потребителей; D) уметь 
формировать ценовую стратегию фирмы с учетом конкуренции; Е) четко представлять взаимосвязь 

ценообразования с другими элементами маркетинговой политики фирмы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление затратами 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых при 

ведении учета и управлении затратами 

Краткое содержание дисциплины:  Классификация затрат. Учет основных и накладных расходов. Системы 

калькулирования себестоимости продукции. Методы определения себестоимости. Полнота учета затрат. 

Бюджетное планирование. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыли (CVP-анализ). 

Принятие специальных решений на основе релевантных затрат. Принятие инвестиционных решений. 
Себестоимость продукции и цены. Трансфертное ценообразование. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика, Финансы 

Постреквизиты: Инвестиционная деятельность предприятия, Инновационная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) Освоение данного курса позволит получить знания и навыки по 

ведению учета и управлению затратами. B)  Усвоение принципов анализа данных в экономике. Овладение 

основными подходами к прогнозированию экономических показателей. Изучение основных методов анализа 

данных. C) Построение моделей на основе статистической информации. Овладение навыками строить прогнозы 

и их доверительные интервалы для различных классов процессов. D)  Овладение основными методами 

количественного анализа числовой и нечисловой экономической информации, такими, как методы 

описательной статистики и робастного оценивания, многомерного шкалирования, корреляционного, 

дисперсионного, факторного, кластерного, дискриминантного анализа. E) Формирование умений применять 
методы, используя пакеты прикладных программ.  

 

12.2 Модуль - Экономическое управление государством (траектория - экономика государственного 

сектора) 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бюджетное планирование 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: является формирование у студентов теоретических знаний в области бюджетного 

планирования и прогнозирования, а так же практических навыков по проведению расчетов основных 

бюджетных показателей и разработке мер по повышению эффективности бюджетного планирования и 

прогнозирования. 
Краткое содержание дисциплины: Процесс формирования, распределения средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы является объемным и многоэтапным, он охватывает социальную, экономическую, 

финансовую и другие сферы деятельности государства. Данный процесс нуждается в координирующем и 

целенаправленном управлении. Самоуправление бюджетной системой осуществляется через бюджетный 

механизм и его важнейший элемент – бюджетное планирование. В системе управления бюджетной системой 

планирование является центральным звеном. От качества бюджетного планирования и прогнозирования в 

решающей степени зависит успех всех уровней бюджетной деятельности. Это предъявляет высокие требования 

к освоению данной дисциплины. 

Пререквизиты: Государственная служба, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Менеджмент риска, Конкуренция и конкурентоспособность 

Ожидаемые результаты обучения: А) понять сущность основы организации и функционирования бюджетной 

системы; В) знать сущность, основные принципы и порядок бюджетного планирования и прогнозирования; С) 
владеть методологией и методикой расчета основных показателей бюджетного планирования и 

прогнозирования; Д) уметь проводить расчеты основных бюджетных показателей и разрабатывать меры по 

повышению эффективности бюджетного планирования и прогнозирования; Е) навыки принятия 

управленческих решений в различных функциях бюджетной системы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственные учреждения и структурное управление в Казахстане 

Автор программы: Калюжная Н.В. 
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Цель изучения курса: Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний о структуре и основах функционирования системы государственных учреждений и структурное 

управление в Казахстане. 

Краткое содержание дисциплины: Государственность была и остается фундаментальной ценностью 

гражданина Казахстана. С прочной государственной властью он связывает свои надежды на защиту жизни, 

достоинства, стабильности общества, гарантированного будущего. Естественно, что для выполнения этих 

ожиданий общества нужны профессионально подготовленные кадры, в совершенстве владеющие искусством 

государственного управления. 
Пререквизиты: Государственная служба, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Менеджмент риска, Конкуренция и конкурентоспособность 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать: Конституционно-правовые нормы, на которых базируется 

управление; В) уметь адаптироваться к изменениям системы; С) уметь использовать новые возможности для 

предпринимательской деятельности; Д) владеть навыками организатора и применять их на практике в условиях 

рынка, Е) анализировать процессы развития системы государственного управления в условиях Казахстана. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственное управление социальной сферой 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: обучающиеся с процессе обучения должны охарактеризовать специфику деятельности 

(цель, задачи, направления и т.д.) учреждений социальной сферы, обосновать необходимость взаимодействия 
учреждений социальной сферы с учреждениями и организациями иных систем, определять возможность 

использования зарубежного опыта социальной работы в своей деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности социальной работы в современном казахстанском обществе, 

ее актуальные проблемы. Социальная работа как особый вид практической деятельности. Объекты и субъекты 

социальной работы. Субъект-субъектный подход в социальной работе. Основные направления и принципы 

социальной работы в Казахстане. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Статистика, Макроэкономика 

Постреквизиты: Инвестиционная деятельность предприятия, Инновационная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. В) решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. С) работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. Д) Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. Е) быть 

готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

 

5В050600 – ЭКОНОМИКА 

(3 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 
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9. Модуль - Хозяйственная деятельность предприятия, 12 кредитов 

ПД ОК EP 3301 Экономика предприятия 5 5 

ПД ОК Pre 3302 Предпринимательство 5 3 

ПД ВК AHD 3303 Анализ хозяйственной деятельности 5 4 

10.1  Модуль - Организация производства и труда на предприятии, 16 кредитов 

ПД КВ AP 3304 Анализ проектов 5 4 

ПД КВ Cen 3305 Ценообразование 5 4 

ПД КВ UPO 3306 Управление персоналом организации 6 3 

ПД КВ NT 3307 Нормирование труда 6 3 

БД  Производственная практика 6 2 

10.2 Модуль - Экономическое управление государством, 16 кредитов 

ПД КВ BP 3304 Бюджетное планирование 5 4 

ПД КВ GUSS 3305 Государственное управление социальной сферой 5 4 

ПД КВ UZ 3306 Управление затратами 6 3 

ПД КВ EOS 3307 Экономика общественного сектора 6 3 

БД  Производственная практика 6 2 



374 

  

9. Модуль - Хозяйственная деятельность предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ и приобретение практических навыков экономического 

анализа деятельности предприятия. Задачами курса являются: овладение понятийным аппаратом и 

терминологией; изучение методов и методик комплексного экономического анализа; определения влияние 
различных факторов на хозяйственную деятельность предприятия; выявление резервов повышения 

эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности. Предмет, 

содержание и задачи АХД. Метод и методика комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятий. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной 

деятельности предприятия. Методика факторного анализа. Методика выявления и подсчѐта резервов в анализе 

хозяйственной деятельности предприятий. Методика обоснования управленческих решений на основе 

маржинального анализа. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия. Анализ 

эффективности использования основного капитала. Анализ использования материальных ресурсов 

предприятия. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ маркетинговой деятельности 

предприятия. Анализ производства и реализации продукции. Анализ себестоимости продукции. Анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ использования прибыли предприятия 
Пререквизиты: Математическая экономика,  Планирование деятельности предприятия 

Постреквизиты: Экономика  общественного сектора 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: о теории анализа хозяйственной деятельности; о 

методах и методиках комплексного экономического анализа. B) Знать и уметь использовать: сущность 

экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; C) систематизацию и 

моделирование экономических явлений и процессов. D) Иметь навыки: определения влияние различных 

факторов; E) оценивания достигнутых результатов хозяйственной деятельности; выявления резервов 

повышения эффективности производства. 

 

10.1  Модуль - Организация производства и труда на предприятии 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ проектов 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение знаний об основных методах, приемах и инструментах проектного 

анализа, а также  умения применить результаты теоретических исследований при реализации конкурентных 

проектов. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие инвестиций. Основные экономические концепции анализа 

инвестиции. Основные этапы анализа проектов. Предварительная подготовка проектов и технико-

экономическая и финансовая оценка полезности проекта. Составление бизнес-плана. Оценка рынка продаж. 

Оценка конкурентов. Методы расчета процентов и дисконтирование. Поток платежей. Финансовая рента. 

Планы возврата долгосрочных займов. Основные правила финансово-экономической оценки инвестиционных 
проектов. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов. Определение методов потока денег. 

Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы ее оценки. Влияние инфляции на 

оценку инвестиционного проекта. Финансирование проектов. Анализ и оценка риска инвестиционных 

проектов. 

Пререквизиты: Бизнес планитование, Экономическая теория 

Постреквизиты: Управление затратами  

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: об основных положениях инвестиционного 

проектирования; об основных этапах разработки стратегии предприятия; об использовании международных 

стандартов финансового учета; об использовании методов финансового анализа; об основных источниках 

финансирования проекта; о финансово-математических основах проектирования; об оценке стоимости капитала 

и об основных методах анализа эффективности проекта; о расчете безубыточности проекта; о расчетных схемах 

показателей проекта; об анализе и оценке риска. B) знать и уметь использовать: виды анализа проекта; методы 
финансового анализа; международные стандарты; основные виды маркетинговых стратегий; настоящую и 

будущую стоимость тенге; оценку ценных бумаг предприятия; виды потребностей проекта в денежных 

средствах; виды оценки рисков. C) иметь навыки: проводить горизонтальный и вертикальный анализ 

отчетности; D)составлять графики обслуживания долга проекта; вычислять дисконтированный период 

окупаемости проекта; E) вычислять чистое текущее значение и внутреннюю норму прибыльности; 

рассчитывать точку безубыточности; составлять бизнес-план. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Ценообразование  

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса: Дать комплексные теоретические знания и практические навыки в области 

ценообразования. Основной целью обучить студентов теоретическим знаниям в области ценообразования,  а  

также   ознакомить   студентов   с   практическими основами ценообразования  и сформировать  у них 

важнейшие  навыки  управленческой деятельности в рыночной экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность цены. Ценообразующие факторы: спрос, 
предложение, конкуренция. Функции цен в условиях рынка. Система цен. Элементы и структура цены. 

Принципы ценообразования. Методы формирования цен. Особенности ценообразования на различных типах 

рынков. Себестоимость как исходная база цены. Прибыль и наценка как элементы цены. Государственное 

регулирование цен. Организация ценообразования в РК на современном этапе. Стратегия ценообразования. 

Специфика формирования цен предприятия на различных типах рынков. Особенности ценообразования и 

регулирования цен в зарубежных странах. 

Пререквизиты: Микроэкономика, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Управление затратами,Управление персоналом организации 

Ожидаемые результаты обучения: A) сформировать навыки управленческой деятельности в области 

ценообразования в условиях рынка. B) Основные вопросы ценообразования при переходе к рынку. 

Классификация цен и их система. C) Состав и структура цены. Ценообразующие факторы. Структура рынка и 

ценообразования. Этапы процесса ценообразования. D) Ценовая политика фирмы. Издержки и их роль в 
формировании цен. Методы ценообразования. E) Особенности ценообразования в некоторых отраслях и сферах 

экономики. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление персоналом организации 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Научить студентов производить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определять величину заработной платы по различным 

системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управления персоналом, и приобрести 

навыки организации рабочего места и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан. 
Краткое содержание дисциплины: Введение в управление персоналом. Диагностический подход к 

управлению персоналом. Служба персонала и основные требования к ее функционированию. Анализ и 

формирование рабочего места. Планирование персонала. Набор и прием кадров. Процесс отбора кадров и его 

характеристика. Оценка результативности труда работников. Оценка работы служб управления персоналом. 

Ориентация для работников. Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом на выдвижение. Механизмы стимулирования 

персонала. Система компенсации труда работников 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А. иметь представление: о службе персонала; о методах обучения 

персонала; о механизме стимулирования персонала. В.знать и уметь использовать: законодательные акты, 
регулирующие вопросы управления персоналом; методы стимулирования результативности труда, иметь 

навыки: анализа и конструирования  рабочего места; С. набора, приёма и отбора кадров; оценки текучести 

кадров, кадровых служб; обучения персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Нормирование труда 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки 

могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 

практических задач с учѐтом основных направлений научно-технического прогресса 
Краткое содержание дисциплины: Введение. Научно-методические основы организации труда. Управление 

трудом, совершенствование организации труда. Разделение и кооперация труда. Организация и обслуживание 

рабочих мест. Передовые методы труда. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Условия труда. 

Организация нормирования труда. Потери рабочего времени и времени использования машин. Нормирование 

расхода материалов. Оплата труда. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономическая теория 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 

ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 

порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 

труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 

варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 

комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 

нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 
труда. 

10.2 Модуль - Экономическое управление государством 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бюджетное планирование 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: является формирование у студентов теоретических знаний в области бюджетного 

планирования и прогнозирования, а так же практических навыков по проведению расчетов основных 

бюджетных показателей и разработке мер по повышению эффективности бюджетного планирования и 

прогнозирования. 

Краткое содержание дисциплины: Процесс формирования, распределения средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы является объемным и многоэтапным, он охватывает социальную, экономическую, 
финансовую и другие сферы деятельности государства. Данный процесс нуждается в координирующем и 

целенаправленном управлении. Самоуправление бюджетной системой осуществляется через бюджетный 

механизм и его важнейший элемент – бюджетное планирование. В системе управления бюджетной системой 

планирование является центральным звеном. От качества бюджетного планирования и прогнозирования в 

решающей степени зависит успех всех уровней бюджетной деятельности. Это предъявляет высокие требования 

к освоению данной дисциплины. 

Пререквизиты: Бизнес планитование, Экономическая теория 

Постреквизиты: Управление затратами  

Ожидаемые результаты обучения: А) понять сущность основы организации и функционирования бюджетной 

системы; В) знать: сущность, основные принципы и порядок бюджетного планирования и прогнозирования; С) 

владеть: методологией и методикой расчета основных показателей бюджетного планирования и 
прогнозирования; уметь: проводить расчеты основных бюджетных показателей и разрабатывать меры по 

повышению эффективности бюджетного планирования и прогнозирования; Е) навыки принятия 

управленческих решений в различных функциях бюджетной системы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственное управление социальной сферой 

Автор программы: Оспанов Д.С. 

Цель изучения курса: Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний о структуре и основах функционирования системы государственных учреждений и структурное 

управление в Казахстане. 

Краткое содержание дисциплины: Государственность была и остается фундаментальной ценностью 
гражданина Казахстана. С прочной государственной властью он связывает свои надежды на защиту жизни, 

достоинства, стабильности общества, гарантированного будущего. Естественно, что для выполнения этих 

ожиданий общества нужны профессионально подготовленные кадры, в совершенстве владеющие искусством 

государственного управления. 

Пререквизиты: Микроэкономика, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Управление затратами,Управление персоналом организации 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать: Конституционно-правовые нормы, на которых базируется 

управление; В) уметь адаптироваться к изменениям системы; С) уметь использовать новые возможности для 

предпринимательской деятельности; Д) владеть навыками организатора и применять их на практике в условиях 

рынка, Е) анализировать процессы развития системы государственного управления в условиях Казахстана. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Управление затратами 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых при 

ведении учета и управлении затратами 

Краткое содержание дисциплины:  Классификация затрат. Учет основных и накладных расходов. Системы 

калькулирования себестоимости продукции. Методы определения себестоимости. Полнота учета затрат. 

Бюджетное планирование. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыли (CVP-анализ). 
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Принятие специальных решений на основе релевантных затрат. Принятие инвестиционных решений. 

Себестоимость продукции и цены. Трансфертное ценообразование. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика, Финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Освоение данного курса позволит получить знания и навыки по 

ведению учета и управлению затратами. B)  Усвоение принципов анализа данных в экономике. Овладение 

основными подходами к прогнозированию экономических показателей. Изучение основных методов анализа 

данных. C) Построение моделей на основе статистической информации. Овладение навыками строить прогнозы 
и их доверительные интервалы для различных классов процессов. D)  Овладение основными методами 

количественного анализа числовой и нечисловой экономической информации, такими, как методы 

описательной статистики и робастного оценивания, многомерного шкалирования, корреляционного, 

дисперсионного, факторного, кластерного, дискриминантного анализа. E) Формирование умений применять 

методы, используя пакеты прикладных программ.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика общественного сектора 

Автор программы: Оспанов Д.С. 

Цель изучения курса: Цель курса – усвоение студентами знаний по экономике общественного сектора, 

государственных финансов, составляющих основу экономической деятельности государства на основе 

инструментального аппарата микроэкономики. 
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Экономика общественного сектора» позволяет студентам 

более полно понимать принципы развития современной смешанной экономики. Экономические 

преобразования в Казахстане также определяют актуальность дисциплины - изучение особенностей 

функционирования общественного сектора позволит студентам лучше понять ход  реформ и проблемы, 

возникающие в процессе трансформации. «Экономика общественного сектора» знакомит студентов с основами 

функционирования общественного сектора, исследуя его место и роль в экономической системе, его функции, 

методы управления, источники привлечения и направления ресурсов, а также оценку эффективности 

использования ресурсов. 

Пререквизиты:  Основы экономики и бизнеса,   Современная экономика Казахстана,  Рыночная 

инфраструктура 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрируетует знания в области экономической теории, понимание 

особенностей национальной и региональной экономики, направлений экономической, налоговой и финансовой 

политики, объясняет концепцию управления персоналом, формирования в коллективе эффективных 

коммуникаций и создания благоприятного психологического климата 
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15.1 Модуль – Экономика труда (траектория: экономика предприятия), 15 кредитов 

ПД КВ OT 4306 Оплата труда 7 5 

ПД КВ NT 4307 Нормирование труда 7 5 

ПД КВ UPO 4308 Управление персоналом организации 7 5 

15.2 Модуль – Сервисная экономика (траектория: экономика в государственном секторе), 15 кредитов 

ПД КВ IE 4306 Инновационная экономика  7 5 

ПД КВ ET 4307 Экономика транспорта 7 5 

ПД КВ ESU 4308 Экономика сферы услуг 7 5 

15.3 Модуль – Переговоры в экономике (траектория: мировая экономика), 15 кредитов 

ПД КВ DK 4306 Деловые коммуникации 7 5 

ПД КВ TVP 4307 Тактика ведения переговоров 7 5 

ПД КВ DEP 4308 Дипломатический этикет и протокол  7 5 

16.1 Модуль  - Управление инвестициями фирмы (траектория: экономика предприятия), 30 кредитов 

ПД КВ IDP 4309 Инновационная деятельность предприятия 7 5 

ПД КВ IDP 4310 Инвестиционная деятельность предприятия 7 5 
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ПД КВ UZ 4311 Управление затратами 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

16.2 Модуль  - Основы конкурентоспособности (траектория: экономика в государственном секторе), 30 

кредитов 

ПД КВ RM 4309 Риск-менеджмент 7 5 

ПД КВ KK 4310 Конкуренция и конкурентоспособность 7 5 

ПД КВ ChRE 4311 Человеческие ресурсы в экономике 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

16.3 Модуль – Мировая экономика (траектория: мировая экономика), 30 кредитов 

ПД КВ ME 4310 Мировая экономика 7 5 

ПД КВ EZS 4311 Экономика зарубежных стран 7 5 

ПД КВ MEO 4312 Международные экономические отношения 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

 

15.1 Модуль – Экономика труда (траектория: экономика предприятия) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оплата труда 

Автор программы:Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 
Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Математика в экономике, Управление качеством 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчёты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 
законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Нормирование труда 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 
Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки 

могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 

практических задач с учетом основных направлений научно-технического прогресса. 

Краткое содержание дисциплины:  Введение. Научно-методические основы организации труда. Управление 

трудом, совершенствование организации труда. Разделение и кооперация труда. Организация и обслуживание 

рабочих мест. Передовые методы труда. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Условия труда. 

Организация нормирования труда. Потери рабочего времени и времени использования машин. Нормирование 

расхода материалов. Оплата труда. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономическая теория 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 

ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 
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порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 

труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 

варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 

комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 

нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 

труда. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление персоналом организации 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: научить студентов производить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определять величину заработной платы по различным 

системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управления персоналом, и приобрести 

навыки организации рабочего места и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан 

Краткое содержание дисциплины: Введение в управление персоналом. Диагностический подход к 

управлению персоналом. Служба персонала и основные требования к ее функционированию. Анализ и 

формирование рабочего места. Планирование персонала. Набор и прием кадров. Процесс отбора кадров и его 

характеристика. Оценка результативности труда работников. Оценка работы служб управления персоналом. 
Ориентация для работников. Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом на выдвижение. Механизмы стимулирования 

персонала. Система компенсации труда работников 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. иметь представление: о службе персонала; о методах обучения 

персонала; о механизме стимулирования персонала. В.знать и уметь использовать: законодательные акты, 

регулирующие вопросы управления персоналом; методы стимулирования результативности труда. иметь 

навыки: анализа и конструирования  рабочего места;С. набора, приёма и отбора кадров; оценки текучести 

кадров, кадровых служб; обучения персонала. 

 

15.2 Модуль – Сервисная экономика (траектория: экономика в государственном секторе) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационная экономика 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: подготовка у студентов научно-исследовательской и аналитической деятельности по 

исследованию и прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой экономики, 

отраслевых и региональных рынков, анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций; междисциплинарным научным исследованиям для решения хозяйственных (производственных) 

задач, связанных с инновационной моделью развития национальной экономики и региона. самообучению и 

непрерывному профессиональному самосовершенствованию 
Краткое содержание дисциплины: Основные положения теории инноваций. Инновации и циклическое 

развитие экономики. Технологические уклады. Инновационное предпринимательство как особая форма 

экономической активности. Основные элементы процесса инновационного предпринимательства. Содержание 

и организационные структуры инновационной деятельности. Рынок научно-технической продукции. 

Инфраструктура инновационной деятельности. Национальная инновационная система. Статистика инноваций. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Управление экономикой Казахстана 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: основные элементы методологии научного поиска; организацию 

разработки программ, проектов планов по отдельным направлениям социально-экономического развития; 

основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных социально-экономических 

процессов. основные источники информации; B) уметь: самостоятельно разбираться в проблемах социально-
экономического развития; оценивать существующие точки зрения относительно путей решения различных 

проблем и аргументировано обосновывать собственную позицию;  C) собирать, обрабатывать и анализировать 

научную, практическую, статистическую информацию; организовывать самостоятельную учебную и научно-

исследовательскую работу; D) использовать знания, полученные при написании  дипломной работы, в 

реализации своих профессиональных навыков; E) владеть: навыками работы с научной литературой; умением 

аргументировано излагать свои мысли; навыками устной и письменной речи на русском языке; публичной и 

научной речи; навыками поиска необходимой информации; навыков самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы; навыками работы в команде (группе) при проведении научных исследований, 



380 

  

обсуждении и представлении их результатов в форме статей, докладов и презентаций на международных и 

всероссийских форумах, симпозиумах и конференциях. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика транспорта 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: Курс закладывает основу о представлении свойств их характеристик транспорта как 

системы взаимосвязи пространства, времени  и затрат на  перемещение предмета перевозки, структуры и 
содержания транспортных процессов.  Изучение курса позволяет объективную необходимость транспортного 

обслуживания населения и  сформировать представление о компонентах транспорта, условиях его 

функционирования.  

Краткое содержание дисциплины: Транспортная отрасль в системе национальной экономики Казахстана.  

Транспортное предприятие как хозяйствующий субъект. Качество услуг транспорта. Развитие и размещение 

транспорта в регионах. Основные средства транспортных предприятий. Нематериальные активы транспортных 

предприятий. Оборотные средства транспортных предприятий. Трудовые ресурсы транспортного предприятия. 

Издержки транспортного предприятия.  Особенности ценообразования на транспортные услуги. Прибыль и 

рентабельнность транпортного предприятия. Финансовое состояние транспорного состояния транспортного 

предприятия.  

Пререквизиты: Рыночная инфрастурктура, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать роль транспорта в процессе общественного воспроизводства и 

его особенности, методику прогнозирования перевозок, экономику и планирование работы подвижного 

состава, направления и пути повышения экономической эффективности развития и реконструкции технических 

средств, организацию труда и заработной платы, себестоимость перевозок, ценообразование, финансы; B) 

уметь разрабатывать и оценивать мероприятия по повышению качества производства; C) анализировать 

основные экономические показатели; рассчитывать себестоимость перевозок и погрузочно – разгрузочных 

работ;  D) применять методы планирования; E) применять принципы научной организации труда. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика сферы услуг 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 
Цель изучения курса: «Экономика сферы услуг» является: распространение и применение научных и 

практических основ организации предпринимательской деятельности в туризме, методов ее планирования в 

современных условиях. 

Краткое содержание дисциплины: Курс "Экономика сферы услуг" призван:расширить знания слушателей о 

рынке, законах его развития, механизмах регулирования; сформировать цели, задачи и методы маркетинговой 

деятельности в соответствии с особенностями услуг. В процессе изучения дисциплины слушатели должны: 

изучить маркетинговый инструментарий, научиться использовать для анализа прогнозирования рынка 

конкурентной услуги; уметь обосновать стратегию цен и определить конкретный уровень цены на услугу.  

Пререквизиты: Социология, Социальная инфраструктура, Государственное регулирование экономики 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать, как рекламировать и продвигать свои товары и услуги так, 
чтобы потребитель узнал о них и захотел их приобрести; В) изучать и прогнозировать цен на услуги и метод 

ведения конкурентной борьбы, С) знать, как установить цену на производимые товары, чтобы те выглядели 

привлекательными и доступными, как выбрать маркетинговый канал и управлять им, чтобы донести эти 

товары и услуги до потребителя; Д.) анализировать и прогнозировать рынок услуг на основе собранной 

маркетинговой информации, Е) вырабатывает, и принимать управленческие решения в условиях конкуренции 

риска и неопределенности. 

 

15.3 Модуль – Переговоры в экономике (траектория: мировая экономика) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деловые коммуникации 

Автор программы: Якудина Р.С. 
Цель изучения курса: освоение студентами этических основ, форм и сфер делового общения с деловыми и 

официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового протокола, 

этических норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической практики и отчасти закрепленных в 

нормативных документах и международных конвенциях. 

Краткое содержание дисциплины:  Общение, его сущность, структура, виды и функции. Характеристики 

делового общения. Социально-психологические аспекты делового общения. Технологии делового 

взаимодействия. Стратегии устных деловых коммуникаций. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 
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Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика. Национальные особенности деловых 

коммуникаций. Этикет и протокол официальных мероприятий 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление ценообразованием 

Постреквизиты Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A)основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; B) организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации; C) уметь применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения переговоров; D) 

навыками деловых коммуникаций;  E) владеть обязательным минимумом знаний в области теории общения, 
этики и психологии делового общения; навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Тактика ведения переговоров 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: изучение особенностей, правил и технологий ведения переговоров в профессиональной 

деятельности, развитие навыков ведения деловых переговоров. 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика переговорного процесса. Переговорные стили. 

Подготовка к переговорам. Технология переговорного процесса. Методы воздействия в переговорном процессе. 

Переговорный процесс как решение проблем. Завершение переговоров. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) должен знать  основные характеристики переговорного процесса; B) 

должен уметь распознавать манипуляцию и противостоять манипулятивным тактикам и приемам в процессе 

взаимодействия;  C) основные приемы решения проблем и принятия решений в процессе переговоров; D) 

владеть этические особенности и деловой этикет в процессе ведения переговоров. E) владеть навыками 

создания благоприятного климата для ведения переговоров. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Дипломатический этикет и протокол 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: является углубленное изучение документа и систем документации на теоретическом и 

практическом уровнях в их историческом развитии; понимание теоретических и практических проблем 
создания документированной информации учреждений любой организационно-правовой формы. 

Краткое содержание дисциплины: Документоведение исследует документ как источник информации и 

средство социальной коммуникации. Это комплексная наука о документе и документно-коммуникационной 

деятельности, изучающая в историческом, современном и прогностическом планах процессы создания, 

распространения и использования документных источников информации в обществе. Формирование 

документоведения как научной дисциплины предполагает определение основных ее составляющих: объекта, 

предмета, структуры, методов, понятийного аппарата - в их единстве и целостности, т.е. как системной научной 

дисциплины. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать: нормативно-методические материалы по документированию 
управленческой деятельности; В) Знать: нормативно-методические материалы по документированию 

управленческой деятельности;  С) Умения системно мыслить, диагностировать и структурировать проблемы 

организации; Д) способность использовать правила подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки; Е) Умения находить решения проблем менеджмента с позиций системного подхода в области 

обучения. 

 

16.1 Модуль  - Управление инвестициями фирмы (траектория: экономика предприятия) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационная деятельность предприятия 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Цель изучения курсасформировать у студентов полное представление об 
инновационном развитии как о важнейшей концептуальной идее в современном менеджменте, как о 

единственном пути в направлении устойчивости конкурентоспособности предприятий и всей экономики РК, а 

также дать знания и навыки управления в области научно – технических нововведений на основе 

существующей теории и практики. 

Краткое содержание дисциплины: Нововведения как объект инновационного управления. Продуктовые, 

технологические и управленческие нововведения. Источники, принципы и условия проведения успешных 

нноваций. Классификация нововведений по основным признакам инновационного процесса. Теория 

инновационного менеджмента. Методы выявления мировых и отечественных тенденций развития науки и 
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тхники. Основные черты, функции и методы современного инновационного менеджмента. Творчество как 

источник нововведения. Роль творчества в управлении научно-техническим потенциалом. Основы 

государственной научно-технической политики РК. Механизм государственной поддержки научной и 

инновационной деятельности в Казахстане. Основы управления НТП в РК. Инновационные процессы и 

экономическое развитие. Характеристика инновационного процесса. Ключевые модели инновационного 

процесса. Жизненный цикл инновационной деятельности. Внешние и внутренние факторы развития инновации. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микорэкономика 

Постреквизиты: Дипломное пороектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь системные представления о закономерностях развития и 

организации инновационного предприятия; об основных концептуальных подходах к определению инноваций, 

модели инновационного процесса; о стратегиях инновационного развития предприятия. различных аспектах 

деятельности предпринимателя от момента возникновения инновационной идеи до ее реализации и выхода из 

бизнеса. В) Знать понятийный и терминологический аппарат в области управления инновационной 

деятельностью; основные модели инновационного развития; основные концепции и методы анализа и выбора 

нововведений. С) Уметь анализировать инновационный потенциал предприятия. Д) Владеть моделями и 

методами прогнозирования инновационной деятельности. Е) Уметь анализировать, систематизировать и 

обобщать информацию; обосновывать выбор в инновационной деятельности субъектов экономики; проводить 

сравнительный анализ основных показателей инновационного развития предприятия на основе показателей 

динамики. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инвестиционная деятельность предприятия 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса:дать теоретические знания и практические навыки по управлению инвестиционной 

деятельностью хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание дисциплины: направлена на изучение вопросов, связанных с инвестиционной 

деятельностью и инвестиционной политикой предприятия. В ходе изучения учебного курса рассматриваются 

роль, значение, классификация и структура инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной деятельности 

предприятий в РК, методы оценки инвестиционных проектов, всевозможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) должен знать: теоретические основы современного реального 

инвестирования в Казахстане;  базовые понятия и принципы, используемые при управлении реальными и 

портфельными инвестициями; методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 

способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет 

различных источников; формы финансового обеспечения инвестиционного процесса;  методический подход к 

управлению инвестиционным портфелем. В) уметь: анализировать статистические данные, характеризующие 

объем, состав и структуру инвестиций (соотношение между реальными и финансовыми активами); С) владеть 

методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; Д) 

владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков; Е)  оценивать и выбирать 

оптимальные способы финансирования капитальных вложений. 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление затратами 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых при 

ведении учета и управлении затратами 

Краткое содержание дисциплины: Классификация затрат. Учет основных и накладных расходов. Системы 

калькулирования себестоимости продукции. Методы определения себестоимости. Полнота учета затрат. 

Бюджетное планирование. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыли (CVP-анализ). 

Принятие специальных решений на основе релевантных затрат. Принятие инвестиционных решений. 

Себестоимость продукции и цены. Трансфертное ценообразование. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика, Финансы 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Освоение данного курса позволит получить знания и навыки по 

ведению учета и управлению затратами. B)  Усвоение принципов анализа данных в экономике. Овладение 

основными подходами к прогнозированию экономических показателей. Изучение основных методов анализа 

данных. C) Построение моделей на основе статистической информации. Овладение навыками строить прогнозы 

и их доверительные интервалы для различных классов процессов. D)  Овладение основными методами 

количественного анализа числовой и нечисловой экономической информации, такими, как методы 

описательной статистики и робастного оценивания, многомерного шкалирования, корреляционного, 
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дисперсионного, факторного, кластерного, дискриминантного анализа. E) Формирование умений применять 

методы, используя пакеты прикладных программ.  

 

16.2 Модуль  - Основы конкурентоспособности (траектория: экономика в государственном секторе) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Риск-менеджмент 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 
Цель изучения курса: «Риск-менеджмент» является снижение риска, предотвращение недопустимого риска; 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии с 

финансовой стратегией организации; планирование деятельности организации и подразделений. 

Краткое содержание дисциплины: Риск. Вероятность рисков. Случай, вероятность и воздействие. 

Объективный и субъективный методы определения вероятности нежелательных событий. Дерево рисков 

(структура разбиения рисков) проекта. Внешние факторы риска. Внутренние факторы риска. Сущность 

аналитических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия. 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление затратами, Управление проектами 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения B) умение применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели C) основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

назначение, структуру и содержание отчетов организации; основы теорий анализа и конкурентоспособности 

предприятия, отрасли, страны; D) способность эффективно оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; E) способностью проводить анализ операционной 

деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений . 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Конкуренция и конкурентоспособность 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 
в области комплексного управления конкурентоспособностью предприятия, нацеленных на формирование 

устойчивых конкурентных преимуществ в изменяющихся условиях рыночной среды. 

Краткое содержание дисциплины:Изучение понятийного аппарата, моделей и методов в области управления 

конкурентоспособностью предприятия. Преобретения навыков поведения конкурентного анализа, обоснование 

конкурентной стратегии, формирование устойчивых конкурентных преимуществ предприятия. Формирование 

навыков управления конкурентоспособностью предприятия в области стратегического менеджмента, 

маркетинга. 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление затратами, Управление проектами 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) применять приобретенные знания в условиях конкурентной среды 

национальной экономики; В) применять эти знания при составлении бизнес планов, определять факторы 
конкурентоспособности; С) определять уровень конкуретноспособности персонала предприятия, продукции 

предприятия, состояние предприятия в отрасли; Д) анализировать макроэкономические процессы, 

происходящие в РК и за рубежом; Е) рассчитать затраты на производство продукции в подразделении. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Человеческие ресурсы в экономике 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: заключается в изложении ряда теоретических положений, методических и прикладных 

разработок в области управления человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки принятия 

эффективных кадровых решений. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия дисциплины.  Рынок труда. Потребности и потенциал 

человека. Эффективность труда.  Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами. 
Кадровое планирование в организации. Управление профессионально должностным продвижением персонала. 

Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала. Аттестация и деловая оценка сотрудников. 

Оценка эффективности проектов совершенствования системы управления человеческими ресурсами. 

Пререквизиты: Психология, Менеджмент, Кадровый менеджмент 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) общие тенденции в развитии теоретических представлений о роли и 

месте человека в экономике; B) использовать системы управления персоналом в современных экономических 

условиях;C) анализировать источники пополнения состава персонала;D) применять на практике методы 



384 

  

управления, карьеры; E) научной методологией и информационными технологиями для прогнозирования и 

управления человеческими ресурсами; 

 

16.3 Модуль – Мировая экономика (траектория: мировая экономика) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Мировая экономика 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 
Цель изучения курса: Целями изучения дисциплины «Мировая экономика» являются: приобретение 

студентами знаний о мировой экономике как системе; усвоение принципов, форм и методов взаимодействия 

хозяйственных субъектов, правительств различных стран, деятельности международных экономических 

организаций; освоение закономерностей развития мировой торговли, международного движения капитала, 

международных валютно-расчетных отношений; овладение закономерностями формирования международного 

рынка рабочей силы; понимание современных интеграционных процессов в мировой экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Мировая экономика и мировое хозяйство. Международный 

воспроизводственный процесс. Международная торговля. Валютные отношения в мировой экономике. 

Международное движение капитала. Международный рынок рабочей силы. Международная миграция рабочей 

силы. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Глобальные проблемы в мировой экономике. 

Пререквизиты: Международный  бизнес, Экономическая теория 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) студент должен знать основные группы стран в мировой экономике, 

показатели, используемые для классификации стран; B) уметь пользоваться различными классификациями 

стран для определения их места и роли в мировой экономике C) владеть и  анализировать факторы, влияющие 

на валютные курсы и оценивать влияние динамики валютных курсов на экономическую ситуацию в стране и в 

мировом хозяйстве; D) знать  причины возникновения, цели и результаты деятельности международных 

экономических организаций; E) иметь навыки определения и анализа различных форм международного 

движения капитала, их преимуществ и недостатков. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика зарубежных стран 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 
Цель изучения курса: формирование целостного представления об основных тенденциях, механизме и 

перспективах развития экономик основных регионов и стран мира с учетом многообразия социально-

экономических и политических процессов, происходящих в современном мире. 

Краткое содержание дисциплины: Структурирование стран мира по подсистемам стран с переходной 

экономикой, развивающихся стран, развитых стран. Основные современные модели экономического развития. 

Экономика США. Особенности экономического развития стран Западной Европы. Экономика Германии. 

Экономика Франции и Великобритании. Экономика Японии. Экономика Китая. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Международный бизнес 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать хронологические рубежи и регионально-страновые особенности 

различных экономических систем, ключевые черты экономической эволюции в разные исторические периоды, 
содержание наиболее масштабных революционных и реформаторских преобразований; методики и подходы к 

измерению уровней социально-экономического развития стран мира; основные национальные 

макроэкономические модели развития в современном мире и ключевые различия между ними; место каждой 

изучаемой страны в мировом хозяйстве; экономическую историю, современные тенденции и перспективы 

развития ведущих стран мира; особенности и факторы формирования современной экономической политики 

отдельных стран;  B) уметь оперировать предметным понятийным аппаратом, привлекать исторический 

материал для анализа современных экономических проблем; анализировать состояние, проблемы и тенденции 

экономического развития отдельных стран, групп стран и регионов мира на основе системного использования 

экономических показателей; проводить сравнительный анализ экономики по отдельным странам и регионам;  

C) прогнозировать наиболее существенные сдвиги в мировой экономике, обусловленные глобализацией, пост 

индустриализацией и интеграционными процессами, проецировать их на экономические процессы в отдельных 

странах и регионах; D) самостоятельно работать с экономической литературой, систематизировать и обобщать 
информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной 

периодической печати; E) Владеть навыками анализа структуры хозяйства, экономической политики, системы 

внешнеэкономических связей стран на основе информационных материалов.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международные экономические отношения 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 
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Цель изучения курса: формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции международных 

экономических отношений и практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в 

условиях глобализации мирового хозяйства 

Краткое содержание дисциплины: Мировое хозяйство и международные экономические отношения. 

Мировой рынок товаров. Ценообразование в мировой торговле. Регулирование внешней торговли. 

Международный рынок услуг. Международное движение капитала. Международные валютно-финансовые и 

кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы. Система международных расчетов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Международный бизнес 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) должен знать  систему современных международных экономических 

отношений и их основные формы, основные теории международной торговли, методы государственного и 

межгосударственного регулирования международных экономических отношений, основные проблемы 

интеграции казахстанской  экономики в мировую ; B) должен уметь осуществлять отбор статистических 

данных о состоянии мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и международных 

экономических организаций по различным сферам международных экономических отношений; C) 

использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных экономических отношений 

для проведения анализа целесообразности и эффективности участия субъектов международных экономических 

отношений во внешнеэкономической деятельности; D) анализировать процессы, происходящие в мировой 

экономике, прогнозировать их развитие в будущем; E) применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ  

2 курс 
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4.1 Модуль - Общественно-правовой, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

ООД КВ OP 2108 Основы права 3 5 

4.2 Модуль - Общественно-экономический, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

ООД КВ ОЕВ 2108 Основы экономики и бизнеса 3 5 

5. Модуль - Специальные дисциплины, 11 кредитов 

БД ВК Men 2205 Менеджмент 3 3 

БД ВК Mac 2206 Макроэкономика 4 5 

БД  Производственная практика 4 3 

6.1 Модуль - Экономический анализ (траектория - управление персоналом), 15 кредитов 

БД КВ USS 2207 Управление социальной сферой 3 5 

БД КВ Cen 2208 Ценообразование 3 5 

БД КВ AHD 2209 Анализ хозяйственной деятельности 3 5 

6.2 Модуль - Управление экономикой Казахстана (траектория - менеджмент организации), 15 кредитов 

БД КВ UP 2207 Управление производительностью 3 5 

БД КВ КS 2208 Калькуляция себестоимости 3 5 

БД КВ SEK 2209 Современная экономика Казахстана 3 5 

7.1 Модуль - Финансовое планирование и коммуникации (траектория - управление персоналом), 20 

кредитов 

БД КВ BР 2210 Бизнес-планирование 4 5 

БД КВ FRP 2211 Финансовые рынки и посредники 4 5 

БД КВ КМ 2212 Коммуникационный менеджмент 4 5 

БД КВ VFS 2213 Венчурное финансирование стартапов 4 5 

7.2 Модуль - Основы учета в управлении (траектория - менеджмент организации), 20 кредитов 

БД КВ РР 2210 Предпринимательское право 4 5 

БД КВ DKB 2211 Деньги, кредит, банки 4 5 

БД КВ Eko 2212 Эконометрика 4 5 

БД КВ RI 2213 Рыночная инфраструктура 4 5 
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4.1 Модуль - Общественно-правовой 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы права 

Автор программы: Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: заложить фундамент правовой культуры молодого поколения, дать элементарные 

знания о правовых знаниях, привить умения и навыки для последующей ориентации в правовых отношениях, 

сопровождающих гражданина всю жизнь, вне зависимости от избранного им рода занятий. 
Краткое содержание дисциплины: В учебном курсе рассматриваются понятия и правовые нормы, 

закладывающие основы отраслей права, понятия и определения теории права. Внимание уделяется особенно 

тем отраслям, с которыми человек и гражданин сталкивается наиболее часто в своей жизни: это семейные, 

трудовые, гражданские и иные правоотношения. Основы права играют значительную роль в формировании 

знаний о казахстанской системе права и мировоззрении обучающихся, этот учебный курс систематизировано 

изучает всю совокупность государственно-правовых явлений в их нормативно-правовой форме и 

правоприменительной практике. Основа конституционного права РК. Правоохранительные органы и Суд. 

Государственное управление РК. Основы административного права РК. Основы гражданского права РК. 

Основы семейного права РК. Финансовое право РК. Основы трудового права РК. Основы экологического и 

земельного права РК. Основы уголовного права РК 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. 

Постреквизиты: Предпринимательское право, Организация бизнеса. 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные теоретические подходы к происхождению права и 

государства; В) знать базовые институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества и государства, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; С) 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; D) уметь применять теоретические и конституционные положения о 

государстве и праве при изучении специальных дисциплин; Е) владеть навыками для самостоятельного 

получения знаний и продолжения формирования правового (юридического) мировоззрения. 

 

4.2 Модуль - Общественно-экономический 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Основы экономики и бизнеса 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: изучение основных экономических вопросов, концептуальных положений 

теоретической экономики и основ бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Экономика и ее роль в обществе. Общая характеристика рыночной 

экономики. Условия перехода к рыночной экономике. Основные экономические категории (нужда, блага, 

средства труда, средства производства, рабочая сила, производительные силы общества, производство). Бизнес: 

социально-экономическая сущность и организация. Предпринимательство: понятие, основные черты и условия 

существования. Виды предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательства, 

действующие на территории РК. Организационно-экономические формы предпринимательства. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 
Постреквизиты: Экономика предприятия, Организация бизнеса 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать  значение экономических терминов, закономерности и принципы 

рыночной экономики; В) знать цель предпринимательства, факторы и условия его развития; С) иметь 

представление о принципах бизнеса, определять субъекты, различные типы и виды бизнеса; D) уметь 

анализировать проблемы экономического характера при анализе предпринимательской деятельности; Е) 

владеть методами анализа предпринимательской деятельности. 

 

5. Модуль - Специальные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Менеджмент 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 
Цель изучения курса: Цель дисциплины «Менеджмент» - сформировать комплексное представление о 

менеджменте как науке, практике и искусстве управления и понимание его современной концепции, а также 

адаптация этой концепции к потребностям и задачам управления отечественными предприятиями в новых 

экономических условиях.   

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает содержания управления; обеспечивает комплексом  

знаний об управлении; формирует всестороннее понимание взаимосвязи и взаимодействия процессов 

производства и управления; вырабатывает  навыки осуществления различных видов управленческой 

деятельности, анализа систем управления и проектирования.  
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Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Управление персоналом.  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основных процессов и подсистемы управления, 

основ развития бизнеса и предпринимательской деятельности В) Использование на практике знания и 

способности по разработке динамических моделей управления С) Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов D) Умения системно мыслить, диагностировать и структурировать проблемы 

организации E) Умения находить решения проблем менеджмента с позиций системного подхода в области 

обучения 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономика 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях 

рыночной экономики.  

Краткое содержание дисциплины: Темы данного курса охватывают все основные макроэкономические 

процессы - национальное производство, общий уровень цен, занятость, цикличность, экономический рост, 

международная экономика, проблемы переходной экономики. Наибольшее внимание в предлагаемом курсе 

уделяется таким вопросам как: экономический анализ совокупных величин и возможность применения 

полученных выводов в государственной экономической политике; анализ механизма воздействия бюджетной и 
денежно- кредитной - политики на национальное хозяйство в рамках модели IS-LM; исследование различных 

теоретических направлений «новой макроэкономики» по проблемам стабильности, занятости, темпов 

экономического роста, в том числе в неоклассических и монетаристских моделях; теория международной 

экономики. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Управление персоналом.  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; В) уметь анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; С) Способность осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; D) 

прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; E) владеть современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

 

6.1 Модуль - Экономический анализ (траектория - управление персоналом) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление социальной сферой  

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование  у студентов представлений  о  социальной сфере экономики как 

специфической системе, функционирование отраслей  которой направлено на обеспечение высокого  уровня и 
качества жизни граждан, а  процесс  управление  данной  социальной  структурой  обеспечивает  создание  

достойных  условий  жизнедеятельности  для  различных  групп  и  категорий  населения региона. 

Краткое содержание дисциплины: Социальная сфера как объект управления. Понятие социальной политики. 

Сущность социальной политики. Основные блоки социальной политики.  Организация мониторинга состояния 

социальной сферы. Здравоохранение как отрасль социальной сферы. Управление образованием. Управление в 

сфере культуры, искусства и досуга. Управление развитием физической культуры и спорта. Управление 

жилищно-коммунальным комплексом.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика сельского хозяйства, Экономика предприятия, Организация оплаты труда. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные принципы, функции и организационные структуры  

социальной сферы как специфического субъекта и объекта управленческих практик;  B) понимать сущность 

взаимосвязи  социальной  политики  и актуального  состояния  социальной сферы. C) Способность 
анализировать  опыт применения  различных  механизмов  в  развитии различных отраслей социальной сферы 

D) уметь  оперировать ключевыми понятиями и категориями системы социального управления,  социальной  

сферы, социальной  политики, социальной инфраструктуры, социального программирования в социальной 

сфере; E) Владеть навыками анализа  реального  состояния  социальной  сферы,  а  также  причин  и факторов 

социально острых проблем населения 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Ценообразование  
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Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является изучение закономерностей  рыночной  экономики, 

учитываемых  при  расчете  цен  и  тарифов  на  товары  и  услуги  в  важнейших  отраслях  и  сферах  

экономики,  формирование  у  студентов  систематизированных  знаний  об  уровнях,  динамике  и  структурах  

цен,  принципах  и  факторах  ценообразования,  основных  направлениях  использования  ценового  механизма  

и  принципах  регулирования  цен  в  рыночной  экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие цены в рыночной экономике и ее сущность. Методы  

ценообразования в условиях рыночной экономики. Система цен  и их  классификация. Основные  стратегии  
ценовой политики.  Себестоимость в структуре цены. Государственное регулирование цен в условиях перехода 

к рыночной экономике. Государственная ценовая политика в Республике Казахстан. Ценообразование на рынке  

потребительских товаров и услуг. Ценообразование на рынке транспортных услуг. Ценообразование на рынке 

недвижимости. Методы оценки недвижимости. Ценообразование на рынке труда. Заработная плата и ее виды. 

Рынок мировых цен. Цены внутренней торговли. Порядок определения цен в Республике Казахстан. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Оплата труда, Производственный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные виды цен с точки зрения их функционального 

назначения; B) знать правовые, экономические, социальные и политические предпосылки изменения цен; C) 

Способность эффективно использовать методы ценообразования для увеличения прибыли организации 

(предприятия) D) уметь оценивать конъюнктуру рынка для принятия правильного ценового решения; E) 

Умения в области обучения: знаний и навыков в области современных проблем, подходов и методов 
эконометрического исследования экономических процессов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ и приобретение практических навыков экономического 

анализа деятельности предприятия. Задачами курса являются: овладение понятийным аппаратом и 

терминологией; изучение методов и методик комплексного экономического анализа; определения влияние 

различных факторов на хозяйственную деятельность предприятия; выявление резервов повышения 

эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы анализа хозяйственной 
деятельности;  функции, принципы, задачи анализа. Подробно рассматриваются инструментарии 

аналитического исследования; методики комплексного внутрифирменного анализа результатов 

производственной деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

методика финансового анализа предприятия на основе последних наработок в этой области.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Производственный менеджмент, Экономика предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: о теории анализа хозяйственной деятельности; о 

методах и методиках комплексного экономического анализа. B) Знать и уметь использовать: сущность 

экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; C) систематизацию и 

моделирование экономических явлений и процессов. D) Иметь навыки: определения влияние различных 

факторов; E) оценивания достигнутых результатов хозяйственной деятельности; выявления резервов 
повышения эффективности производства. 

 

6.2 Модуль - Управление экономикой Казахстана (траектория - менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление производительностью 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

развития трудовых отношений, о методах планирования и управления трудовой деятельностью в целях 

повышения его эффективности. 

Краткое содержание дисциплины: В программу включены такие разделы, как понятие о труде, его 

нормировании, организации и эффективности, рынок труда в системе рыночного хозяйства, экономически 
активное население и занятость, персонал предприятия, уровень жизни населения, оплата труда, планирование 

и анализ эффективности использования труда, основы социологии труда. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Производственный менеджмент, Экономика предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь углубленное представление о принципах и законах 

функционирования экономики с точки зрения управление производительностью; B) Знать показатели 

производительности труда на макро -, мезо - и микроуровнях; C) уметь составлять программы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала D) владеть методами планирования и прогнозирования 
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трудовых показателей предприятия, фирмы и их структурных подразделений, E) уметь ориентироваться в 

современных информационных потоках и адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и процессах 

управления производительностью. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Калькуляция себестоимости 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков 
по калькуляции себестоимости, анализу себестоимости продукции, работ и услуг и подготовке и 

представлению полной информации менеджерам в целях оперативного управления предприятием, 

оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и координации развития предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: В программу включены такие разделы как: Организация учета затрат. 

Калькулирование как процесс, и калькуляция как один из основных документов управленческого учета. Фактор 

затрат – база распределения накладных затрат. Носитель затрат как причина появления затрат. Затраты и 

расходы: классификация, учет, поведение. Методы калькулирования себестоимости продукта. Себестоимость 

продукта: ее состав и виды. Роль калькулирования себестоимости продукта в управлении деятельностью 

организации. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Производственный менеджмент, Экономика предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) сущность, особенности и критерии учета затрат, общие принципы его 
построения; B) Знать систему сбора, обработки и подготовки информации для осуществления калькулции 

себестоимости продукта; C) уметь использовать систему знаний о принципах учёта затрат для систематизации 

данных о затратах на производство и продажи, оценки себестоимости произведенной продукции и определения 

прибыли; D) владеть методами планирования и прогнозирования трудовых показателей предприятия, фирмы и 

их структурных подразделений, E) оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и 

продаж новых видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции, работ и услуг с помощью 

различного вида смет и систем бюджетирования. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Современная экономика Казахстана 

Автор программы:   Курманалина А.А. 
Цель изучения курса: обучение будущих экономистов-менеджеров теоретическим знаниям управления на 

основании изучения Законов, Указов и Постановлений Президента Парламента и Правительства РК и их 

использование в практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы управления экономикой Казахстана. 

Региональное управление в Казахстан. Система мер по управлению экономикой Казахстана в переходный 

период. Национальная программа разгосударствления и приватизации. Рационализация организационной 

структуры государственного управления экономикой. Управление развитием рыночной инфраструктуры. 

Методы управления экономикой. Управление инвестиционными процессами в Казахстане. Управление 

предпринимательством в Казахстане. Управление развитием малых предприятии (малый бизнес). Управление 

человеческими ресурсами. Управление формированием внешнеэкономических связей. 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Макроэкономика 

Постреквизиты:  Электронная экономика, Организация бизнеса 

Ожидаемые результаты обучения:А) Знание и понимание: политико-экономические основы управления 

экономики Казахстана; стратегию становления и развития РК B) Использование на практике знания и 

способности понимания: сущность государственного и регионального управления;  C) Способность к 

вынесению суждений, оценке и формулированию выводов: основы самоуправления; D) Умения в области 

общения: применять изучаемые  методы управления в практической деятельности; E) Умения в области 

обучения: использовать административно-правовое законодательство, Законы, Указы, Постановления 

Президента и способствовать их эффективному применению. 

 

7.1 Модуль - Финансовое планирование и коммуникации (траектория - управление персоналом) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Бизнес-планирование 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Краткое описание курса:  Дать теоретические знания и практические навыки по планированию коммерческой 

деятельности хозяйствующих субъектов путем составления бизнес-планов 

Краткое содержание дисциплины: В курсе освещены методическое и информационное обеспечение процесса 

планирования, структура и содержание бизнес-плана, даны технологии и инструментарий бизнес-

планирования. Особое внимание уделено вопросам выработки и презентации бизнес-идей, формирования и 

https://pandia.ru/text/category/kalmzkulyatciya/
https://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
https://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/
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оценки бизнес-плана. Подробно раскрываются вопросы анализа рынка, стратегии маркетинга, операционного и 

финансового планирования, оценки и анализа экономической эффективности бизнес-проектов.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент, Маркетинг 

Постреквизиты: Организация бизнеса, Тайм-менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание: должны иметь теоретические и практические 

навыки по планированию коммерческой деятельности путем составления бизнес-планов и принятия 

соответствующих управленческих решений на основе оценки рыночной ситуации и конкурентной среды. B) 

Использование на практике знания и способности понимания: цели, задачи, принципы и методы финансового 
планирования и прогнозирования деятельности, виды финансовых планов, прогнозирование финансового 

развития предприятия,  основы бюджетирования, технологию и методы планирования бизнеса, цели, функции. 

Этапы назначение, структуру  бизнес плана. C)  Способность к вынесению суждений, оценке и 

формулированию выводов: рассчитывать совокупность финансовых показателей предприятия; составлять 

финансовую модель предприятия, формировать бюджеты, составлять тактические планы, бизнес планы 

организации. D) Уметь применять методы планирования бизнеса технологическими приемами составления 

бизнес планов организации, навыками планирования и методами программного обеспечения. E)Умения в 

области обучения: теоретических знаний и практических навыков по бизнес-планированию деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансовые рынки и посредники 
Автор программы:  Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: Данный курс разработан с целью освещения вопросов функционирования мировых 

финансовых рынков и институтов, составляющих инфраструктуру данного рынка. Освоение курса позволит 

студентам понять те процессы, которые происходят на финансовом рынке Казахстана и его роль в общем 

экономическом развитии страны. Задачей дисциплины является достижение понимания взаимосвязи и 

взаимодействия форм организации финансов и методов их применения в конкретных условиях социально-

экономического развития общества. 

Краткое содержание дисциплины: Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы. Денежный 

рынок и его инструменты. Депозитный рынок и его финансовые инструменты. Кредитный рынок, его сущность 

и значение. Валютный рынок и валютные операции. Рынок ценных бумаг, его функции и структура. Страховой 

рынок и его развитие в РК. Пенсионный рынок. Финансовое посредничество и финансовые посредники. 
Деятельность банков на финансовых рынках. Финансовые институты пенсионного рынка. Инвестиционные 

компании и фонды. Страховые компании и фонды. Специализированные финансово-кредитные институты. 

Фондовая биржа, ее функции и состав. Правовые основы регулирования финансового рынка Казахстана. 

Деятельность Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

Саморегулируемые организации. Становление и развитие мирового финансового рынка. Мировой валютный 

рынок. Международный рынок ценных бумаг. Пенсионные системы зарубежных стран. Мировой кредитной 

рынок. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы. 

Постреквизиты: Организация бизнеса, Тайм-менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать финансовые инструменты, обращающиеся на финансовом рынке, 

понимать роль и основные функции финансового рынка, знать инфраструктуру финансового рынка; В) знать и 
уметь использовать методы прогнозирования рыночного курса С) уметь анализировать состояние финансового 

рынка, D) понимать деятельность участников фондовой биржи; Е) иметь навыки оценки финансовыми 

институтами возможных рисков и пути минимизации их негативных последствий. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Коммуникационный менеджмент 

Автор программы:  Кунуркульжавеа Г.Т. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов системных знаний о концептуальных основах 

коммуникационного менеджмента как научного управления потоками информационного взаимодействия 

людей, их групп, общественных и политических формирований с целью решения стратегических и тактических 

задач в развитии общественных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Концептуальные основы коммуникационного менеджмента. Основы 
планирования в коммуникационном менеджменте. Методы исследования в коммуникационном менеджменте. 

Коммуникационный менеджмент в промышленном и коммерческом секторе.  Коммуникационный менеджмент 

в государственных и гражданских некоммерческих организациях. Коммуникационный менеджмент в 

кризисных ситуациях. Коммуникационный менеджмент в работе с персоналом. Коммуникационный 

менеджмент в международной деятельности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Тайм менеджмент 
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Ожидаемые результаты обучения:  должен демонстрировать способность и готовность: А) определять место, 

роль и функции коммуникационного менеджмента в структуре современного научного знания и практической 

деятельности; В) усвоить содержание этапов коммуникационного менеджмента; С)  изучить технологии и 

методики организации коммуникационного  менеджмента; Д)  овладеть эффективными методами разрешения 

коммуникационных конфликтов; Е) сформировать знания и умения работы с персоналом, поддержания 

высокого уровня организационной культуры, выработки конкретных рекомендаций для руководства по 

коммуникационному обеспечению различных сфер деятельности.  

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Венчурное финансирование стартапов 

Автор программы: Сапаргали А.М. 

Краткое описание курса: Дать  понятие  студентам  о  стартапах   и  венчурном  бизнесе. Изучить  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Условия  венчурного  финансирования  стартапов. Развитие  стартапов. 

Объем венчурных инвестиций. Инвестиции венчурного капитала. Бизнес-площадка для развития стартап-

проектов. Создание дохода от использования результатов научных исследований. Повышение инновационной 

активности бизнеса в целом. Внедрение стартапов.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика. 

Постреквизиты: Тайм-менеджмент, Менеджмент качества. 

Ожидаемые результаты обучения: A)  Знать  основные  принципы  финансирования  предпринимательства     
B)  знать  источник  финансирования  стартапов  как  венчур.     C)   уметь  использовать  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса     D)   владеть  навыками  оценивания   эффективности  внедрения  

стртапа  E) уметь применять  механизм  венчурного  финансирования. 

 

7.2 Модуль - Основы учета в управлении (траектория - менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Предпринимательское право 

Автор программы: Урбисинова Н.Е. 

Краткое описание курса: изучение курса является формирование у студентов знаний о совокупности норм, 

регулирующих предпринимательские отношения в РК, а так же теоретических и практических вопросах 
правового регулирования предпринимательской деятельности в РК. 

Краткое содержание дисциплины: Предпринимательское право как комплексная отрасль права. 

Предпринимательская деятельность (понятие, виды и формы). Субъекты предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Предпринимательский договор. 

Юридическая ответственность в предпринимательской деятельности. 8 Защита прав предпринимателей и 

разрешение хозяйственных споров. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Правовое 

регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Пререквизиты: Основы права, Экономическая теория 

Постреквизиты: Организация бизнес. Экономика предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: В результате изучения  данной дисциплины студенты должны: A) Иметь 

представление: о предпринимательском праве как об одной из базовых отраслей права;  - его принципах, 

задачах, структуре; о системе хозяйственного законодательства, регулирующего предпринимательские 

отношения. B) Знать: содержание предпринимательских отношений, предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; особенности правового регулирования 

предпринимательских отношений. C) Уметь: толковать содержание норм законов и иных нормативных 

правовых актов, в частности, при рассмотрении предпринимательских и гражданско-правовых споров; решать 

задачи и казусы, составленные на основе обобщения правоприменительной и судебной практики разрешения 

хозяйственных споров; проводить профилактическую работу по разъяснению законодательства и 

правоприменительной практики. Д) Приобрести практические навыки: по составлению предпринимательских 

договоров; Е) применять различные нормы  законов и иных нормативных правовых актов в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Деньги, кредит, банки 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов глубокое представление о механизме функционирования 

денежной и кредитной системы государства, а также банков и их роли и деятельности в условиях перехода к 

рыночной экономике. 
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Краткое содержание дисциплины: Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег; 

сущность и функции денег; роль и развитие денег в условиях рыночной экономики; виды денег и их 

особенности; денежный оборот и его структура; законы денежного обращения и методы государственного 

регулирования денежного оборота; причины и сущность инфляции, формы ее проявления; сущность кредита; 

функции и законы кредита; формы и виды кредита; роль и границы кредита; кредит в международных 

экономических отношениях; возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики; 

понятие банковской системы, ее элементы; виды банков; центральные банки и основы их деятельности; 

функции центральных банков; основы денежно-кредитной политики; коммерческие банки и их деятельность 
(операции и услуги); международные финансовые и кредитные институты. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Финансы, Ценообразование. 

Постреквизиты: Организация бизнеса, Управление затратами 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные тенденции и закономерности развития денежной и 

валютной систем РК и развитых зарубежных стран; B) знать основные принципы наличного и безналичного 

денежного оборота; С)  уметь пользоваться законодательством РК, инструкциями НБ РК в области организации 

денежно-кредитных отношений; D)  овладеть опытом расчетов внесения платежей при различных схемах 

кредитования; E) владеть методами расчетов эффективности использования кредитов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Эконометрика 

Автор программы: Иргалиева И. 
Цель изучения курса: дать навыки практического использования методов принятия решений в 

профессиональной деятельности; научить выбирать методы для принятия наиболее эффективных решений в 

условиях быстро меняющейся реальности, для быстрой адаптации к изменяющимся условиям деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Основные аспекты эконометрического моделирования. Элементы теории 

вероятностей и математической статистики. Парный линейный регрессионный анализ. Множественный 

линейный регрессионный анализ.  Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Специальные методы 

построения регрессионных моделей. Временные ряды и прогнозирование. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Тайм менеджмент, Управление проектами. 

Ожидаемые результаты обучения: A) понимание путей эмпирического изучения связей и зависимостей, а 

также умение самостоятельно строить и исследовать простую эконометрическую модель. B) Использование на 
практике знания и способности понимания: на более высоком и качественном уровне проводить исследования 

реальных экономических явлений и процессов. C) Способность к вынесению суждений, оценке и 

формулированию выводов: стать понимание путей эмпирического изучения связей и зависимостей, а также 

умение самостоятельно строить и исследовать простую эконометрическую модель. D) Умения в области 

общения: Уверенно интерпретирует результаты решения поставленных задач; демонстрирует способности к 

успешному освоению и воспроизведению материалов курса.  E) Умения в области обучения: знаний и навыков 

в области современных проблем, подходов и методов эконометрического исследования экономических 

процессов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Рыночная инфраструктура 

Автор программы:  Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: состоит в том, чтобы познакомить студентов с факторами, которые влияют на спрос и 

предложение, инвестиции, характеристики рынков, противоречий между различными подходами при 

управлении институтами рынка. Сформировать у студентов представления о сущности, назначении и составе 

инфраструктуры различных видов рынков, комплекс знаний основных их элементов 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и методология изучения дисциплины. Экономическая 

сущность, классификация, задачи и функции рыночной инфраструктуры. Общая теория, стратегия и источники 

развития рыночной инфраструктуры. Рыночная инфраструктура как экономическая система. Закономерности се 

функционировании и развития. Регулирование рыночной инфраструктуры Оценка уровня развития рыночной 

инфраструктуры. Отраслевые группы инфраструктуры. Инфраструктурно-территориальный комплекс. 

Инфраструктура рынка потребительских товаров. Инфраструктура рынка средств производства. 

Инфраструктурный комплекс финансового рынка. Рынок рабочей силы и его инфраструктура. Рынок 
потребительских услуг и его инфраструктура. Инфраструктура рынка транспортно – экспедиционных услуг.  

Пререквизиты: Экономическая теория. Микроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Инновационный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Знание и понимание: знать  о степени влияния развития рыночной 

инфраструктуры на интенсификацию процессов производства, товарного обращения. В) Использование на 

практике знания и способности понимания: правильно использовать особенности и преимущества субъектов 

рыночной инфраструктуры в конкретных условиях. С) Способность к вынесению суждений, оценке и 

формулированию выводов: оценку эффективности национальной экономики; конкретизировать формирование 
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совокупного спроса и совокупного предложения. D) Умения в области общения: Уметь анализировать в 

стратегическом планировании ход реализации современной концепции планирования, основанной на 

современной рыночной инфраструктуре. Е) Умения в области обучения: уметь определять услугами, каких 

субъектов рыночной инфраструктуры  следует прибегать в сложившихся рыночных ситуациях. 

 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ  

 (2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент 
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4.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия, 48 кредитов 

БД КВ UP 2208 Управление проектами 3 5 

БД КВ RUR 2209 Разработка управленческих решений 3 5 

ПД ВК OB 2303 Организация бизнеса 3 5 

ПД ВК PDP 2304 Планирование деятельности предприятия 3 5 

ПД КВ ІМ 2305 Инновационный менеджмент 3 5 

ПД КВ ІМ 2306 Инвестиционный менеджмент 3 5 

БД КВ MGR 2210 Менеджмент гостиниц и ресторанов 4 6 

БД КВ OT 2211 Оплата труда 4 7 

БД  Производственная практика 4 5 

4.2 Модуль - Управление и планирование в менеджменте, 48 кредитов 

БД КВ AP 2208 Анализ проектов 3 5 

БД КВ MT 2209 Менеджмент туризма 3 5 

ПД ВК OB 2303 Организация бизнеса 3 5 

ПД ВК PDP 2304 Планирование деятельности предприятия 3 5 

ПД КВ UBP 2305 Управление бизнес-процессами 3 5 

ПД КВ ЕM 2306 Эккаутинг менеджмент 3 5 

БД КВ UZ 2210 Управление затратами 4 6 

БД КВ OP 2211 Организационное поведение 4 7 

БД  Производственная практика 4 5 

 

4.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление проектами 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями управления. Ознакомить со структурой 

проекта, с разработкой плана управления проектом. 

Краткое содержание дисциплины: Структура управления проектом. Разработка плана управления проектом. 

Планирование содержания. Определение содержания. Создание иерархической структуры  работ. Определение 
состава операций. Определение взаимосвязей операции. Оценка ресурсов операций. Оценка длительности 

операций. Разработка расписания. Стоимостная оценка. Разработка бюджета расходов. Планирование качества. 

Планирование человеческих ресурсов. Планирование коммуникации. Планирование управления рисками. 

Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес планирование, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание: Знать теоретические  и методологические основы 

управления проектами различного вида. B) Использование на практике знания и способности понимания: 

Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной документации, работы в программе 

MS Project, работы с национальными и международными стандартами в области управления проектами.  C) 

Способность к вынесению суждений, оценке и формулированию выводов: способен предложить 

организационно - управленческие решения и оценить условия и последствия принимаемых решений; D) 
Умения в области общения: владеет культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. E) Умения в области обучения: должны уметь определять цели, 

предметную область и структуры проекта; составлять организационно-технологическую модель проекта; Уметь 

пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла 
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проекта, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность 

проекта. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Разработка управленческих решений 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Целями освоения дисциплины являются  обучение студентов знаниям, навыкам, 

необходимым для последующего изучения специальных экономических дисциплин и в практической 
деятельности в качестве менеджера, в рыночных условиях.  

Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание управленческого решения. Типология 

управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. Организация управления как система 

формирования решения. Целевая ориентация управленческих решений. Административные мероприятия, 

необходимые для процесса разработки управленческих решений. Особенности процедуры организации  

выполнения управленческих решений. Роль человеческого фактора, социально-психологические и этические  

основы при ПРУР. Анализ внешней среды и ее влияние на подготовку и реализацию управленческих решений. 

Приемы подготовки и реализации управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Моделирование процесса разработки  и выбора решения. Управленческие решения и ответственность 

руководителя. Качество управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Управление персоналом 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) Знать:  о понятие и природе управленческого решения; роль и значение 

разработки управленческих решений в деятельности организации; В) Уметь анализировать взаимосвязи 

внутренних переменных организации и оценивать факторы внешнего окружения; С) разрабатывать 

управленческие решения, ознакомиться с требованиями к качеству принимаемых управленческих решений, с 

необходимостью быстрого реагирования  на сложные условия деятельности предприятия; Д) приобрести 

практические навыки; принятия решения в условиях динамично изменяющейся внешней среды; Е) 

использования достаточной теориетической подготовки для решения практических задач и проблем в 

нестандартных ситуациях, условиях неопределенности и риска. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация бизнеса 
Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса:  вооружение студентов теоретическими и практическими знаниями в области бизнеса, 

собственного дела, формирование у них комплекса знаний по приоритетным направлениям 

предпринимательской деятельности и оказание помощи в приобретении ими практических навыков в 

разработке бизнес-плана. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, история развития. Классификация видов бизнеса. 

Организация среднего и малого бизнеса. Организация крупного бизнеса. Организация венчурного бизнеса. 

Формы ведения бизнеса. Порядок регистрации субъектов бизнеса. Банкротство и ликвидация предприятия. 

Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса. Элементы инфраструктуры бизнеса. 

Аудиторские фирмы. Таможенная система. Определение и функции таможни. Налоговая система бизнеса. 

Основные принципы менеджмента в бизнесе. Управление персоналом в бизнесе и деловая этика. Основы 
бизнес-планирования. Финансовое обеспечение и анализ эффективности бизнеса. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Управление персоналом, Тайм-менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать основные виды предпринимательства; знать, как создать и 

развить собственное дело; знать современные формы организации бизнеса В)  знать методы управления 

бизнесом С) уметь применять законодательную и нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 

деятельность; D)   уметь правильно формулировать цели и ставить задачи для их достижения; уметь применять 

различные формы мотивации труда, создавать эффективную команду; Е) иметь навыки работы с информацией, 

делового общения, принятия решений, написание кратких отчетов, проведения презентаций.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Планирование деятельности предприятия 
Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Курс  посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и раскрывающей 

процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в соответствии с 

изменяющимися внутренними и внешними условиями. Излагаются методы обоснования всех разделов плана 

создания и развития 

Краткое содержание дисциплины: Включение дисциплины «Планирование деятельности предприятия» в 

программу обучения продиктовано требованиями жизни. Современные принципы планирования деятельности 
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достаточно сложны и требуют проведения анализа закономерностей их развития. Для этого необходимы 

специалисты, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами планирования. 

Пререквизиты: Бизнес- планирование, Экономика предприятия. Управление затратами. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и закономерности планирования 

деятельности предприятия, В) знать и уметь использовать методы рационального планирования 

производственных и управленческих процессов на предприятии; С) уметь выполнять плановые расчеты; D) 

владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов планирования деятельности 
производства, Е) иметь навыки проектирования и внедрения  разработанных  планов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инновационный менеджмент 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: является усвоение студентами теоретических знаний, получение практических навыков 

и умений управления инновационной деятельностью в качестве инструмента реализации стратегических целей 

развития предприятий и экономики в целом. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные 

черты. Нововведения как объект инновационного управления. Разработка программ и проектов нововведений, 

инновационные игры. Организация инновационного менеджмента. Тенденции и разновидности развития, 

управление развитием. Создание благоприятных условий нововведений. Прогнозирование в инновационном 
менеджменте. Инновационный менеджмент и стратегическое управление.   

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать: сущность и классификацию инноваций, содержание системы 

инновационного менеджмента; теоретические основы инновационного менеджмента; основные 

законодательные и нормативные акты в области инновационного менеджмента; организацию НИОКР и 

проектирования; В) иметь анализировать эффективность инновационной деятельности; планировать и 

организовывать производство новшеств; оценить эффективность инноваций; С)  принимать эффективные 

управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, дефицита ресурсов и острой 

конкурентной борьбы; Д) применять полученные знания в практической деятельности. Е) Владеть  методами 

анализа эффективности инновационной деятельности; формами и методами планирования и организации 
производство новшеств; навыками оценки эффективности инноваций навыками применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инвестиционный менеджмент 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Цель изучения курса  дать теоретические знания и практические навыки по управлению 

инвестиционной деятельностью  хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание дисциплины: направлена на изучение вопросов, связанных с инвестиционной 

деятельностью и инвестиционной политикой предприятия. В ходе изучения учебного курса рассматриваются 

роль, значение, классификация и структура инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной деятельности 
предприятий в РК, методы оценки инвестиционных проектов, всевозможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия, Нормирование труда. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) должен знать: теоретические основы современного реального 

инвестирования в Казахстане;  базовые понятия и принципы, используемые при управлении реальными и 

портфельными инвестициями; методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 

способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет 

различных источников; формы финансового обеспечения инвестиционного процесса;  методический подход к 

управлению инвестиционным портфелем. В) уметь: анализировать статистические данные, характеризующие 

объем, состав и структуру инвестиций (соотношение между реальными и финансовыми активами); С) владеть 

методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; Д) 
владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков; Е)  оценивать и выбирать 

оптимальные способы финансирования капитальных вложений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент гостиниц и ресторанов 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 
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Цель изучения курса: дать студентам общие представления об индустрии гостеприимства, основные 

принципы и методы организации и управления предприятием индустрии гостеприимства, приобретении 

практических навыков, необходимых для успешного ведения бизнеса в сложных современных условиях.  

Краткое содержание дисциплины: Эволюция предприятий гостиничного хозяйства. Гостиницы как объект 

управления. Планирование гостиничных объектов. Организационные формы управления гостиничными 

предприятиями. Структура управления гостиничными предприятиями. Организация обслуживания туристов на 

гостиничных предприятиях. Управление процессом обслуживания на предприятиях питания. Виды 

менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства. Коммуникации в управлении гостиницами и 
ресторанами. Управление персоналом в гостинично -ресторанном бизнесе. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Управление персоналом, Инновационный менеджмент 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: о понятиях и категориях объектов гостеприимства; В) знать  методы и 

критерии оценки успешности ведения и знания нормативной базы гостиничного и ресторанного бизнеса в 

мировом сообществе и РК на современном этапе; С) владеть методикой отбора наиболее важных историко-

культурных явлений в жизни общества, а также использовать эти материалы в практической деятельности, 

будущего специалиста по гостеприимству;  Д) владеть особенностями обслуживания иностранных туристов;  Е) 

владеть основами управленческой деятельности в сфере гостиниц и ресторанов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Оплата труда  

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 
партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Математика в экономике, Нормирование труда. 

Постреквизиты: Дипломное пороектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчѐты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 
мотивации и контроля персонала. 

 

4.2 Модуль - Управление и планирование в менеджменте 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Анализ проектов 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение знаний об основных методах, приемах и инструментах проектного 

анализа, а также  умения применить результаты теоретических исследований при реализации конкурентных 

проектов. 

Краткое содержание дисциплины:Понятие инвестиций. Основные экономические концепции анализа 

инвестиции. Основные этапы анализа проектов. Предварительная подготовка проектов и технико-
экономическая и финансовая оценка полезности проекта. Составление бизнес-плана. Оценка рынка продаж. 

Оценка конкурентов. Методы расчета процентов и дисконтирование. Поток платежей. Финансовая рента. 

Планы возврата долгосрочных займов. Основные правила финансово-экономической оценки инвестиционных 

проектов. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов. Определение методов потока денег. 

Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы ее оценки. Влияние инфляции на 

оценку инвестиционного проекта. Финансирование проектов. Анализ и оценка риска инвестиционных 

проектов. 

Пререквизиты:  Бизнес планирование, Экономика предприятия. 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: об основных положениях инвестиционного 

проектирования; об основных этапах разработки стратегии предприятия; об использовании международных 

стандартов финансового учета; об использовании методов финансового анализа; об основных источниках 

финансирования проекта; о финансово-математических основах проектирования; об оценке стоимости капитала 

и об основных методах анализа эффективности проекта; о расчете безубыточности проекта; о расчетных схемах 

показателей проекта; об анализе и оценке риска. B) знать и уметь использовать: виды анализа проекта; методы 

финансового анализа; международные стандарты; основные виды маркетинговых стратегий; настоящую и 
будущую стоимость тенге; оценку ценных бумаг предприятия; виды потребностей проекта в денежных 

средствах; виды оценки рисков. C) иметь навыки: проводить горизонтальный и вертикальный анализ 

отчетности; D)составлять графики обслуживания долга проекта; вычислять дисконтированный период 

окупаемости проекта; E) вычислять чистое текущее значение и внутреннюю норму прибыльности; 

рассчитывать точку безубыточности; составлять бизнес-план. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент туризма 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Целью данной дисциплины является освоение студентами основных принципов и 

методов организации и управления предприятием индустрии гостеприимства и приобретение практических 

навыков, необходимых для успешного введения бизнеса в сложных современных условиях  
Краткое содержание дисциплины: Туризм и сфера сервиса как объект управления. Система и структура 

управления туризмом и сферой сервиса. Функции и принципы менеджмента. Методы менеджмента. Стиль 

руководства предприятием рынка услуг. Управленческие решения. Управление персоналом сферы услуг и 

туризма. Управление процессами труда. Искусство общения. Эффективность менеджмента в туризме.  

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Управление персоналом 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: сущность управления индустрией туризма; B) использовать 

методы исследования деятельности предприятий туризма и гостеприимства; C) Уметь создавать простейшие 

системы и структуры управления в предполагаемых формах; D) уметь управлять качеством в процессе 

организации социально-культурной деятельности. E) Владеть: знаниями управления сфере своей 

профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление бизнес процессами 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 
плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Менеджмент, Анализ хозяйственной деятельности. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчѐты, используемые в организации заработной платы, B) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. C) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; D) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. E) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 
управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Эккаутинг менеджмент 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 
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Цель изучения курса: Освоить основы эккаутинга, его содержание и  эффективность. Принципы организации 

эккаутинг менеджмента. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие эккаутинга, его свойства и необходимость. Основы эккаутинг 

менеджмента. Практическое значение эккаутинг менеджмента. Организация эккаутинг менеджмента. Сбор и 

анализ данных для вскрытия резервов организации. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия, Нормирование труда. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) усвоение основ эккаутинг менеджмента B) знать и уметь использовать: 
виды  и методы эккутинг мнеджмента C) иметь навыки: проводить анализ и делать выводы; D)составлять 

отчетность о проведении работ; E) составлять план деятельности на основе проведенного анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление затратами 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых при 

ведении учета и управлении затратами 

Краткое содержание дисциплины: Классификация затрат. Учет основных и накладных расходов. Системы 

калькулирования себестоимости продукции. Методы определения себестоимости. Полнота учета затрат. 

Бюджетное планирование. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыли (CVP-анализ). 

Принятие специальных решений на основе релевантных затрат. Принятие инвестиционных решений. 
Себестоимость продукции и цены. Трансфертное ценообразование. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Управление персоналом, Инновационный менеджмент 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Освоение данного курса позволит получить знания и навыки по 

ведению учета и управлению затратами. B)  Усвоение принципов анализа данных в экономике. Овладение 

основными подходами к прогнозированию экономических показателей. Изучение основных методов анализа 

данных. C) Построение моделей на основе статистической информации. Овладение навыками строить прогнозы 

и их доверительные интервалы для различных классов процессов. D)  Овладение основными методами 

количественного анализа числовой и нечисловой экономической информации, такими, как методы 

описательной статистики и робастного оценивания, многомерного шкалирования, корреляционного, 

дисперсионного, факторного, кластерного, дискриминантного анализа. E) Формирование умений применять 
методы, используя пакеты прикладных программ.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организационное поведение 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины «Организационное поведение» является формирование 

системы знаний в области поведения человека в организации, мотивации и результативности организации, 

групповом поведении в организации и организационных изменениях, а также подготовка 

высококвалифицированных менеджеров, способных на практике обеспечить успех и процветание предприятий 

в условиях рыночной конкуренции. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы организационного поведения как науки и 
практики. Организационное поведение как наука и практика. Роль и место организационного поведения в 

системе наук и практике управления.  Регуляторы поведения субъектов организации. Взаимодействие человека 

и организации.  Вхождение человека в организацию.  Ролевой аспект взаимодействия человека и организации.  

Личностный аспект взаимодействия человека и организации.  Взаимодействие человека и группы.  Адаптация 

человека к организационному окружению и изменение его поведения. Персональное развитие в организации. 

Управление поведением организации. 

Пререквизиты: Менеджмент, Микроэкономика Нормирование труда. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; B) способность 

использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач  C) 

способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды; D) способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; E) владение различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций; умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 
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6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ  

 (2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Название дисциплины 
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4. Модуль - Специальные дисциплины, 18 кредитов 

БД ВК AHD 2205 Анализ хозяйственной деятельности 3 5 

БД ВК UB 2206 Управление персоналом 4 5 

БД ВК OB 2207 Организация бизнеса 4 5 

БД  Производственная практика 4 3 

5.1 Модуль - Менеджмент сервиса, 38 кредитов 

БД КВ UP 2208 Управление проектами 3 4 

БД КВ NT 2209 Нормирование труда 3 4 

ПД ВК OT 2301 Оплата труда 3 5 

БД КВ Cen 2210 Ценообразование 3 5 

БД КВ BР 2211 Бизнес-планирование 3 5 

БД ВК LU 2212 Лидерство в управлении 4 5 

БД КВ MGR 2213 Менеджмент гостиниц и ресторанов 4 5 

ПД КВ EP 2302 Экономика предприятия 4 5 

5.2 Модуль - Организация бизнес-процессов, 38 кредитов 

БД КВ MK 2208 Менеджмент качества 3 4 

БД КВ VFS 2209 Венчурное финансирование стартапов 3 4 

ПД ВК OT 2301 Оплата труда 3 5 

БД КВ КS 2210 Калькуляция себестоимости 3 5 

БД КВ РР 2211 Предпринимательское право 3 5 

БД ВК LU 2212 Лидерство в управлении 4 5 

БД КВ UBP 2213 Управление бизнес-процессами 4 5 

ПД КВ MM 2302 Международный менеджмент 4 5 

 

4. Модуль - Специальные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» имеет целью: раскрыть теорию и 

методику анализа хозяйственной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; определить, 

роль (место) анализа хозяйственной деятельности в системе управления экономикой предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы анализа хозяйственной 

деятельности; функции, принципы, задачи анализа. Подробно рассматриваются инструментарии 

аналитического исследования; методики комплексного внутрифирменного анализа результатов 
производственной деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

методика финансового анализа предприятия на основе последних наработок в этой области.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Управление персоналом 

Ожидаемые результаты обучения: A) основные направления анализа хозяйственной деятельности, 

последовательность его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж; B) 

провести экономический анализ хозяйственной деятельности организации; C) уметь анализировать 

финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; анализировать доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; D) методами анализа хозяйственной 

деятельности, которые применяются на разных этапах и направлениях анализа; приемами выявления и оценки 

резервов производства; методами инвестиционного анализа; методами анализа финансовой отчетности и 
финансового прогнозирования. E) владеть способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление персоналом 
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Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: научить студентов производить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определить величину заработной платы по различным 

системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управлениея персоналом, и приобрести 

навыки организации рабочегоместа и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в управление персоналом. Диагностический подход к 

управлениюперсоналом. Служба персонала и основные требования к ее функционированию. Анализ и 
формирование рабочегоместа. Планирование персонала. набор и прием кадров.Процесс отбора кадров и его 

характеристика.Оценка результативности труда работников. Оценка работы служб управления персоналом. 

Ориентация для работников . Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом на выдвижение. механизмы стимулирования 

персонала.Система компенсации труда работников. 

Пререквизиты: Экономика труда, Менеджмент 

Постреквизиты: Малый и средний бизнес,  Статистический анализ 

Ожидаемые результаты обучения: A) студент должен иметь представление о службе персонала, о методах 

обучения персонала. B) уметь использовать законодательные акты регулирующие вопросы управления 

персоналом C) владеть методы стимулирования результативности труда; D) знать  о механизме стимулирования 

персонала E) иметь навыки анализа и конструирования рабочего места; набора, приема и отбора кадров; оценки 

текучести кадров, кадровых служб; обучения персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация бизнеса 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса:  вооружение студентов теоретическими и практическими знаниями в области бизнеса, 

собственного дела, формирование у них комплекса знаний по приоритетным направлениям 

предпринимательской деятельности и оказание помощи в приобретении ими практических навыков в 

разработке бизнес-плана. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, история развития. Классификация видов бизнеса. 

Организация среднего и малого бизнеса. Организация крупного бизнеса. Организация венчурного бизнеса. 

Формы ведения бизнеса. Порядок регистрации субъектов бизнеса. Банкротство и ликвидация предприятия. 
Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса. Элементы инфраструктуры бизнеса. 

Аудиторские фирмы. Таможенная система. Определение и функции таможни. Налоговая система бизнеса. 

Основные принципы менеджмента в бизнесе. Управление персоналом в бизнесе и деловая этика. Основы 

бизнес-планирования. Финансовое обеспечение и анализ эффективности бизнеса. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Риск-менеджмент, Тайм-менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать основные виды предпринимательства; знать, как создать и 

развить собственное дело; знать современные формы организации бизнеса В)  знать методы управления 

бизнесом С) уметь применять законодательную и нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 

деятельность; D)   уметь правильно формулировать цели и ставить задачи для их достижения; уметь применять 

различные формы мотивации труда, создавать эффективную команду; Е) иметь навыки работы с информацией, 
делового общения, принятия решений, написание кратких отчетов, проведения презентаций.  

 

5.1 Модуль - Менеджмент сервиса 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление проектами 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями управления. Ознакомить со структурой 

проекта, с разработкой плана управления проектом. 

Краткое содержание дисциплины: Структура управления проектом. Разработка плана управления проектом. 

Планирование содержания. Определение содержания. Создание иерархической структуры  работ. Определение 

состава операций. Определение взаимосвязей операции. Оценка ресурсов операций. Оценка длительности 
операций. Разработка расписания. Стоимостная оценка. Разработка бюджета расходов. Планирование качества. 

Планирование человеческих ресурсов. Планирование коммуникации. Планирование управления рисками. 

Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Стратегический менеджмент, Управление бизнес процессами. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание: Знать теоретические  и методологические основы 

управления проектами различного вида. B) Использование на практике знания и способности понимания: 

Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной документации, работы в программе 
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MS Project, работы с национальными и международными стандартами в области управления проектами.  C) 

Способность к вынесению суждений, оценке и формулированию выводов: способен предложить 

организационно - управленческие решения и оценить условия и последствия принимаемых решений; D) 

Умения в области общения: владеет культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. E) Умения в области обучения: должны уметь определять цели, 

предметную область и структуры проекта; составлять организационно-технологическую модель проекта; Уметь 

пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла 

проекта, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность 
проекта.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Нормирование труда 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки 

могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 

практических задач с учѐтом основных направлений научно-технического прогресса 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Научно-методические основы организации труда. Управление 

трудом, совершенствование организации труда. Разделение и кооперация труда. Организация и обслуживание 
рабочих мест. Передовые методы труда. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Условия труда. 

Организация нормирования труда. Потери рабочего времени и времени использования машин. Нормирование 

расхода материалов. Оплата труда. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Экономика предприятия, Менеджмент, Анализ хозяйственной 

деятельности. 

Постреквизиты: Дипломное пороектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 

ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 

порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 

труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 
варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 

комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 

нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 

труда. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Оплата труда 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 
Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Математика в экономике, Управление персоналом 

Постреквизиты: Дипломное пороектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчѐты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 
законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Ценообразование  

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является изучение закономерностей  рыночной  экономики, 

учитываемых  при  расчете  цен  и  тарифов  на  товары  и  услуги  в  важнейших  отраслях  и  сферах  

экономики,  формирование  у  студентов  систематизированных  знаний  об  уровнях,  динамике  и  структурах  

цен,  принципах  и  факторах  ценообразования,  основных  направлениях  использования  ценового  механизма  

и  принципах  регулирования  цен  в  рыночной  экономике. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие цены в рыночной экономике и ее сущность. Методы  

ценообразования в условиях рыночной экономики. Система цен  и их  классификация. Основные  стратегии  

ценовой политики.  Себестоимость в структуре цены. Государственное регулирование цен в условиях перехода 

к рыночной экономике. Государственная ценовая политика в Республике Казахстан. Ценообразование на рынке  

потребительских товаров и услуг. Ценообразование на рынке транспортных услуг. Ценообразование на рынке 

недвижимости. Методы оценки недвижимости. Ценообразование на рынке труда. Заработная плата и ее виды. 

Рынок мировых цен. Цены внутренней торговли. Порядок определения цен в Республике Казахстан. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Организационное поведение, Производственный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные виды цен с точки зрения их функционального 

назначения; B) знать правовые, экономические, социальные и политические предпосылки изменения цен; C) 

Способность эффективно использовать методы ценообразования для увеличения прибыли организации 
(предприятия) D) уметь оценивать конъюнктуру рынка для принятия правильного ценового решения; E) 

Умения в области обучения: знаний и навыков в области современных проблем, подходов и методов 

эконометрического исследования экономических процессов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Бизнес-планирование 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Дать теоретические знания и практические навыки по планированию коммерческой 

деятельности хозяйствующих субъектов путем составления бизнес-планов 

Краткое содержание дисциплины: В курсе освещены методическое и информационное обеспечение процесса 

планирования, структура и содержание бизнес-плана, даны технологии и инструментарий бизнес-
планирования. Особое внимание уделено вопросам выработки и презентации бизнес-идей, формирования и 

оценки бизнес-плана. Подробно раскрываются вопросы анализа рынка, стратегии маркетинга, операционного и 

финансового планирования, оценки и анализа экономической эффективности бизнес-проектов.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Тайм-менеджмент, Управление затратами. 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание: должны иметь теоретические и практические 

навыки по планированию коммерческой деятельности путем составления бизнес-планов и принятия 

соответствующих управленческих решений на основе оценки рыночной ситуации и конкурентной среды. B) 

Использование на практике знания и способности понимания: цели, задачи, принципы и методы финансового 

планирования и прогнозирования деятельности, виды финансовых планов, прогнозирование финансового 

развития предприятия,  основы бюджетирования, технологию и методы планирования бизнеса, цели, функции. 
Этапы назначение, структуру  бизнес плана. C)  Способность к вынесению суждений, оценке и 

формулированию выводов: рассчитывать совокупность финансовых показателей предприятия; составлять 

финансовую модель предприятия, формировать бюджеты, составлять тактические планы, бизнес планы 

организации. D) Уметь применять методы планирования бизнеса технологическими приемами составления 

бизнес планов организации, навыками планирования и методами программного обеспечения. E)Умения в 

области обучения: теоретических знаний и практических навыков по бизнес-планированию деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Лидерство в управлении 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:Целью освоения учебной дисциплины «Лидерство в управлении» являются: усвоение 
студентами знаний о психологических аспектах строения и функционирования команды; овладение навыками 

анализа структуры группы, структуры власти в группе, коммуникативных процессов в группе;  овладение 

навыками управления командой как системой и подсистемой организации. 

Краткое содержание дисциплины: Лидерство и менеджмент. Теории черт и поведенческие теории. 

Организационное лидерство. Теория обмена между лидером и рядовым членом. Ситуационная теория 

лидерства Фидлера. Теория лидерства «путь – цель» Р. Хауса. Модель ситуационного лидерства Херши и 

Бланчарда. Заменители лидерства. Теория атрибуции и лидерство. Высокоэффективное лидерство. Технологии 

оценки лидерских компетенций. Характеристики рабочей команды. 



403 

  

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование  

Постреквизиты: Риск-менеджмент, Стратегический менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен: A) Знать основные 

закономерности и механизмы функционирования группы как системы и подсистемы организации B) Иметь 

представление об основных методах научного исследования групповых процессов C) Иметь представление о 

личности, социальной идентичности; о законах функционирования социальных общностей – больших и малых 

групп D) Уметь анализировать структуру группы, коммуникативные процессы в группе и групповую динамику. 

E) Уметь корректировать групповое взаимодействие, исходя из феноменов групповой динамики и задач 
деятельности 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Менеджмент гостиниц и ресторанов 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: дать студентам общие представления об индустрии гостеприимства, основные 

принципы и методы организации и управления предприятием индустрии гостеприимства, приобретении 

практических навыков, необходимых для успешного ведения бизнеса в сложных современных условиях.  

Краткое содержание дисциплины: Эволюция предприятий гостиничного хозяйства. Гостиницы как объект 

управления. Планирование гостиничных объектов. Организационные формы управления гостиничными 

предприятиями. Структура управления гостиничными предприятиями. Организация обслуживания туристов на 

гостиничных предприятиях. Управление процессом обслуживания на предприятиях питания. Виды 
менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства. Коммуникации в управлении гостиницами и 

ресторанами. Управление персоналом в гостинично -ресторанном бизнесе. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование  

Постреквизиты: Инвестиционный менеджмент, Управление персоналом, Инновационный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: о понятиях и категориях объектов гостеприимства; В) знать  методы и 

критерии оценки успешности ведения и знания нормативной базы гостиничного и ресторанного бизнеса в 

мировом сообществе и РК на современном этапе; С) владеть методикой отбора наиболее важных историко-

культурных явлений в жизни общества, а также использовать эти материалы в практической деятельности, 

будущего специалиста по гостеприимству;  Д) владеть особенностями обслуживания иностранных туристов;  Е) 

владеть основами управленческой деятельности в сфере гостиниц и ресторанов 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Целью курса «Экономика предприятия» является выработка у студентов 

экономического мышления на основе изучения и приобретения навыков анализа, аргументации выводов и 

обоснования решений по эффективному использованию ресурсного потенциала предприятия.  

Краткое содержание дисциплины: Предприятие как объект хозяйствования, основное звено экономической 

системы. Основной капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 

Оплата труда на предприятии. Инвестиционная  и инновационная деятельность  предприятия. Издержки 

производства и реализации продукции. Планирование производственной деятельности предприятия. 

Конкурентоспособность продукции и предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. 
Экономическая эффективность деятельности предприятия 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиты: Производственный менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомиться с сущностью предприятия как объекта хозяйствования, 

его местом и ролью в системе национальной экономике, охарактеризовать предприятие как агента рыночной 

экономики; B) изучить хозяйственный механизм функционирования предприятия и финансовые результаты его 

деятельности. C) Уметь рассмотреть ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных 

ресурсов; D) Умение определять потребности в экономических ресурсах предприятия; E) Владеть: 

систематизировать и выделять факторы, влияющие на результативность хозяйственной деятельности 

предприятия. 

5.2 Модуль - Организация бизнес-процессов 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент качества 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: знакомство студентов с экономическими и нормативными основами управления 

качеством с точки зрения соблюдения общепризнанных требований по качеству не только в области выпуска 

товаров (услуг), но и в таких сферах как условия труда, социальная ответственность, экология. 

Краткое содержание дисциплины: Качество как объект управления. Пути и методы обеспечения 

эффективного управления качеством. Система менеджмента качества. Техническое регулирование в 
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управлении качеством. Технические регламенты. Стандартизация в управлении качеством. Подтверждение 

соответствия в управлении качеством. Государственный контроль (надзор) в области технического 

регулирования. Метрология в управлении качеством. Оценка затрат на менеджмент качества. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Производственный менеджмент. Организация бизнеса 

Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь углубленное представление о теоретических основах 

достижения высокого уровня качества. В) Знать и уметь использовать принципы тотального (всеобщего) 

менеджмента качества в реальной практике. С) Использовать возможности технического регулирования в 
решении задач роста уровня качества. Д) Разбираться в подходах и тенденциях современного западного опыта 

решения проблем качества и уметь (с учетом национальной специфики) использовать его для повышения 

уровня качества отечественной продукции. Е) разрабатывать и внедрять системы качества и поддерживать их 

работоспособность в области производства продукции и сфере услуг. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Венчурное финансирование стартапов 

Автор программы: Сапаргали А.М. 

Цель изучения курса: Дать  понятие  студентам  о  стартапах   и  венчурном  бизнесе. Изучить  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Условия  венчурного  финансирования  стартапов. Развитие  стартапов. 

Объем венчурных инвестиций. Инвестиции венчурного капитала. Бизнес-площадка для развития стартап-
проектов. Создание дохода от использования результатов научных исследований. Повышение инновационной 

активности бизнеса в целом. Внедрение стартапов.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика. 

Постреквизиты: Тайм-менеджмент, Менеджмент качества. 

Ожидаемые результаты обучения: A)  Знать  основные  принципы  финансирования  предпринимательства     

B)  знать  источник  финансирования  стартапов  как  венчур. C)   уметь  использовать  механизмы  венчурного  

финансирования  бизнеса  D)   владеть  навыками  оценивания   эффективности  внедрения  стртапа  E) уметь 

применять  механизм  венчурного  финансирования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Калькуляция себестоимости 

Автор программы:   Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых при 

калькуляции  себестоимости 

Краткое содержание дисциплины: Классификация затрат. Учет основных и накладных расходов. Системы 

калькулирования себестоимости продукции. Методы определения себестоимости. Полнота учета затрат. 

Бюджетное планирование. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыли (CVP-анализ). 

Принятие специальных решений на основе релевантных затрат. Принятие инвестиционных решений. 

Себестоимость продукции и цены. Трансфертное ценообразование. 

Пререквизиты:   Экономика предприятия, Микроэкономика 

Постреквизиты: Статистический анализ. 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Усвоение принципов анализа данных в экономике. B)  Овладение 
основными подходами к калькуляции   себестоимости. Изучение основных методов анализа данных. C) 

Построение моделей на основе статистической информации. Овладение навыками строить прогнозы и их 

доверительные интервалы для различных классов процессов. D)  Овладение основными методами 

количественного анализа числовой и нечисловой экономической информации, такими, как методы 

описательной статистики и робастного оценивания, многомерного шкалирования, корреляционного, 

дисперсионного, факторного, кластерного, дискриминантного анализа. E) Формирование умений применять 

методы, используя пакеты прикладных программ. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Предпринимательское право 

Автор программы: Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение курса является формирование у студентов знаний о совокупности норм, 
регулирующих предпринимательские отношения в РК, а так же теоретических и практических вопросах 

правового регулирования предпринимательской деятельности в РК. 

Краткое содержание дисциплины: Предпринимательское право как комплексная отрасль права. 

Предпринимательская деятельность (понятие, виды и формы). Субъекты предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Предпринимательский договор. 

Юридическая ответственность в предпринимательской деятельности. 8 Защита прав предпринимателей и 

разрешение хозяйственных споров. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулирование 
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инвестиционной деятельности. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Правовое 

регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Пререквизиты: Основы права, Экономическая теория 

Постреквизиты: Предпринимательство, Организация бизнеса 

Ожидаемые результаты обучения: A) Иметь представление: о предпринимательском праве как об одной из 

базовых отраслей права; его принципах, задачах, структуре; о системе хозяйственного законодательства, 

регулирующего предпринимательские отношения. B) Знать: содержание предпринимательских отношений, 

предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; особенности 
правового регулирования предпринимательских отношений. C) Уметь: толковать содержание норм законов и 

иных нормативных правовых актов, в частности, при рассмотрении предпринимательских и гражданско-

правовых споров; решать задачи и казусы, составленные на основе обобщения правоприменительной и 

судебной практики разрешения хозяйственных споров; проводить профилактическую работу по разъяснению 

законодательства и правоприменительной практики. Д) Приобрести практические навыки: по составлению 

предпринимательских договоров; Е) применять различные нормы  законов и иных нормативных правовых 

актов в будущей профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление бизнес процессами 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 
Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Менеджмент, Анализ хозяйственной деятельности. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчѐты, используемые в организации заработной платы, B) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. C) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; D) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. E) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Международный менеджмент 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: изучение основ международного менеджмента и получение обучающимися 

практических навыков в области составления внешнеторговых контрактов и подготовки переговоров с 

иностранными партнерами. 

Краткое содержание дисциплины: Организация торговли на международных рынках.   Организационно-

правовые формы международного бизнеса. Информационное обеспечение ВЭД. Базисные условия поставки. 

Страхование внешнеторговых грузов. Условия платежа. Внешнеторговый контракт. Недобросовестная 

коммерческая практика. Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности. Организация 

международного отдела на предприятии. Деловое общение на международном уровне 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  A)  знать коммерческо-правовые положения и условия внешнеторговых 

сделок;   иметь представление об организациях, предоставляющих информацию по иностранным фирмам;  

B)  знать общие подходы при изучении иностранных рынков, иностранных контрагентов и установлении 

деловых контактов с ними; C)  знать процедуры и технику подготовки, заключения и исполнения 

внешнеторговых контрактов, уметь составить внешнеторговый контракт; D)  знать основные положения при 

формировании внешнеэкономической  стратегии предприятия;  E)  знать особенности делового общения на 

международном уровне.  
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9.1 Модуль - Институциональное регулирование менеджмента (траектория - менеджмент 

организации), 19 кредитов 

БД ОК OB 3217 Организация бизнеса 5 3 

БД КВ VFS 3218 Венчурное финансирование стартапов 5 5 

БД КВ TM 3219 Тайм менеджмент 5 6 

БД КВ LU 3220 Лидерство в управлении  5 5 

9.2 Модуль - Система организации и управления (траектория - управление персоналом), 19 кредитов 

БД ОК OB 3217 Организация бизнеса 5 3 

БД КВ OS 3218 Основы сертификации 5 5 

БД КВ OP 3219 Организационное поведение 5 6 

БД КВ ОМ 3220 Операционный менеджмент 5 5 

10.1 Модуль - Методология экономического анализа (траектория - менеджмент организации), 19 

кредитов 

БД КВ EP 3221 Экономика предприятия 6 5 

БД КВ MK 3222 Менеджмент качества 5 6 

БД КВ RUR 3223 Разработка управленческих решений 5 5 

БД  Производственная практика 6 3 

10.2 Модуль - Управление в отраслях менеджмента (траектория - управление персоналом), 19 кредитов 

БД КВ EO 3221 Экономика организации 6 5 

БД КВ KM 3222 Кадровый менеджмент 5 6 

БД КВ MТ 3223 Менеджмент туризма 5 5 

БД  Производственная практика 6 3 

11.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия (траектория - менеджмент организации), 22 

кредитов 

ПО ОК UP 3302 Управление персоналом 6 3 

ПД ВК RM 3303 Риск менеджмент 6 5 

ПД КВ IM 3304 Инвестиционный менеджмент 6 5 

ПД КВ IM 3305 Инновационный менеджмент 6 5 

БД КВ UP 3224 Управление проектами 6 4 

11.2 Модуль - Функциональный менеджмент  (траектория - управление персоналом), 22 кредитов 

ПО ОК UP 3302 Управление персоналом 6 3 

ПД ВК RM 3303 Риск менеджмент 6 5 

ПД КВ КM 3304 Коммуникационный менеджмент 6 5 

ПД КВ MM 3305 Международный менеджмент 6 5 

БД КВ UZ 3224 Управление ценообразованием 6 4 

 

9.1 Модуль - Институциональное регулирование менеджмента (траектория - менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Венчурное финансирование стартапов 

Автор программы: Сапаргали А.М. 

Краткое описание курса: Дать  понятие  студентам  о  стартапах   и  венчурном  бизнесе. Изучить  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Условия  венчурного  финансирования  стартапов. Развитие  стартапов. 

Объем венчурных инвестиций. Инвестиции венчурного капитала. Бизнес-площадка для развития стартап-

проектов. Создание дохода от использования результатов научных исследований. Повышение инновационной 

активности бизнеса в целом. Внедрение стартапов.  

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  
Постреквизиты: Управление персоналом, Риск-менеджмент 
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Ожидаемые результаты обучения: A)  Знать  основные  принципы  финансирования  предпринимательства     

B)  знать  источник  финансирования  стартапов  как  венчур.     C)   уметь  использовать  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса     D)   владеть  навыками  оценивания   эффективности  внедрения  

стртапа  E) уметь применять  механизм  венчурного  финансирования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Тайм-менеджмент 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 
Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у 

студентов общих представлений о сущности и типах управления временем, принципах и способах управления 

временным ресурсом для более успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Тайм-менеджмент» является весьма значимой дисциплиной 

при подготовке менеджеров в современных условиях, т.к. способность эффективно управлять своим временем 

позволяет добиваться значительных результатов в профессиональной деятельности. Темы учебной дисциплины 

«Тайм-менеджмент» являются актуальными, так как рассматривают принципы, положения и методы 

рационального использования времени человека, позволяющие эффективно трудиться на различных 

предприятиях. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Управление персоналом, Риск-менеджмент, Производственный менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать сущность понятий «тайм-менеджмент», «личная система тайм-
менеджмента», «временные ресурсы», «временная компетентность менеджера». В)  знать исторически 

сложившееся и современные отечественные и зарубежные концепции управления временем; С) Уметь  

проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени; D) оценивать свои реальные 

резервы времени и рационально их использовать; Е) Владеть знаниями и определенными навыками оценки и 

анализа своих временных ресурсов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Лидерство в управлении 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:Целью освоения учебной дисциплины «Лидерство в управлении» являются: усвоение 

студентами знаний о психологических аспектах строения и функционирования команды; овладение навыками 
анализа структуры группы, структуры власти в группе, коммуникативных процессов в группе;  овладение 

навыками управления командой как системой и подсистемой организации. 

Краткое содержание дисциплины:Лидерство и менеджмент. Теории черт и поведенческие теории. 

Организационное лидерство. Теория обмена между лидером и рядовым членом. Ситуационная теория 

лидерства Фидлера. Теория лидерства «путь – цель» Р. Хауса. Модель ситуационного лидерства Херши и 

Бланчарда. Заменители лидерства. Теория атрибуции и лидерство. Высокоэффективное лидерство. Технологии 

оценки лидерских компетенций. Характеристики рабочей команды. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Управление персоналом, Риск-менеджмент, Стратегический менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен: A) Знать основные 

закономерности и механизмы функционирования группы как системы и подсистемы организации B) Иметь 
представление об основных методах научного исследования групповых процессов C) Иметь представление о 

личности, социальной идентичности; о законах функционирования социальных общностей – больших и малых 

групп D) Уметь анализировать структуру группы, коммуникативные процессы в группе и групповую динамику. 

E) Уметь корректировать групповое взаимодействие, исходя из феноменов групповой динамики и задач 

деятельности 

 

9.2 Модуль - Система организации и управления (траектория - управление персоналом) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Основы сертификации 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование знаний об основных принципах и положениях сертификации в 
Республике Казахстан, областях применения сертификации, схемах и системах подтверждения соответствия, 

правилах порядке проведения подтверждения соответствия продукции и услуг, научно- техническом 

обеспечении сертификации, правилах и порядке подтверждения соответствия систем качества. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения сертификации. Понятие подтверждения 

соответствия. Правовые основы сертификации. Структура и основные положения законодательства РК в 

области сертификации. Положения о системе подтверждения  сертификации в РК. Обязательная и 

добровольная сертификация. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  
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Постреквизиты: Управление персоналом, Риск-менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

Законодательные и нормативные документы, Методические материалы по сертификации; В) Правила и порядок 

подтверждения соответствия продукции и услуг, системы обязательной и добровольной сертификации, схемы 

подтверждения соответствия, правила проведения подтверждения соответствия систем качества и 

производства. С) Пользоваться терминологией и нормативно- техническими документами в области 

сертификации, национальными и международными  стандартами в области сертификации, применять 

компьютерные технологии для планирования проведения работ по подтверждения соответствия, применять 
методы контроля качества продукции  и процессов при проведении работ по подтверждению соответствия. Д) 

Уметь: на основании сравнительного анализа метрологических характеристик выбирать оптимальные средства 

измерений; обрабатывать результаты измерений и оценивать их точность; оформлять проектно-

конструкторскую документацию на основе государственных стандартов. Е) Иметь представление: об 

отечественных и зарубежных методах контроля и управления качеством продукции. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организационное поведение 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью изучения дисциплины «Организационное поведение» является формирование 

системы знаний в области поведения человека в организации, мотивации и результативности организации, 

групповом поведении в организации и организационных изменениях, а также подготовка 
высококвалифицированных менеджеров, способных на практике обеспечить успех и процветание предприятий 

в условиях рыночной конкуренции. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы организационного поведения как науки и 

практики. Организационное поведение как наука и практика. Роль и место организационного поведения в 

системе наук и практике управления.  Регуляторы поведения субъектов организации. Взаимодействие человека 

и организации.  Вхождение человека в организацию.  Ролевой аспект взаимодействия человека и организации.  

Личностный аспект взаимодействия человека и организации.  Взаимодействие человека и группы.  Адаптация 

человека к организационному окружению и изменение его поведения. Персональное развитие в организации. 

Управление поведением организации. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Инвестиционный менеджмент, Управление персоналом, Инновационный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A) способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; B) способность 

использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач  C) 

способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; D) способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; E) владение различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций; умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Операционный менеджмент 
Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Краткое описание курса: Целью преподавания дисциплины «Операционный менеджмент» 4 является 

обучение студентов основам построения и эксплуатации операционных систем на базе изучения ими основных 

положений теории и результатов передовой практики управления основными преобразующими 

(производственными) подсистемами организаций.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы операционного менеджмента. Основы управления и 

моделирования бизнес-процессов компании. Операционная стратегия предприятия. Проектирование нового 

продукта. Тактическое управление операциями. Управление операциями в сферах деятельности. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Инвестиционный менеджмент, Управление персоналом, Инновационный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A) определять потребности инновационного предприятия в организации 

операционного менеджмента с целью реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов и 
оптимизации доходов фирмы; B) анализировать реальное состояние операционного менеджмента в отдельных 

службах и сформировать рациональную структуру управления для операционного менеджмента; C) 

обеспечивать своевременную и чёткую координацию различных форм операционного менеджмента с целью 

минимизации трансакционных затрат;  D) корректировать операционную политику предприятия;  E) управлять 

реинжинирингом на предприятии с целью эффективного развития и стабильной конкурентоспособности 

предприятия. 
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10.1 Модуль - Методология экономического анализа (траектория - менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Краткое описание курса: Целью курса «Экономика предприятия» является выработка у студентов 

экономического мышления на основе изучения и приобретения навыков анализа, аргументации выводов и 

обоснования решений по эффективному использованию ресурсного потенциала предприятия.  
Краткое содержание дисциплины: Предприятие как объект хозяйствования, основное звено экономической 

системы. Основной капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 

Оплата труда на предприятии. Инвестиционная  и инновационная деятельность  предприятия. Издержки 

производства и реализации продукции. Планирование производственной деятельности предприятия. 

Конкурентоспособность продукции и предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы. 

Постреквизиты:  
Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомиться с сущностью предприятия как объекта хозяйствования, 

его местом и ролью в системе национальной экономике, охарактеризовать предприятие как агента рыночной 

экономики; B) изучить хозяйственный механизм функционирования предприятия и финансовые результаты его 

деятельности. C) Уметь рассмотреть ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных 
ресурсов; D) Умение определять потребности в экономических ресурсах предприятия; E) Владеть: 

систематизировать и выделять факторы, влияющие на результативность хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент качества 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: знакомство студентов с экономическими и нормативными основами управления 

качеством с точки зрения соблюдения общепризнанных требований по качеству не только в области выпуска 

товаров (услуг), но и в таких сферах как условия труда, социальная ответственность, экология. 

Краткое содержание дисциплины: Качество как объект управления. Пути и методы обеспечения 
эффективного управления качеством. Система менеджмента качества. Техническое регулирование в 

управлении качеством. Технические регламенты. Стандартизация в управлении качеством. Подтверждение 

соответствия в управлении качеством. Государственный контроль (надзор) в области технического 

регулирования. Метрология в управлении качеством. Оценка затрат на менеджмент качества. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Инвестиционный менеджмент, Управление персоналом, Инновационный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь углубленное представление о теоретических основах 

достижения высокого уровня качества. В) Знать и уметь использовать принципы тотального (всеобщего) 

менеджмента качества в реальной практике. С) Использовать возможности технического регулирования в 

решении задач роста уровня качества. Д) Разбираться в подходах и тенденциях современного западного опыта 

решения проблем качества и уметь (с учетом национальной специфики) использовать его для повышения 
уровня качества отечественной продукции. Е) разрабатывать и внедрять системы качества и поддерживать их 

работоспособность в области производства продукции и сфере услуг. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Разработка управленческих решений 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Целями освоения дисциплины являются  обучение студентов знаниям, навыкам, 

необходимым для последующего изучения специальных экономических дисциплин и в практической 

деятельности в качестве менеджера, в рыночных условиях.  

Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание управленческого решения. Типология 

управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. Организация управления как система 

формирования решения. Целевая ориентация управленческих решений. Административные мероприятия, 
необходимые для процесса разработки управленческих решений. Особенности процедуры организации  

выполнения управленческих решений. Роль человеческого фактора, социально-психологические и этические  

основы при ПРУР. Анализ внешней среды и ее влияние на подготовку и реализацию управленческих решений. 

Приемы подготовки и реализации управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Моделирование процесса разработки  и выбора решения. Управленческие решения и ответственность 

руководителя. Качество управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Инвестиционный менеджмент, Управление персоналом, Инновационный менеджмент 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Знать:  о понятие и природе управленческого решения; роль и значение 

разработки управленческих решений в деятельности организации; В) Уметь анализировать взаимосвязи 

внутренних переменных организации и оценивать факторы внешнего окружения; С) разрабатывать 

управленческие решения, ознакомиться с требованиями к качеству принимаемых управленческих решений, с 

необходимостью быстрого реагирования  на сложные условия деятельности предприятия; Д) приобрести 

практические навыки; принятия решения в условиях динамично изменяющейся внешней среды; Е) 

использования достаточной теориетической подготовки для решения практических задач и проблем в 

нестандартных ситуациях, условиях неопределенности и риска. 
 

10.2 Модуль - Управление в отраслях менеджмента (траектория - управление персоналом) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика организации 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Приобретение студентами комплексных знаний о принципах  и закономерностях 

функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления 

деятельностью фирмы в целях повышения его эффективности. 

Краткое содержание дисциплины: Организация - основное звено экономики. Финансовые ресурсы фирмы. 

Оборотный капитал фирмы. Основной капитал фирмы. Маркетинговая деятельность фирмы. Себестоимость 

продукции, доходы и прибыль предприятия. Процесс управления фирмой и его составляющие. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Производственный менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоения компетенций студент должен: А) Знать: 

нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность фирмы; методы 

планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих решений;  В) методы оценки деятельности 

фирмы;  опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и управления  

деятельностью; С) Уметь: вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в 

целях повышения эффективности деятельности фирмы; формировать систему планов деятельности фирмы; Д) 

способен формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и обработки 

информации в целях оценки деятельности; Е) Владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных, 

необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений; методами планирования 
деятельности фирмы; методами оценки деятельности фирмы; методами выявления резервов повышения 

эффективности деятельности фирмы. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Кадровый менеджмент 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  научить студентовпроизводить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определять величину заработной платы по различным 

системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управления персоналом, и приобрести 

навыки организации рабочего места и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан 
Краткое содержание дисциплины: Современная  теории и практики управления персоналом организации как 

самым важным организационным ресурсом в конкурентной борьбе в рыночных условиях. Вопросы правовой 

базы управления персоналом строительной компании; принципы организациями труда; основы нормирования 

затрат труда и заработной платы. Международный опыт управления кадрами в различных организациях, 

формирование философии организации и регламент управления персоналом. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Управление персоналом,  Организация планирования на предприятии.  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы кадрового менеджмента как научной дисциплины и 

сферы деятельности; концептуальные основы современного кадрового менеджменты; технологии и 

практические аспекты процесса управления персоналом организации; В) Уметь  производить, отбирать, 

обрабатывать и анализировать данные, влияющие на процесс работы персонала организации; С) Применять 

теоретические знания к анализу социальных, социально-экономических и социально-психологических проблем 
в деятельности трудового коллектива; Д) Участвовать в проектных формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические проекты; Е) Владеть концептуальным аппаратом кадрового менеджмента; 

навыками кадрового планирования; методами подбора, адаптации, оценки и развития персонала; технологиями 

формирования эффективность трудовых коллективов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент туризма 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 
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Краткое описание курса: Целью данной дисциплины является освоение студентами основных принципов и 

методов организации и управления предприятием индустрии гостеприимства и приобретение практических 

навыков, необходимых для успешного введения бизнеса в сложных современных условиях  

Краткое содержание дисциплины: Туризм и сфера сервиса как объект управления. Система и структура 

управления туризмом и сферой сервиса. Функции и принципы менеджмента. Методы менеджмента. Стиль 

руководства предприятием рынка услуг. Управленческие решения. Управление персоналом сферы услуг и 

туризма. Управление процессами труда. Искусство общения. Эффективность менеджмента в туризме.  

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 
Постреквизиты: Управление персоналом,  Организация планирования на предприятии.  

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: сущность управления индустрией туризма; B) использовать 

методы исследования деятельности предприятий туризма и гостеприимства; C) Уметь создавать простейшие 

системы и структуры управления в предполагаемых формах; D) уметь управлять качеством в процессе 

организации социально-культурной деятельности. E) Владеть: знаниями управления сфере своей 

профессиональной деятельности. 

 

11.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия (траектория - менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Риск менеджмент 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 
Цель изучения курса:  Целью дисциплины «Риск-менеджмент» является снижение риска, предотвращение 

недопустимого риска; участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии с финансовой стратегией организации; планирование деятельности организации и подразделений. 

Краткое содержание дисциплины: Риск. Вероятность рисков. Случай, вероятность и воздействие. 

Объективный и субъективный методы определения вероятности нежелательных событий. Дерево рисков 

(структура разбиения рисков) проекта. Внешние факторы риска. Внутренние факторы риска. Сущность 

аналитических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия.  

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии.  

Ожидаемые результаты обучения: A) владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения B) умение применять количественные и 
качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели C) основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

назначение, структуру и содержание отчетов организации; основы теорий анализа и конкурентоспособности 

предприятия, отрасли, страны; D) способность эффективно оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; E) способностью проводить анализ операционной 

деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений . 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инвестиционный менеджмент 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 
Цель изучения курса: Цель изучения курса  дать теоретические знания и практические навыки по управлению 

инвестиционной деятельностью  хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание дисциплины: направлена на изучение вопросов, связанных с инвестиционной 

деятельностью и инвестиционной политикой предприятия. В ходе изучения учебного курса рассматриваются 

роль, значение, классификация и структура инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной деятельности 

предприятий в РК, методы оценки инвестиционных проектов, всевозможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии.  

Ожидаемые результаты обучения: А) должен знать: теоретические основы современного реального 

инвестирования в Казахстане;  базовые понятия и принципы, используемые при управлении реальными и 

портфельными инвестициями; методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 
способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет 

различных источников; формы финансового обеспечения инвестиционного процесса;  методический подход к 

управлению инвестиционным портфелем. В) уметь: анализировать статистические данные, характеризующие 

объем, состав и структуру инвестиций (соотношение между реальными и финансовыми активами); С) владеть 

методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; Д) 

владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков; Е)  оценивать и выбирать 

оптимальные способы финансирования капитальных вложений. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инновационный менеджмент 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: является усвоение студентами теоретических знаний, получение практических навыков 

и умений управления инновационной деятельностью в качестве инструмента реализации стратегических целей 

развития предприятий и экономики в целом. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные 

черты. Нововведения как объект инновационного управления. Разработка программ и проектов нововведений, 
инновационные игры. Организация инновационного менеджмента. Тенденции и разновидности развития, 

управление развитием. Создание благоприятных условий нововведений. Прогнозирование в инновационном 

менеджменте. Инновационный менеджмент и стратегическое управление.   

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии.  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать: сущность и классификацию инноваций, содержание системы 

инновационного менеджмента; теоретические основы инновационного менеджмента; основные 

законодательные и нормативные акты в области инновационного менеджмента; организацию НИОКР и 

проектирования; В) иметь анализировать эффективность инновационной деятельности; планировать и 

организовывать производство новшеств; оценить эффективность инноваций; С)  принимать эффективные 

управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, дефицита ресурсов и острой 

конкурентной борьбы; Д) применять полученные знания в практической деятельности. Е) Владеть  методами 
анализа эффективности инновационной деятельности; формами и методами планирования и организации 

производство новшеств; навыками оценки эффективности инноваций навыками применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление проектами 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями управления. Ознакомить со структурой 

проекта, с разработкой плана управления проектом. 

Краткое содержание дисциплины: Структура управления проектом. Разработка плана управления проектом. 

Планирование содержания. Определение содержания. Создание иерархической структуры  работ. Определение 
состава операций. Определение взаимосвязей операции. Оценка ресурсов операций. Оценка длительности 

операций. Разработка расписания. Стоимостная оценка. Разработка бюджета расходов. Планирование качества. 

Планирование человеческих ресурсов. Планирование коммуникации. Планирование управления рисками. 

Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Управление бизнес процессами. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание: Знать теоретические  и методологические основы 

управления проектами различного вида. B) Использование на практике знания и способности понимания: 

Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной документации, работы в программе 

MS Project, работы с национальными и международными стандартами в области управления проектами.  C) 

Способность к вынесению суждений, оценке и формулированию выводов: способен предложить 
организационно - управленческие решения и оценить условия и последствия принимаемых решений; D) 

Умения в области общения: владеет культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. E) Умения в области обучения: должны уметь определять цели, 

предметную область и структуры проекта; составлять организационно-технологическую модель проекта; Уметь 

пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла 

проекта, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность 

проекта.  

 

11.2 Модуль - Функциональный менеджмент (траектория - управление персоналом) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Коммуникационный менеджмент 

Автор программы:  Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов системных знаний о концептуальных основах 

коммуникационного менеджмента как научного управления потоками информационного взаимодействия 

людей, их групп, общественных и политических формирований с целью решения стратегических и тактических 

задач в развитии общественных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Концептуальные основы коммуникационного менеджмента. Основы 

планирования в коммуникационном менеджменте. Методы исследования в коммуникационном менеджменте. 

Коммуникационный менеджмент в промышленном и коммерческом секторе.  Коммуникационный менеджмент 
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в государственных и гражданских некоммерческих организациях. Коммуникационный менеджмент в 

кризисных ситуациях. Коммуникационный менеджмент в работе с персоналом. Коммуникационный 

менеджмент в международной деятельности. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Управление бизнес процессами.  

Ожидаемые результаты обучения:  должен демонстрировать способность и готовность: А) определять место, 

роль и функции коммуникационного менеджмента в структуре современного научного знания и практической 

деятельности; В) усвоить содержание этапов коммуникационного менеджмента; С)  изучить технологии и 
методики организации коммуникационного  менеджмента; Д)  овладеть эффективными методами разрешения 

коммуникационных конфликтов; Е) сформировать знания и умения работы с персоналом, поддержания 

высокого уровня организационной культуры, выработки конкретных рекомендаций для руководства по 

коммуникационному обеспечению различных сфер деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Международный менеджмент 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 

Краткое описание курса: изучение основ международного менеджмента и получение обучающимися 

практических навыков в области составления внешнеторговых контрактов и подготовки переговоров с 

иностранными партнерами. 

Краткое содержание дисциплины: Организация торговли на международных рынках.   Организационно-
правовые формы международного бизнеса. Информационное обеспечение ВЭД. Базисные условия поставки. 

Страхование внешнеторговых грузов. Условия платежа. Внешнеторговый контракт. Недобросовестная 

коммерческая практика. Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности. Организация 

международного отдела на предприятии. Деловое общение на международном уровне 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Управление бизнес процессами. 

Ожидаемые результаты обучения:  A)  знать коммерческо-правовые положения и условия внешнеторговых 

сделок;   иметь представление об организациях, предоставляющих информацию по иностранным фирмам;  

B)  знать общие подходы при изучении иностранных рынков, иностранных контрагентов и установлении 

деловых контактов с ними; C)  знать процедуры и технику подготовки, заключения и исполнения 

внешнеторговых контрактов, уметь составить внешнеторговый контракт; D)  знать основные положения при 
формировании внешнеэкономической  стратегии предприятия;  E)  знать особенности делового общения на 

международном уровне.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление ценообразованием 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса: Дать комплексные теоретические знания и практические навыки в области 

ценообразования. Основной целью обучить студентов теоретическим знаниям в области ценообразования,  а  

также   ознакомить   студентов   с   практическими основами ценообразования  и сформировать  у них 

важнейшие  навыки  управленческой деятельности в рыночной экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность цены. Ценообразующие факторы: спрос, 
предложение, конкуренция. Функции цен в условиях рынка. Система цен. Элементы и структура цены. 

Принципы ценообразования. Методы формирования цен. Особенности ценообразования на различных типах 

рынков. Себестоимость как исходная база цены. Прибыль и наценка как элементы цены. Государственное 

регулирование цен. Организация ценообразования в РК на современном этапе. Стратегия ценообразования. 

Специфика формирования цен предприятия на различных типах рынков. Особенности ценообразования и 

регулирования цен в зарубежных странах. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Управление бизнес процессами. 

Ожидаемые результаты обучения: A) сформировать навыки управленческой деятельности в области 

ценообразования в условиях рынка. B) Основные вопросы ценообразования при переходе к рынку. 

Классификация цен и их система. C) Состав и структура цены. Ценообразующие факторы. Структура рынка и 

ценообразования. Этапы процесса ценообразования. D) Ценовая политика фирмы. Издержки и их роль в 
формировании цен. Методы ценообразования. E) Особенности ценообразования в некоторых отраслях и сферах 

экономики. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах. 
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5В050700 – МЕНЕДЖМЕНТ  

(3 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Название дисциплины 
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8. Модуль - Функциональный менеджмент І, 10 кредитов 

ПД ОК UP 3302 Управление персоналом 5 3 

ПД ВК RUR 3303 Разработка управленческих решений 5 3 

ПД ВК UP 3304 Управление проектами 5 4 

9.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия, 18 кредитов 

ПД КВ IM 3305 Инвестиционный менеджмент 5 4 

ПД КВ IM 3306 Инновационный менеджмент 5 3 

ПД КВ Lid 3307 Лидерство 5 3 

ПД КВ OPP 3308 Организация планирования на предприятии 6 3 

ПД КВ OOT 3309 Организация оплаты труда 6 3 

БД  Производственная практика 6 2 

9.2 Модуль - Функциональный менеджмент ІІ, 18 кредитов 

ПД КВ OP 3305 Организационное поведение 5 4 

ПД КВ AM 3306 Антикризисный менеджмент 5 3 

ПД КВ PM 3307 Производственный менеджмент 5 3 

ПД КВ EM 3308 Эккаутинг менеджмент 6 3 

ПД КВ NT 3309 Нормирование труда 6 3 

БД  Производственная практика 6 2 

 

8. Модуль - Функциональный менеджмент І 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Разработка управленческих решений 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Целями освоения дисциплины являются  обучение студентов знаниям, навыкам, 

необходимым для последующего изучения специальных экономических дисциплин и в практической 

деятельности в качестве менеджера, в рыночных условиях.  
Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание управленческого решения. Типология 

управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. Организация управления как система 

формирования решения. Целевая ориентация управленческих решений. Административные мероприятия, 

необходимые для процесса разработки управленческих решений. Особенности процедуры организации  

выполнения управленческих решений. Роль человеческого фактора, социально-психологические и этические  

основы при ПРУР. Анализ внешней среды и ее влияние на подготовку и реализацию управленческих решений. 

Приемы подготовки и реализации управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Моделирование процесса разработки  и выбора решения. Управленческие решения и ответственность 

руководителя. Качество управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Организация оплаты труда, Эккаутинг менеджмент, Нормирование труда. 
Ожидаемые результаты обучения: А) Знать:  о понятие и природе управленческого решения; роль и значение 

разработки управленческих решений в деятельности организации; В) Уметь анализировать взаимосвязи 

внутренних переменных организации и оценивать факторы внешнего окружения; С) разрабатывать 

управленческие решения, ознакомиться с требованиями к качеству принимаемых управленческих решений, с 

необходимостью быстрого реагирования  на сложные условия деятельности предприятия; Д) приобрести 

практические навыки; принятия решения в условиях динамично изменяющейся внешней среды; Е) 

использования достаточной теориетической подготовки для решения практических задач и проблем в 

нестандартных ситуациях, условиях неопределенности и риска. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление проектами 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 
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Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями управления. Ознакомить со структурой 

проекта, с разработкой плана управления проектом. 

Краткое содержание дисциплины: Структура управления проектом. Разработка плана управления проектом. 

Планирование содержания. Определение содержания. Создание иерархической структуры  работ. Определение 

состава операций. Определение взаимосвязей операции. Оценка ресурсов операций. Оценка длительности 

операций. Разработка расписания. Стоимостная оценка. Разработка бюджета расходов. Планирование качества. 

Планирование человеческих ресурсов. Планирование коммуникации. Планирование управления рисками. 

Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 
Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Организация оплаты труда, Эккаутинг менеджмент, Нормирование труда. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание: Знать теоретические  и методологические основы 

управления проектами различного вида. B) Использование на практике знания и способности понимания: 

Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной документации, работы в программе 

MS Project, работы с национальными и международными стандартами в области управления проектами.  C) 

Способность к вынесению суждений, оценке и формулированию выводов: способен предложить 

организационно - управленческие решения и оценить условия и последствия принимаемых решений; D) 

Умения в области общения: владеет культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. E) Умения в области обучения: должны уметь определять цели, 

предметную область и структуры проекта; составлять организационно-технологическую модель проекта; Уметь 

пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла 
проекта, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность 

проекта.  

9.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инвестиционный менеджмент 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Цель изучения курса  дать теоретические знания и практические навыки по управлению 

инвестиционной деятельностью  хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание дисциплины: направлена на изучение вопросов, связанных с инвестиционной 

деятельностью и инвестиционной политикой предприятия. В ходе изучения учебного курса рассматриваются 
роль, значение, классификация и структура инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной деятельности 

предприятий в РК, методы оценки инвестиционных проектов, всевозможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Организация оплаты труда, Эккаутинг менеджмент, Нормирование труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А) должен знать: теоретические основы современного реального 

инвестирования в Казахстане;  базовые понятия и принципы, используемые при управлении реальными и 

портфельными инвестициями; методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 

способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет 

различных источников; формы финансового обеспечения инвестиционного процесса;  методический подход к 

управлению инвестиционным портфелем. В) уметь: анализировать статистические данные, характеризующие 
объем, состав и структуру инвестиций (соотношение между реальными и финансовыми активами); С) владеть 

методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; Д) 

владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков; Е)  оценивать и выбирать 

оптимальные способы финансирования капитальных вложений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инновационный менеджмент 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: является усвоение студентами теоретических знаний, получение практических навыков 

и умений управления инновационной деятельностью в качестве инструмента реализации стратегических целей 

развития предприятий и экономики в целом. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные 
черты. Нововведения как объект инновационного управления. Разработка программ и проектов нововведений, 

инновационные игры. Организация инновационного менеджмента. Тенденции и разновидности развития, 

управление развитием. Создание благоприятных условий нововведений. Прогнозирование в инновационном 

менеджменте. Инновационный менеджмент и стратегическое управление.   

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Организация оплаты труда, Нормирование 

труда. 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Знать: сущность и классификацию инноваций, содержание системы 

инновационного менеджмента; теоретические основы инновационного менеджмента; основные 

законодательные и нормативные акты в области инновационного менеджмента; организацию НИОКР и 

проектирования; В) иметь анализировать эффективность инновационной деятельности; планировать и 

организовывать производство новшеств; оценить эффективность инноваций; С)  принимать эффективные 

управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, дефицита ресурсов и острой 

конкурентной борьбы; Д) применять полученные знания в практической деятельности. Е) Владеть  методами 

анализа эффективности инновационной деятельности; формами и методами планирования и организации 
производство новшеств; навыками оценки эффективности инноваций навыками применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Лидерство 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: является усвоение студентами теоретических знаний, овладение стилем лидерства, 

технологиями формирования команды проекта, рабочей группы и руководства (планирования, организация 

работ, мотивирования, контроль) деятельностью исполнителей в организации. 

Краткое содержание дисциплины: Истоки и классические исследования лидерства. Теории лидерства. 

Феномен лидерства и современные подходы к его оценке. Организационное лидерство: функции и 

компетенции. Стили лидерства, организационная ситуация и принятие качественных решений. Власть и 

лидерство, источники влияния и авторитет. Личность лидера. Лидерство: мотивация и стимулирование 

исполнителей. Лидерство, роли и групповая динамика. Формальное и неформальное лидерство в группе и 
команде. Процесс формирование управленческой команды. Лидерство и управленческие коммуникации. Лидер 

и управление конфликтами и стрессами в команде. Лидер: роль и методы формирования и развития 

организационной культуры. Программа самостоятельного развития лидерства у руководителя, менеджера и 

предпринимателя. Планирование карьеры и персональный менеджмент лидера. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия, . 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Организация оплаты труда, Нормирование 

труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать: роли, функции и задачи менеджера (лидера) в современной 

организации; В) уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; С)  анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; Д) применять полученные знания в практической деятельности. Е) Владеть  
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль). 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация планирования на предприятии 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Краткое описание курса: изучение объективных экономических законов и их воздействие (влияние) на 

условия и факторы, которые обеспечивали бы наилучшие результаты функционирования предприятий в 

условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Организация плановой работы на предприятии. Сущность, элементы 

системы прогнозирования. Сущность и структура стратегического планирования. Виды и системы 

оперативного планирования. Понятие и содержание бизнес-планирования. Содержание плана производства 
предприятия, его роль в механизме взаимодействия планов предприятия. Планирование сбыта продукции, его 

задачи. Планирование производственной мощности. Содержание, задачи и технология планирования   

потребности в персонале. Планирование себестоимости продукции. Планирование и регулирование рыночных 

цен. Сущность и задачи финансового планирования. Бюджетирование как вид финансового планирования 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Экономика предприятия, Менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные направления деятельности предприятия; организацию 

плановой работы на предприятии; B) знать и уметь использовать элементы системы программирования; 

понятие стратегического планирования; понятие оперативного планирования; C)  уметь составлять разделы  

бизнес-плана; уметь  планировать  производственно-сбытовую  деятельность на предприятии; потребности в 

персонале на предприятии; D) иметь навыки  планирования себестоимости на предприятии;  E) владеть 
навыками ценообразования на предприятии; финансового планирования на предприятии.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Организация оплаты труда 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 
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Краткое описание курса: изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 
Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия, Экономическая теория. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчѐты, используемые в организации заработной платы, B) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. C) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; D) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. E) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 
ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

9.2 Модуль - Функциональный менеджмент  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организационное поведение 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью изучения дисциплины «Организационное поведение» является формирование 

системы знаний в области поведения человека в организации, мотивации и результативности организации, 

групповом поведении в организации и организационных изменениях, а также подготовка 
высококвалифицированных менеджеров, способных на практике обеспечить успех и процветание предприятий 

в условиях рыночной конкуренции. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы организационного поведения как науки и 

практики. Организационное поведение как наука и практика. Роль и место организационного поведения в 

системе наук и практике управления.  Регуляторы поведения субъектов организации. Взаимодействие человека 

и организации.  Вхождение человека в организацию.  Ролевой аспект взаимодействия человека и организации.  

Личностный аспект взаимодействия человека и организации.  Взаимодействие человека и группы.  Адаптация 

человека к организационному окружению и изменение его поведения. Персональное развитие в организации. 

Управление поведением организации. 

Пререквизиты: Менеджмент, Микроэкономика 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Организация оплаты труда, Нормирование 
труда. 

Ожидаемые результаты обучения: A) способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; B) способность 

использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач  C) 

способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; D) способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; E) владение различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций; умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Антикризисный менеджмент 
Автор программы:  Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  Целью изучения дисциплины «Антикризисный менеджмент» является формирование 

системы знаний в области антикризисного управления, разработка мероприятий по выводу предприятий из 

кризиса, дать представление об институте банкротства предприятий и их ликвидации. 

Краткое содержание дисциплины: В учебной дисциплине рассматриваются основы теории и практики 

антикризисного управления, предотвращения банкротства и вывода предприятия из кризисного состояния. 

Особое внимание уделяется диагностике экономического состояния предприятия, разработке и реализации 
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антикризисных мероприятий, стратегическому контроллингу, организационно-производственному 

менеджменту неплатежеспособных предприятий, а также учету риска в антикризисном управлении. 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Экономика предприятия, Менеджмент. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Организация оплаты труда, Нормирование 

труда. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

антикризисное управление; B) знать формы и методы реализации антикризисных процедур на микроуровне; C) 

уметь использовать знания по теории антикризисного управления; D) применять на практике показатели 
диагностики неплатежеспособности и делать аналитические выводы при оценке диагностики этих показателей; 

E) владеть методами снижения и нейтрализации предпринимательских рисков и неплатежеспособности 

предприятия. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Производственный менеджмент 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Краткое описание курса: Основная цель производственного менеджмента заключается в разработке и 

применении методов и инструментов при проектировании и эксплуатации эффективных производственных 

систем для обеспечения потребителей качественной продукцией и услугами.  

Краткое содержание дисциплины: Курс «Производственный менеджмент» является специализированной 

дисциплиной, изучаемой студентами экономических и управленческих специальностей. Производственный 

менеджмент охватывает широкий круг задач в сфере производства продукции - от планирования 

производственных процессов до продвижения готовой продукции (услуги) на рынке и осуществления 
сервисных функций. 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Экономика предприятия, Менеджмент. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Организация оплаты труда, Нормирование 

труда. 

Ожидаемые результаты обучения: A) В результате изучения материалов по управлению производством и 

операциями студенты должны: иметь системные представления о функционировании операционных 

составляющих производственной деятельности; B) владеть методами установления целей производственной 

стратегий, ее ролью, значением и взаимосвязями с общей стратегией предприятия;C) уметь грамотно 

формулировать производственные задачи и владеть методологией их решения; D) знать структуру 

производственной системы и функции менеджера (в зависимости от иерархических уровней);  E) уметь 

применять математический аппарат для решения поставленных задач; владеть навыками сбора, анализа и 
преобразования информации производственного и экономического характера; владеть методами выстраивания 

и управления системой качества, стандартизации и сертификации; знать основные принципы и подходы к 

управлению производственными проектами; овладевать современными интегрированными программными 

продуктами, обеспечивающими эффективное управление и контроль производственной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Эккаутинг менеджмент 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Краткое описание курса: Освоить основы эккаутинга, его содержание и  эффективность. Принципы 

организации эккаутинг менеджмента. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие эккаутинга, его свойства и необходимость. Основы эккаутинг 

менеджмента. Практическое значение эккаутинг менеджмента. Организация эккаутинг менеджмента. Сбор и 

анализ данных для вскрытия резервов организации. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Экономика предприятия, Менеджмент, Анализ хозяйственной 
деятельности. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) усвоение основ эккаутинг менеджмента B) знать и уметь использовать: 

виды  и методы эккутинг мнеджмента C) иметь навыки: проводить анализ и делать выводы; D)составлять 

отчетность о проведении работ; E) составлять план деятельности на основе проведенного анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Нормирование труда 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки 

могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 
практических задач с учѐтом основных направлений научно-технического прогресса 



419 

  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Научно-методические основы организации труда. Управление 

трудом, совершенствование организации труда. Разделение и кооперация труда. Организация и обслуживание 

рабочих мест. Передовые методы труда. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Условия труда. 

Организация нормирования труда. Потери рабочего времени и времени использования машин. Нормирование 

расхода материалов. Оплата труда. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Экономика предприятия, Менеджмент, Анализ хозяйственной 

деятельности. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 

ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 

порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 

труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 

варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 

комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 

нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 

труда. 

5В050700 - МЕНЕДЖМЕНТ 

4 курс 
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13.1 Модуль - Управление бизнесом, 10 кредитов  

БД КВ MK 4225 Менеджмент качества 7 5 

БД КВ RM 4226 Риск-менеджмент 7 5 

13.2 Модуль – Отраслевая экономика, 10 кредитов 

БД КВ ET 4225 Экономика транспорта 7 5 

БД КВ ESH 4226 Экономика сельского хозяйства 7 5 

13.3 Модуль – Сервисная экономика, 10 кредитов 

БД КВ SM 4225 Стратегический менеджмент 7 5 

БД КВ EE 4226 Электронная экономика 7 5 

16.1 Модуль – Проект менеджмент, 11 кредитов 

ПД КВ UP 3306 Управление проектами 6 6 

ПД КВ AP 4307 Анализ проектов 7 5 

16.2 Модуль – Учетный менеджмент, 11 кредитов 

ПД КВ TM 3306 Тайм менеджмент 6 6 

ПД КВ EM 4307 Эккаутинг менеджмент 7 5 

16.3 Модуль – Математическая экономика, 11 кредитов 

ПД КВ ME 3306 Математика в экономике 6 6 

ПД КВ Eko 4307 Эконометрика 7 5 

17.1 Модуль  - Планирование и организация производства, 30 кредитов 

ПД КВ PM 4308 Производственный менеджмент 7 5 

ПД КВ OPP 4309 Организация планирования на предприятии 7 5 

ПД КВ OOT 4310 Организация оплаты труда 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

17.2 Модуль  - Технологии управления бизнес процессами, 30 кредитов 

ПД КВ UBP 4308 Управление бизнес процессами 7 5 

ПД КВ RBP 4309 Реинжиниринг бизнес процессов 7 5 

ПД КВ DK 4310 Деловые коммуникации 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

17.3 Модуль – Мировая экономика, 30 кредитов 

ПД КВ ME 4308 Мировая экономика 7 5 

ПД КВ EZS 4309 Экономика зарубежных стран 7 5 
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ПД КВ MEO 4310 Международные экономические отношения 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

 

13.1 Модуль - Управление бизнесом 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент качества 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: знакомство студентов с экономическими и нормативными основами управления 

качеством с точки зрения соблюдения общепризнанных требований по качеству не только в области выпуска 

товаров (услуг), но и в таких сферах как условия труда, социальная ответственность, экология.  
Краткое содержание дисциплины: Качество как объект управления. Пути и методы обеспечения 

эффективного управления качеством. Система менеджмента качества. Техническое регулирование в 

управлении качеством. Технические регламенты. Стандартизация в управлении качеством. Подтверждение 

соответствия в управлении качеством. Государственный контроль (надзор) в области технического 

регулирования. Метрология в управлении качеством. Оценка затрат на менеджмент качества. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь углубленное представление о теоретических основах 

достижения высокого уровня качества. В) Знать и уметь использовать принципы тотального (всеобщего) 

менеджмента качества в реальной практике. С) Использовать возможности технического регулирования в 

решении задач роста уровня качества. Д) Разбираться в подходах и тенденциях современного западного опыта 
решения проблем качества и уметь (с учетом национальной специфики) использовать его для повышения 

уровня качества отечественной продукции. Е) разрабатывать и внедрять системы качества и поддерживать их 

работоспособность в области производства продукции и сфере услуг. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Риск менеджмент 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью дисциплины «Риск-менеджмент» является снижение риска, предотвращение 

недопустимого риска; участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии с финансовой стратегией организации; планирование деятельности организации и подразделений. 

Краткое содержание дисциплины: Риск. Вероятность рисков. Случай, вероятность и воздействие. 

Объективный и субъективный методы определения вероятности нежелательных событий. Дерево рисков 
(структура разбиения рисков) проекта. Внешние факторы риска. Внутренние факторы риска. Сущность 

аналитических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия.  

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения B) умение применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели C) основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

назначение, структуру и содержание отчетов организации; основы теорий анализа и конкурентоспособности 

предприятия, отрасли, страны; D) способность эффективно оценивать риски, доходность и эффективность 
принимаемых финансовых и инвестиционных решений; E) способностью проводить анализ операционной 

деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений  

 

13.2 Модуль – Отраслевая экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика транспорта 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: Курс закладывает основу о представлении свойств их характеристик транспорта как 

системы взаимосвязи пространства, времени  и затрат на  перемещение предмета перевозки, структуры и 

содержания транспортных процессов.  Изучение курса позволяет объективную необходимость транспортного 

обслуживания населения и  сформировать представление о компонентах транспорта, условиях его 
функционирования.  

Краткое содержание дисциплины: Транспортная отрасль в системе национальной экономики Казахстана.  

Транспортное предприятие как хозяйствующий субъект. Качество услуг транспорта. Развитие и размещение 

транспорта в регионах. Основные средства транспортных предприятий. Нематериальные активы транспортных 
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предприятий. Оборотные средства транспортных предприятий. Трудовые ресурсы транспортного предприятия. 

Издержки транспортного предприятия.  Особенности ценообразования на транспортные услуги. Прибыль и 

рентабельнность транпортного предприятия. Финансовое состояние транспорного состояния транспортного 

предприятия.  

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения:A) Знать роль транспорта в процессе общественного воспроизводства и его 

особенности, методику прогнозирования перевозок, экономику и планирование работы подвижного состава, 
направления и пути повышения экономической эффективности развития и реконструкции технических средств, 

организацию труда и заработной платы, себестоимость перевозок, ценообразование, финансы; B) уметь 

разрабатывать и оценивать мероприятия по повышению качества производства; C) анализировать основные 

экономические показатели; рассчитывать себестоимость перевозок и погрузочно – разгрузочных работ;  D) 

применять методы планирования; E) применять принципы научной организации труда. 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика сельского хозяйства  

Автор программы:  Атаниязов Ж. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков по 

вопросам экономики сельского хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины: Земельные ресурсы аграрного производства и пути эффективного 

использования земли. Экономическая эффективность и пути введения расширенного воспроизводства 

сельского хозяйства. Народнохозяйственное значение растениеводства. Отраслевая структура и структурные 

сдвиги в развитии растениеводства. Размещение и особенности отрасли растениеводства в республике. 

Экономика зернового производства, овощеводства, кормопроизводства. Экономические и технологические 

особенности отраслей Показатели экономической эффективности отраслей растениеводства. 
Народнохозяйственное значение животноводства. Отраслевая структура и структурные сдвиги в развитии 

животноводства. Состояние и особенности развития животноводства в республике. Факторы, влияющие на 

эффективность отрасли. Производственные ресурсы.  Экономические и технологические особенности отраслей. 

Показатели экономической эффективности отраслей. Экономика овцеводства, коневодства, верблюдоводства, 

скотоводства и птицеводства. 

Пререквизиты: Макроэкономика, Экономика предприятия, Экономика производственных отраслей. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основы использования механизма действия объективных 

экономических законов в практике хозяйствования, формирование спроса и предложения, вопросы, 

размещения, интенсификации, специализации и концентрации производства, широкого применения 

достижений научно-технического прогресса в производстве; В) знать и уметь применять методику определения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства и рентабельности производства, 
эффективности использования трудовых и земельных ресурсов, основных, оборотных фондов и капитальных 

вложений, экономической оценки земли, условий, требований и направлений стабилизации экономики 

сельского хозяйства в современных условиях, основы теории и практики управления, функции управления, 

основные направления маркетинга, стратегии реализации продукции, С) владеть навыками установления цены 

на сельхозпродукты; D) иметь навыки обоснования рисков и их снижения; Е) владеть навыками разрешения 

конфликтных и критических ситуаций в повседневной работе. 
 

13.3 Модуль – Сервисная экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Стратегический менеджмент  

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса:  изучить сущность стратегического менеджмента во взаимосвязи со стратегическим 

маркетингом, основных составляющих стратегического менеджмента и его этапов. практические знания и 

практические навыки по управлению инструментарием разработки и реализации стратегий компаний. Основная 

цель курса – овладение студентами основами стратегического мышления и инструментарием разработки и 

реализации стратегий. В рамках представленного курса студенты изучают теоретическую базу дисциплины, 
вопросы разработки и реализации новых стратегий, выполнения принятых в Республике Казахстан стратегий на 

основе соответствующих организационно-экономических мер. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи стратегического менеджмента. Научные подходы к 

менеджменту. Стратегическое управление организацией. Анализ среды как исходный процесс стратегического 

управления. Анализ среды как исходный процесс стратегического управления. Стратегический анализ в 

организации. Стратегия организационно-технического развития фирмы. Организация разработки и реализации 

стратегии фирмы. Анализ конкурентных преимуществ. Формирование экономической стратегии фирмы. 
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Стратегия повышения качества товара. Стратегия ресурсосбережения.  Организация разработки и реализации 

стратегии фирмы. 

Пререквизиты: Бизнес-планирование, Экономика предприятия, Менеджмент, Инвестиционный менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные принципы и методы стратегического управления и 

планирования; В) уметь анализировать и оценивать воздействие факторов микро- и макросреды на 

функционирование организации, а также прогнозировать собственные возможности фирмы и ее 

конкурентоспособность; С) использовать в практической деятельности информацию, полученную в результате 
исследований рынка, потребителей, конкурентов при разработке стратегий организации; D) умение применять 

количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; Е) владеть практическими навыками 

построения экономических, стратегических и организационно-управленческих моделей принятия решений  
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Электронная экономика  

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  является формирование у обучающихся понимания новых закономерностей развития 

современной электронной экономики, предпосылок создания в РК благоприятных организационных и 

нормативно-правовых условий для эффективного развития институтов цифровой экономики при участии 

государства и гражданского общества. 

Краткое содержание дисциплины: Условия возникновения и сущность электронной экономики. 

Технологические основы электронной экономики. Цифровая трансформация. Организационные основы и 

структура цифровой экономики. Влияние электронной трансформации на экономику. Изменения на рынках 

ресурсов и конкуренция. Цифровая безопасность. Роль больших данных (big data) в принятии решений в 

экономике и финансах. Обзор подходов к анализу больших данных в экономике и финансах и ограничения их 
применимости. Институциональные основы электронной экономики. Функции государства и правовое 

обеспечение перехода к электронной экономике. Критерии оценки уровня развития электронной экономики. 

Пререквизиты: Бизнес-планирование, Экономика предприятия, Менеджмент, Инвестиционный менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные теоретические подходы к анализу различных 

экономических ситуаций на отраслевом и макроэкономическом уровне; В) уметь выделять и соотносить 

негативные и позитивные факторы электронной трансформации, определять степень их воздействия на макро- 

и микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса и решение экологических проблем; С) 

владеть  методами анализа цифровой экономики, оценки эффективности цифровой трансформации, D) 

выявлять и анализировать проблемы цифровой безопасности; Е) владеть практическими навыками построения 

экономических, стратегических и организационно-управленческих моделей принятия решений  
 

16.1 Модуль – Проект менеджмент 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Анализ проектов 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 
Цель изучения курса: приобретение знаний об основных методах, приемах и инструментах проектного 

анализа, а также  умения применить результаты теоретических исследований при реализации конкурентных 

проектов. 

Краткое содержание дисциплины:Понятие инвестиций. Основные экономические концепции анализа 

инвестиции. Основные этапы анализа проектов. Предварительная подготовка проектов и технико-

экономическая и финансовая оценка полезности проекта. Составление бизнес-плана. Оценка рынка продаж. 

Оценка конкурентов. Методы расчета процентов и дисконтирование. Поток платежей. Финансовая рента. 

Планы возврата долгосрочных займов. Основные правила финансово-экономической оценки инвестиционных 

проектов. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов. Определение методов потока денег. 

Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы ее оценки. Влияние инфляции на 

оценку инвестиционного проекта. Финансирование проектов. Анализ и оценка риска инвестиционных 

проектов. 
Пререквизиты:  Бизнес планирование, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: об основных положениях инвестиционного 

проектирования; об основных этапах разработки стратегии предприятия; об использовании международных 

стандартов финансового учета; об использовании методов финансового анализа; об основных источниках 

финансирования проекта; о финансово-математических основах проектирования; об оценке стоимости капитала 

и об основных методах анализа эффективности проекта; о расчете безубыточности проекта; о расчетных схемах 

показателей проекта; об анализе и оценке риска. B) знать и уметь использовать: виды анализа проекта; методы 
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финансового анализа; международные стандарты; основные виды маркетинговых стратегий; настоящую и 

будущую стоимость тенге; оценку ценных бумаг предприятия; виды потребностей проекта в денежных 

средствах; виды оценки рисков. C) иметь навыки: проводить горизонтальный и вертикальный анализ 

отчетности; D)составлять графики обслуживания долга проекта; вычислять дисконтированный период 

окупаемости проекта; E) вычислять чистое текущее значение и внутреннюю норму прибыльности; 

рассчитывать точку безубыточности; составлять бизнес-план. 
 

16.2 Модуль – Учетный менеджмент 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Эккаутинг менеджмент 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса: Освоить основы эккаутинга, его содержание и  эффективность. Принципы организации 

эккаутинг менеджмента. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие эккаутинга, его свойства и необходимость. Основы эккаутинг 

менеджмента. Практическое значение эккаутинг менеджмента. Организация эккаутинг менеджмента. Сбор и 

анализ данных для вскрытия резервов организации. 

Пререквизиты:  Бизнес планирование, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) усвоение основ эккаутинг менеджмента B) знать и уметь использовать: 

виды  и методы эккутинг мнеджмента C) иметь навыки: проводить анализ и делать выводы; D)составлять 

отчетность о проведении работ; E) составлять план деятельности на основе проведенного анализа. 
 

16.3 Модуль – Математическая экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Эконометрика 

Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: дать навыки практического использования методов принятия решений в 

профессиональной деятельности; научить выбирать методы для принятия наиболее эффективных решений в 

условиях быстро меняющейся реальности, для быстрой адаптации к изменяющимся условиям деятельности.  
Краткое содержание дисциплины: Основные аспекты эконометрического моделирования. Элементы теории 

вероятностей и математической статистики. Парный линейный регрессионный анализ. Множественный 

линейный регрессионный анализ.  Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Специальные методы 

построения регрессионных моделей. Временные ряды и прогнозирование. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Экономика предприятия, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) понимание путей эмпирического изучения связей и зависимостей, а 

также умение самостоятельно строить и исследовать простую эконометрическую модель. B) Использование на 

практике знания и способности понимания: на более высоком и качественном уровне проводить исследования 

реальных экономических явлений и процессов. C) Способность к вынесению суждений, оценке и 

формулированию выводов: стать понимание путей эмпирического изучения связей и зависимостей, а также 
умение самостоятельно строить и исследовать простую эконометрическую модель. D) Умения в области 

общения: Уверенно интерпретирует результаты решения поставленных задач; демонстрирует способности к 

успешному освоению и воспроизведению материалов курса.  E) Умения в области обучения: знаний и навыков 

в области современных проблем, подходов и методов эконометрического исследования экономических 

процессов. 

17.1 Модуль  - Планирование и организация производства 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Производственный менеджмент 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса: Основная цель производственного менеджмента заключается в разработке и 

применении методов и инструментов при проектировании и эксплуатации эффективных производственных 
систем для обеспечения потребителей качественной продукцией и услугами.  

Краткое содержание дисциплины: Курс «Производственный менеджмент» является специализированной 

дисциплиной, изучаемой студентами экономических и управленческих специальностей. Производственный 

менеджмент охватывает широкий круг задач в сфере производства продукции - от планирования 

производственных процессов до продвижения готовой продукции (услуги) на рынке и осуществления 

сервисных функций. 

Пререквизиты:  Экономика предприятия, Менеджмент, Анализ хозяйственной деятельности. 

Постреквизиты:  Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения: A) В результате изучения материалов по управлению производством и 

операциями студенты должны: иметь системные представления о функционировании операционных 

составляющих производственной деятельности; B) владеть методами установления целей производственной 

стратегий, ее ролью, значением и взаимосвязями с общей стратегией предприятия;C) уметь грамотно 

формулировать производственные задачи и владеть методологией их решения; D) знать структуру 

производственной системы и функции менеджера (в зависимости от иерархических уровней);  E) уметь 

применять математический аппарат для решения поставленных задач; владеть навыками сбора, анализа и 

преобразования информации производственного и экономического характера; владеть методами выстраивания 
и управления системой качества, стандартизации и сертификации; знать основные принципы и подходы к 

управлению производственными проектами; овладевать современными интегрированными программными 

продуктами, обеспечивающими эффективное управление и контроль производственной деятельности. 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация планирования на предприятии 
Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: изучение объективных экономических законов и их воздействие (влияние) на условия и 

факторы, которые обеспечивали бы наилучшие результаты функционирования предприятий в условиях 

рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Организация плановой работы на предприятии. Сущность, элементы 

системы прогнозирования. Сущность и структура стратегического планирования. Виды и системы 

оперативного планирования. Понятие и содержание бизнес-планирования. Содержание плана производства 

предприятия, его роль в механизме взаимодействия планов предприятия. Планирование сбыта продукции, его 

задачи. Планирование производственной мощности. Содержание, задачи и технология планирования   

потребности в персонале. Планирование себестоимости продукции. Планирование и регулирование рыночных 

цен. Сущность и задачи финансового планирования. Бюджетирование как вид финансового планирования 
Пререквизиты:  Экономическая теория, Экономика предприятия, Менеджмент. 

Постреквизиты:  Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные направления деятельности предприятия; организацию 

плановой работы на предприятии; B) знать и уметь использовать элементы системы программирования; 

понятие стратегического планирования; понятие оперативного планирования; C)  уметь составлять разделы  

бизнес-плана; уметь  планировать  производственно-сбытовую  деятельность на предприятии; потребности в 

персонале на предприятии; D) иметь навыки  планирования себестоимости на предприятии;  E) владеть 

навыками ценообразования на предприятии; финансового планирования на предприятии.  
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация оплаты труда 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 
Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Анализ хозяйственной деятельности, Организация бизнеса. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчѐты, используемые в организации заработной платы; В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 
организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 
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17.2 Модуль  - Технологии управления бизнес процессами 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление бизнес процессами 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 
Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Менеджмент, Анализ хозяйственной деятельности. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчѐты, используемые в организации заработной платы, B) использовать 
законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. C) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; D) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. E) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Реинжиниринг бизнес процессов 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса:  это прочное усвоение студентами системы реорганизации материальных, финансовых и 

информационных потоков, направленных на упрощение организационной структуры, перераспределение и 

минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, 

повышение качества их обслуживания.  

Краткое содержание дисциплины: Введение в реинжиниринг бизнес-процессов. Процессы как метод 

управления. Условия проведения реинжиниринга. Роли и ресурсы в реинжиниринге. Создание структуры 
реинжиниринга бизнес-процессов. Понимание процесса. Создание карты процесса. Инструментарий и 

принципы реинжиниринга. Управление изменениями. 

Пререквизиты:  Менеджмент, Управление затратами,  Инновационный менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: теоретические основы реинжиниринга бизнес процессов B) 

уметь: использовать методы и программные средства структурного, стоимостного и имитационного 

моделирования бизнес-процессов и формирования решений на их основе по реорганизации и процессному 

управлению деятельностью предприятий; C) применять методы реинжиниринга на практике; D) владеть  

концептуальные основы применения технологии реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятия и 

управления бизнес-процессами с использованием современных инструментальных средств; E) овладеть 

навыками: разработки бизнес-процессов 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Деловые коммуникации 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: освоение студентами этических основ, форм и сфер делового общения с деловыми и 

официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового протокола, 

этических норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической практики и отчасти закрепленных в 

нормативных документах и международных конвенциях. 

Краткое содержание дисциплины: Общение, его сущность, структура, виды и функции. Характеристики 

делового общения. Социально-психологические аспекты делового общения. Технологии делового 

взаимодействия. Стратегии устных деловых коммуникаций. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 

Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика. Национальные особенности деловых 
коммуникаций. Этикет и протокол официальных мероприятий 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление персоналом, Тайм менеджмент. 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A)основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; B) организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации; C) уметь применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения переговоров; D) 

навыками деловых коммуникаций;  E) владеть обязательным минимумом знаний в области теории общения, 

этики и психологии делового общения; навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере.  
 

17.3 Модуль – Мировая экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Мировая экономика 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Целями изучения дисциплины «Мировая экономика» являются: приобретение 

студентами знаний о мировой экономике как системе; усвоение принципов, форм и методов взаимодействия 
хозяйственных субъектов, правительств различных стран, деятельности международных экономических 

организаций; освоение закономерностей развития мировой торговли, международного движения капитала, 

международных валютно-расчетных отношений; овладение закономерностями формирования международного 

рынка рабочей силы; понимание современных интеграционных процессов в мировой экономике.  

Краткое содержание дисциплины: Мировая экономика и мировое хозяйство. Международный 

воспроизводственный процесс. Международная торговля. Валютные отношения в мировой экономике. 

Международное движение капитала. Международный рынок рабочей силы. Международная миграция рабочей 

силы. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Глобальные проблемы в мировой экономике. 

Пререквизиты: Международный  бизнес, Экономическая теория 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) студент должен знать основные группы стран в мировой экономике, 
показатели, используемые для классификации стран; B) уметь пользоваться различными классификациями 

стран для определения их места и роли в мировой экономике C) владеть и  анализировать факторы, влияющие 

на валютные курсы и оценивать влияние динамики валютных курсов на экономическую ситуацию в стране и в 

мировом хозяйстве; D) знать  причины возникновения, цели и результаты деятельности международных 

экономических организаций; E) иметь навыки определения и анализа различных форм международного 

движения капитала, их преимуществ и недостатков. 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика зарубежных стран 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса:  формирование целостного представления об основных тенденциях, механизме и 

перспективах развития экономик основных регионов и стран мира с учетом многообразия социально-

экономических и политических процессов, происходящих в современном мире. 

Краткое содержание дисциплины: Структурирование стран мира по подсистемам стран с переходной 

экономикой, развивающихся стран, развитых стран. Основные современные модели экономического развития. 

Экономика США. Особенности экономического развития стран Западной Европы. Экономика Германии. 

Экономика Франции и Великобритании. Экономика Японии. Экономика Китая. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Международный бизнес 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать хронологические рубежи и регионально-страновые особенности 

различных экономических систем, ключевые черты экономической эволюции в разные исторические периоды, 

содержание наиболее масштабных революционных и реформаторских преобразований; методики и подходы к 

измерению уровней социально-экономического развития стран мира; основные национальные 

макроэкономические модели развития в современном мире и ключевые различия между ними; место каждой 

изучаемой страны в мировом хозяйстве; экономическую историю, современные тенденции и перспективы 

развития ведущих стран мира; особенности и факторы формирования современной экономической политики 

отдельных стран;  B) уметь оперировать предметным понятийным аппаратом, привлекать исторический 

материал для анализа современных экономических проблем; анализировать состояние, проблемы и тенденции 

экономического развития отдельных стран, групп стран и регионов мира на основе системного использования 
экономических показателей; проводить сравнительный анализ экономики по отдельным странам и регионам;  

C) прогнозировать наиболее существенные сдвиги в мировой экономике, обусловленные глобализацией, пост 

индустриализацией и интеграционными процессами, проецировать их на экономические процессы в отдельных 

странах и регионах; D) самостоятельно работать с экономической литературой, систематизировать и обобщать 

информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной 

периодической печати; E) Владеть навыками анализа структуры хозяйства, экономической политики, системы 

внешнеэкономических связей стран на основе информационных материалов.  
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Международные экономические отношения 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции 

международных экономических отношений и практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины: Мировое хозяйство и международные экономические отношения. 

Мировой рынок товаров. Ценообразование в мировой торговле. Регулирование внешней торговли. 
Международный рынок услуг. Международное движение капитала. Международные валютно-финансовые и 

кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы. Система международных расчетов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Международный бизнес 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) должен знать  систему современных международных экономических 

отношений и их основные формы, основные теории международной торговли, методы государственного и 

межгосударственного регулирования международных экономических отношений, основные проблемы 

интеграции казахстанской  экономики в мировую ; B) должен уметь осуществлять отбор статистических 

данных о состоянии мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и международных 

экономических организаций по различным сферам международных экономических отношений; C) 

использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных экономических отношений 

для проведения анализа целесообразности и эффективности участия субъектов международных экономических 
отношений во внешнеэкономической деятельности; D) анализировать процессы, происходящие в мировой 

экономике, прогнозировать их развитие в будущем; E) применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

 

6В04103 – УЧЕТ И АУДИТ  

2 курс 

  

Компонент 
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4.1 Модуль  – Философия и основы менеджмента (траектория - бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующих субъектах), 13 кредитов 

БД ВК Men 2205 Менеджмент  3 3 

ООД КВ OAK 2107 Основы антикоррупционной культуры 3 5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 3 5 

4.2 Модуль  – Философия и основы права (траектория - бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях), 13 кредитов 

БД ВК Men 2205 Менеджмент 3 3 

ООД КВ OP 2107 Основы права 3 5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 3 5 

5.1 Модуль - Учет и финансы предприятия (траектория - бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих 

субъектах), 20 кредитов 

БД КВ MMA 2206 Микро и макро анализ 3 5 

БД КВ FU 2207 Финансовый учет 3 5 

БД КВ Fin  2208 Финансы 3 5 

БД КВ SME 2209 Статистические методы в экономике 4 5 

5.2 Модуль  – Учетно-финансовая система (траектория - бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях), 20 кредитов 

БД КВ OMM 2206 Основы микро и макроэкономики 3 5 

БД КВ BUFO 2207 Бухгалтерский учет в финансовых органах 3 5 

БД КВ TF 2208 Теория финансов 3 5 

БД КВ OFR 2209 Основы финансовых расчетов 4 5 

6.1 Модуль  – Стандарты финансовой отчетности (траектория - бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующих субъектах), 23 кредитов 

БД ВК EP 2210 Экономика предприятия 4 5 

БД КВ UUA 2211 Управленческий учет и  анализ 4 5 
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БД КВ AFDP 2212 Анализ финансовой деятельности предприятия 4 5 

БД КВ MSFO 2213 Международные стандарты финансовой отчетности 4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

6.2 Модуль - Учет в государственных учреждениях (траектория - бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях), 23 кредитов 

БД ВК EP 2210 Экономика предприятия 4 5 

БД КВ UUGU 2211 Управленческий учет в государственных учреждениях 4 5 

БД КВ AIGB 2212 Анализ исполнения государственного бюджета 4 5 

БД КВ UGS 2213 Учет государственной собственности 4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

 

4.1 Модуль  – Философия и основы менеджмента (траектория - бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Менеджмент 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Сформировать комплексное представление о менеджменте как науке, практике и 
искусстве управления и понимание его современной концепции, а также адаптация этой концепции к 

потребностям и задачам управления отечественными предприятиями в новых экономических условиях. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины обучающийся может освоить эволюцию 

менеджмента, овладеть понятиями управленческого и лидерского менеджмента, ознакомиться с видами 

организационных и управленческих решений, коммуникации в менеджменте. Кроме того, он может получить 

информацию о планировании в менеджменте, мотивации в менеджменте , управлении конфликтами и 

изменениями, управлении человеческими ресурсами, этике управления. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Эконмическая теория 

Постреквизиты: Анализ финансовой деятельности предприятия, Упраленческий учет и анализ. 

Ожидаемые результаты обучения: А) составные части теории менеджмента и перспективы ее развития; - 

основные модели и инструменты современного менеджмента– - принципы управления персоналом; - систему 
стимулирования, стратегические и тактические особенности управления организациями; В) применение теории 

и концепции решения проблем на предприятии;–анализ и проектирование организационной структуры 

предприятия;-ситуационное различие проблем от признаков, выявление причин, лежащих в основе возникшей 

ситуации, применение технологий и моделей управления для проявления индивидуального, группового и 

организационного творчества;-системный подход к управлению организацией; - управление конфликтами и 

изменениями в организации, оценка конкурентоспособности товаров и эффективности управления, применение 

методов стимулирования персонала.; С) Новые знания и навыки по теории управления организацией и опыт ее 

развития-способность применять специфические методы, процедуры и технологии в конкретных ситуациях 

управления; Е) групповая взаимосвязь для решений управленческих задач в организации-формирует задачи и 

ставит цели при осуществлении профессиональных функций. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы антикоррупционной культуры 

Авторы программы: Нурутдинова А.Ж 

Цель изучения курса: является формирование научно обоснованного подхода к проблеме коррупционной 

культуре, наиболее эффективного воздействия на нее путем сочетания правовых мер в отношении лиц, 

совершивших преступления, и активной профилактической деятельности, направленной на устранение причин 

и условий преступности. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет направлен на знание общественных отношений в сфере 

противодействия коррупции и реализацию антикоррупционной политики в Республике Казахстан. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Модуль социально-политических знаний (социология, 

политология, культурология, психология) 

Постреквизиты: Организация бухгалтерского учета в финансовых учерждениях  
Ожидаемые результаты обучения: А) антикоррупционная культура, Конституция Республики Казахстан; 

знание и понимание законодательства Республики Казахстан О противодействии коррупции В) анализ 

коррупционных рисков; формирование антикоррупционной культуры информирование о коррупционных 

правонарушениях. Коррупции противодействия, чтобы понять основные принципы.С) правовой анализ при 

решении различных аргументов и проблем; формирование информации для сбора и интерпретации с учетом 

соображений.; D) сообщать информацию, информацию, идеи, проблемы и их решения как специалистам, так и 

не специалистам; E) применять нормы права. 
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4.2 Модуль  – Философия и основы права (траектория - бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы права 

Авторы программы: Саутбаева С.Б. 

Цель изучения курса: Учебный курс «Основы права» является систематическим курсом, раскрывающим 

основы правовой теории, законодательства Республики Казахстан, предназначенный для студентов 
неюридических специальностей. «Основы права» - комплексная учебная дисциплина, включающая наиболее 

важные сведения о государстве и праве. Данная дисциплина изучает основные права и обязанности граждан в 

различных сферах общественной жизни. В системе правовых знаний Основы права занимают одно из 

ключевых мест. 

Краткое содержание дисциплины: понятия и правовые нормы, закладывающие основы отраслей права,  

казахстанская система права, основы теории государства, права и свободы человека и гражданина, правовой 

статус гражданина, основы конституционного строя, основы административного права, основы трудового 

права, основы семейного права, основы уголовного права, юридическая ответственность. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Модуль социально-политических знаний (социология, 

политология, культурология, психология) 

Постреквизиты: Организация бухгалтерского учета в финансовых учерждениях  

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: A) Знание и понимание казахстанской системы права 
B) Использование на практике знаний правовых норм, регулирующих гражданские и трудовые правоотношения 

C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  о правовой системе РК D) 

Умения в области совершенствования правовой культуры E) Умения в области применения норм права в 

ситуациях по разрешению споров. 

 

5.1 Модуль- Учет и финансы предприятия (траектория - бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих 

субъектах) 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макро и микро анализ 

Автор программы: Калюжная Н.В. 
Цель изучения курса: обучить методологии анализа основных макроэкономических показателей Республики 

Казахстан, их динамики и факторов, сформировать собственное мнение о макроэкономическом положении 

страны, уметь самостоятельно анализировать последствия экономической политики страны; экономика 

домохозяйства и фирмы, особенности деятельности фирмы в различных рыночных структурах, умение 

самостоятельно анализировать деятельность ключевых субъектов рынка с использованием методов экономико-

математического моделирования.. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются деятельность основных субъектов рынка – потребителей 

и производителей, совершенная конкуренция, монополия, монопольная конкуренция, действия фирмы в 

условиях олигополии, а также механизмы функционирования рынков факторов производства, слабые стороны 

рынка, роль государства в их регулировании; рассматриваются методика всестороннего анализа основных 

макроэкономических показателей Республики Казахстан, их динамики. Изучение дисциплины основывается на 
исследовании с использованием метода анализа. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, Международные стандарты аудита  

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение действий потребителей в области профессиональной 

деятельности, клиентоориентированность; исследование действий потребителей в области профессиональной 

деятельности, клиентоориентированность; 

В) формирование цен на рынке, рациональная организация производства, повышение прибыли, знание 

механизма влияния макроэкономической политики государства на экономику и применение ее в 

профессиональной практике; владение методикой определения основных макроэкономических показателей, 

знание методики анализа динамики этих показателей в экономике страны, применение С)знание инструментов 

макроэкономической политики государства, определение, анализ, оценка основных макроэкономических 

проблем, освоение путей их предупреждения или борьбы С ним; D) глубокое освоение механизма 
формирования макроэкономической балансировки, Е) применение факторов, формирующих и стимулирующих 

спрос, в частности, совершенствование качества услуг, эффективное ценообразование, проведение рекламы, 

анализ экономической деятельности субъектов рынка, макроэкономики по отраслям экономики, на основе 

которого заключение; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый учет 

Авторы программы: Рахманова А.С. 
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Цель изучения курса: общепринятые правила оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов на 

предприятии и представления финансовой отчетности; Международные стандарты финансовой отчетности; 

знание международных систем отчетности и отчетности. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины в хозяйствующем субъекте 

изучаются учет денежных средств и их эквивалентов, учет дебиторской задолженности и прочих активов и 

запасов, учет основных средств.Также рассмотрим учет износа основных средств и нематериальных активов,их 

оценку и расчет износа . Учет затрат, учет капитала и резервов, подготовка финансовой отчетности и 

представление финансовой отчетности также отражаются в качестве части темы. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, Международные стандарты аудита  

Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает и понимает финансовые отчеты организаций различных 

форм собственности; В) соответствует принципам учета и финансовой отчетности и принципам непрерывности 

бизнеса; C) основные теоретические знания и практические навыки формирования финансовой отчетности на 

предприятии; D) организация бухгалтерского учета и отчетности на предприятии ; E) подготовка финансовой 

отчетности для организации в соответствии с МСФО; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансы 

Авторы программы: Кельбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 
финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, роли и места в социально-экономических 

процессах. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается формирование финансовой основы финансовых 

учреждений, организация и управление финансами. Рассматриваются государственные финансы и налоговая 

система, внебюджетные фонды и их назначение. Ознакомится с понятием денежно-кредитной политики 

РК,Национального банка, финансового рынка и посредников. Будет проведен обзор работы банков второго 

уровня и парабанковых институтов и страхового и страхового рынка. Изучаются доходы и расходы 

международных финансовых и хозяйствующих субъектов,частная финансовая сфера в системе домашнего 

хозяйства. Представляется информация о государственных индикаторах уровня жизни населения. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, Международные стандарты аудита  
Ожидаемые результаты обучения:  A) знание финансовых понятий, основ финансовой системы, финансовой 

политики, финансов предприятия, государственных финансов, финансов домашних хозяйств; B) знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; знание принципов организации средств в различных сферах 

деятельности.; C) знать основы формирования и использования целевых денежных фондов, возможные 

направления совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) уметь отражать возможные направления влияния финансов на 

общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь анализировать экономическую ситуацию 

в стране. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Статистические методы в экономике 

Автор программы: Сисен А.К.  

Цель изучения курса: общие принципы, методы и методы статистической методологии: сбор, обработка и 

анализ статистических данных, изучение тенденций и закономерностей развития, изучение массовых 

социально-экономических явлений и процессов, их количественные характеристики  

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине рассматривается общая характеристика методов 

исследования. Также будет обучен статистический контроль и сбор и группировка данных. В отношении 

конкретных и в статистике, средние величины презентуют. Проводится выборочное наблюдение и 

исследование и прогнозирование динамики в экономике. Изучаются методы статистического исследования 

явлений и исследования индекса. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, Международные стандарты аудита  

 Ожидаемые результаты обучения: А) овладение основными экономическими знаниями, владение научными 

понятиями; В) умение применять базовые знания в исследовательской и профессиональной направленности; 

обладать важными навыками самостоятельной исследовательской работы; обладать навыками 

совершенствования и углубления своих знаний, быстрой адаптации и постоянной готовности к любой 

ситуации;; C) готовность принять на себя организационные и управленческие решения и ответственность за 

них с точки зрения социальной значимости принятых ими решений; D) наличие навыков принятия решений в 
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управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; способность видеть и правильно 

формулировать результаты на основе результатов анализа; E) способность самостоятельно видеть последствия 

указанного результата; понимание правильности поставленных задач; глубокое понимание правильности 

фундаментальных знаний. 

 

5.2 Модуль  – Учетно-финансовая система (траектория - бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы микро-макроэкономики 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: научить методологии расчета основных макроэкономических показателей, изучить 

ситуацию на рынках товаров, денег и иностранной валюты, используя элементы экономико-математического 

моделирования поведения фирм, домохозяйств и влияния государства на экономику.  

Краткое содержание дисциплины: В курсе основ Микро- и макроэкономики рассматриваются теоретические, 

методологические и практические аспекты экономической деятельности домашнего хозяйства, фирмы и 

государства. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, Государственный аудит  

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных научных понятий и понятий, владение специфической 
методикой науки микроэкономики и макроэкономики В) применение теоретических знаний при анализе 

макроэкономической ситуации в стране, деятельности домашнего хозяйства и фирмы, являющихся субъектами 

микроэкономики; С) умение выражать свое мнение о макроэкономической ситуации и экономической политике 

государства в различных направлениях и их последствиях, делать выводы; D) формирование навыков обмена 

информацией и общения с другими; оценка эффективности макроэкономической политики, их анализ; работа с 

официальной статистической информацией. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в финансовых органах  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: дать совокупность теоретических и практических навыков, необходимых специалистам 
финансовых учреждений по организации учетной политики организаций, а также основных направлений 

анализа финансовой отчетности для принятия финансовой отчетности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина " Бухгалтерский учет в финансовых органах» изучает 

экономическую деятельность финансовых органов государства-это юридически закрепленная, организованная 

и экономически обособленная часть государственного механизма, состоящего из государственных служащих, 

обладающего государственной властью для осуществления финансовой деятельности, то есть процесс 

систематического обучения, распределения, использования и контроля денежных средств. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория  

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения, Учет и отчетность в сфере образования 

Ожидаемые результаты обучения: А) работает с программами для автоматизации бухгалтерского учета, 

управления и электронной отчетности и рабочего процесса, готовит информационно-аналитическую поддержку 
разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществляет их 

мониторинг, анализирует и контролирует ход их выполнения; B) использует основные знания об оценке и 

интерпретации финансовых, бухгалтерских отчетов организаций различных форм собственности, а также 

налоговых последствий в рамках действующего налогового законодательства и планируемых изменений для 

принятия финансовых решений, C) анализирует и анализирует результаты финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; E) разрабатывает и осуществляет предложения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций, а также государственных органов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теория финансов 

Авторы программы: Кельбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Специальная дисциплина, которая изучает особенности финансовой науки, и ее целью 
является изучение теоретических аспектов сущности, роли и значения финансов, а также их роли в системе 

экономических наук, а также международной практики в организации финансовых отношений. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курса студент знакомится с теорией воспроизводства и 

государством, его ролью в системе финансов и экономики, а также состоянием воспроизводства. Также 

получает информацию о предмете финансов, объектах и субъектах финансов. Они знакомятся с 

диалектическим методом изучения финансов, объектами и субъектами финансовых отношений, единством 

теории и практики, логическими и историческими подходами к изучению финансово-финансовых систем. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория 
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Постреквизиты: Учет государственных доходов, Финансовый менеджмент  

Ожидаемые результаты обучения:  A) знание финансовых понятий, основ финансовой системы, финансовой 

политики, финансов предприятия, государственных финансов, финансов домашних хозяйств; B) знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; знание принципов организации средств в различных сферах 

деятельности.; C) знать основы формирования и использования целевых денежных фондов, возможные 

направления совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 
условий государственного развития;D) уметь отражать возможные направления влияния финансов на 

общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь анализировать экономическую ситуацию 

в стране. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы финансовых расчетов 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель обучения курса: основные положение методологии финансовых расчетов в контексте их применения к 

решению прикладных задач финансового менеджмента, развитие навыков информационно-аналитической 

работы будущих специалистов в области финансов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается терминологии, используемой в финансовых 
сделках, а также об основных принципах проведения финансовых расчетов, сопоставлении условий сделок и 

видах процентных ставок, используемых для расчета параметров финансовых сделок. Отдельно разбираются 

принципы работы с финансовыми рентами, лежащие в основе многих коммерческих и кредитных сделок. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета  

Постреквизиты: Учет государственных доходов, Финансовый менеджмент  

Ожидаемые результаты обучения: A) основные теоретические концепции и методы, являющиеся основой 

финансовой отчетности; учетные формулы и взаимосвязи основных финансовых показателей; конкретные 

методы финансовых расчетов, используемые в процессе решения прикладных задач финансово-экономического 

характера; B) умение применять накопленные знания для использования финансовых расчетов в будущей 

профессиональной деятельности; C) навыки: приобретение навыков ведения финансовых отчетов по обычным 

финансовым операциям; методика использования финансовых функций MS Excel.; D) компетенции: Разработка 
компьютерных моделей (моделей) обычных финансовых транзакций (план погашения кредита, график 

лизинговых операций, доходность инвестиционных проектов и др.). 

 

6.1 Модуль  – Стандарты финансовой отчетности (траектория - бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов комплексных знаний о связях материально-технических и 

социально-экономических условий производства с технико-экономическими показателями работы предприятий 
и приобретении необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических навыков для выполнения 

экономических расчетов по обоснованию эффективных форм и способов использования ресурсов предприятия, 

выбору оптимальных вариантов хозяйственной деятельности производственных организаций. 

Краткое содержание дисциплины: В условиях рыночной экономики рассматриваются состояние 

предприятия, хозяйственных объединений, производственные и рыночные связи предприятия . В данной 

дисциплине дается определение понятия основных и оборотных средств, работников и их оплаты труда. 

Формирует знания, необходимые для анализа издержек производства и сбыта продукции, маркетинговой 

деятельности предприятия и инвестиционной и инновационной политики. Также обучают стратегическому 

управлению деятельностью предприятия (фирмы) и внутрифирменному планированию ,а также эффективному 

использованию средств предприятия (фирмы).. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты:Делопроизводство предприятия и организационное поведение, Управление  финансами 
предприятия  

Ожидаемые результаты обучения: А) в процессе изучения данного курса студент должен: анализировать 

деятельность предприятия в рыночных условиях; оценивать взаимоотношения предприятий в различных 

секторах экономики; рассчитывать финансовые результаты деятельности предприятия; применять на практике 

методы научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия в будущем; в) разрабатывать и 

определять стратегию решения проблем и текущих задач предприятий и фирм; разрабатывать пути достижения 

поставленных перед предприятием экономических и социальных целей.; оценка фактического состояния 

предприятия в рыночных условиях и оценка перспектив его функционирования;умение применять полученные 
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знания в различных отраслях экономики. E) ознакомление с механизмами функционирования различных 

рынков в экономике. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управленческий учет и анализ  

Автор программы: Алиева А.О.   

Цель изучения курса: Целью курса является  обеспечение менеджеров экономической информацией для 

выполнения функций управления, к которым относится: планирование, координирование, контроль, анализ, 
принятие управленческих решений, стимулирование, коммуникации.  

Краткое содержание дисциплины: В процессе управленческого учета и анализа освоение общих описании 

методов экономических исследований, обобщение, сбор и анализ данных управленческого учета. Предоставляя 

обзор данных управленческого учета, можно собрать информацию о классификации затрат, их затратах и 

себестоимости. усвоение управленческого анализа на основе этой информации. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория  

Постреквизиты:Делопроизводство предприятия и организационное поведение,  Управление  финансами 

предприятия  

Ожидаемые результаты обучения: А) возможность определять общие формы, модели, средства 

индивидуальной предметной области; B) способность самостоятельно видеть последствия указанного 

результата; возможность ориентироваться при формулировании задач; знание правильных формулировок 

классических проблем; C) заполнение первичных документов для учета кассовых операций, расчетов с 
учетными лицами, счетов-фактур, счетов-фактур на выпуск товаров; ведение работы по учету наличия и 

движения активов, обязательств и капиталов организации и определение результатов его экономической и 

финансовой деятельности; документов, обязательных реквизитов первичных документов, правил 

функционирования автоматизированных бухгалтерских систем, форм первичных бухгалтерских документов; D) 

понимание таблицы документов учета документов; владение наличными деньгами и методологией банковских 

операций; навыки работы с наличными деньгами; типовые межбанковские связи учета операций; наблюдение 

за своевременным представлением авансовых отчетов; учет командировочных расходов и расходов для 

операционно-хозяйственных нужд; контроль за своевременным представлением авансовых отчетов; учет 

командировочных расходов и расходов; E) классификация прибыли для определения себестоимости и затрат 

для оценки ресурсной стоимости; классификационные группы расходов, учитываемые при принятии решений, 

планировании и прогнозировании; современные методы учета расходов и расчет издержек производства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ финансовой деятельности предприятия 

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: В рамках данного курса будут изучаться предмет и методы анализа финансового 

состояния предприятия, навыки изучения методов и методов экономического анализа. Изучается 

информационная база анализа финансового состояния, сущность и задачи, а также анализ активов, пассивов и 

собственного капитала предприятия. Кроме того, анализируются ликвидность, деловая активность и 

показатели. Анализируются платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия, его рентабельность 

и вероятность банкротства. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе формируются дисциплины и методы анализа финансового 
состояния предприятия, навыки изучения методов и способов экономического анализа. Изучается 

информационная база, предмет и задачи анализа финансового состояния,а также анализ активов предприятия, 

обязательств и акционерного капитала. Кроме того, анализируется балансовая ликвидность, деловая активность 

и эффективность деятельности. Анализируется платежеспособность и финансовая устойчивость, доходность и 

вероятность банкротства предприятия. 

Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория  

Постреквизиты:Оценка стоимости предприятия, Управление финансами предприятия  

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование представлений о финансах предприятия, финансово-

экономической деятельности предприятия, анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

определении финансовой устойчивости предприятия; D) научить систематизировать свои мысли с 

использованием документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

выражать точку зрения об информационных средствах; E) научить проводить комплексный анализ 
финансового состояния предприятия как будущего профессионального специалиста. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международные стандарты финансовой отчетности 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: приобретение навыков грамотного ведения делопроизводства в применении стандартов 

финансовой отчетности в практике учета и формирование профессионального мышления, связанного с 

умением анализировать и принимать управленческие решения в соответствии с международными  стандартами. 
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Краткое содержание дисциплины: В курсе международных стандартов финансовой отчетности содержатся 

введение в международные стандарты финансовой отчетности, принципы составления и представления 

финансовой отчетности, обесценение и износ активов, высвободившиеся, отчет о движении денежных средств, 

основные средства, арендный учет, нематериальные активы, финансовые инструменты, учет убытков по 

займам, внеоборотные инвестиционные инструменты, доход от реализации, налог на прибыль, договор 

подряда, учет доходов от государственных субсидий, финансовая отчетность в условиях изменения курса 

валюты и, консолидация бизнеса и рассмотрение консолидированной финансовой отчетности. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория  
Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, Международные стандарты аудита  

Ожидаемые результаты обучения: А) общепринятые принципы бухгалтерского учета МСФО;МСФО 

арендный учет; МСФО преимущества аренды; недостатки; В) умение раскрыть финансовую отчетность МСФО; 

овладеть операциями в иностранной валюте. C) МСФО определяет содержание и сущность промышленного 

предприятия в условиях рынка; общую и производственную структуру предприятия МСФО; эффективность 

ремонта оборудования МСФО. D) научить систематизировать свои мысли с использованием документов в 

написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать точку зрения об 

информационных средствах; Е) научить вести учет финансового состояния предприятия как будущих 

профессиональных специалистов в соответствии с МСФО. 

 

6.2 Модуль - Учет в государственных учреждениях (траектория - бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управленческий учет в государственных учреждениях  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучить особенности  управленческого  учета в  государственных учреждениях, 

подготовка упорядоченной информации для принятия экономически обоснованных управленческих решений,  

создание информационной базы управленческого учета в организациях сектора государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предусматривается роль управленческого учета в управленческой 

деятельности государственных учреждений, а также классификация производственных затрат по 

экономическому содержанию государственных учреждений. Организация учета накладных расходов и 
калькуляция себестоимости по контрактам, заказам, а также порядок расчета операционной прибыли с 

использованием методов ФИФО и средней себестоимости, организация учета совместно произведенных и 

косвенных продуктов. Для функциональной калькуляции изучаются двухступенчатый процесс распределения 

затрат и виды нормативов. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Учет государственных доходов 

Ожидаемые результаты обучения: А) возможность определять общие формы, модели, средства 

индивидуальной предметной области; В) создание рациональной системы учета учетной политики и 

организации отчетности, основанной на соответствии правил управленческого учета государственных 

учреждений, положений и правилам подготовки и представления финансовой отчетности; C) правила 

представления финансовой отчетности государственными учреждениями администраторам бюджетных 
программ, местному уполномоченному органу по исполнению государственного бюджета; D) использование 

современных технических средств и информационных технологий при управленческом учете в 

государственных учреждениях, аудитах по бухгалтерскому процессу, финансовому контролю и использованию 

бюджетных средств; E) разработка предложений по управлению предприятием по повышению уровня системы 

государственного контроля; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ исполнения государственного бюджета 

Автор программы: Кельбетова С.Ж.  

Цель изучения курса: изучение основ, источников информации и методов анализа исполнения 

государственного бюджета. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе изучается анализ исполнения государственного бюджета 
овладение методами анализа функций и функций бюджета с пониманием экономической ценности и хода 

функционирования государственного бюджета в области финансов. Кроме того, проведен комплексный анализ 

доходов и расходов государственного бюджета, проанализированы меры государственного бюджета в 

кризисный период, основные направления поддержки политики, основанные на примере национальной 

экономики, а также роль бюджета в развитии социальной сферы с ролью развития. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Оценка бизнеса  
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Ожидаемые результаты обучения: А) Основы Конституции РК, законодательных актов Республики 

Казахстан, регулирующих исполнение государственного бюджета и международных отношений; В) Создание 

эффективной учетной политики и системы отчетности, основанной на соответствии государственных ведомств 

учетной политике, а также подготовке и представлении финансовой отчетности; С) правила представления 

финансовой отчетности государственными учреждениями администраторам бюджетных программ, местному 

уполномоченному органу по исполнению государственного бюджета; D) использование современных 

технологий и информационных технологий при анализе исполнения государственного бюджета и проверках 

использования бюджетных средств; Д) разработка предложений по управлению предприятием для повышения 
уровня государственного контроля; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учет государственной собственности  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета государственной собственности, создании условий для 

мониторинга и контроля за состоянием государственного имущества и принятия обоснованных решений по его 

использованию с учетом государственных интересов. 

Краткое содержание дисциплины: Предусматривается государственные собственности, получение, 

экспертиза и хранение документов, содержащих сведения о государственном имуществе, и внесение указанных 

сведений в реестр государственного имущества в объеме, необходимом для осуществления полномочий по 

управлению и распоряжению государственной собственности. Объектом учета является расположенное на 
территории Республики Казахстан и за рубежом государственное имущество. Учет находящихся в 

государственной собственности природных ресурсов (объектов), музейных предметов и музейных коллекций, а 

также средств государственной  бюджета и государственных внебюджетных фондов. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Оценка бизнеса  

Ожидаемые результаты обучения: А) основы Конституции РК, законодательные акты, регулирующие 

деятельность государственных учреждений Республики Казахстан и в области международных отношений; 

сущность применения метода начисления в государственных учреждениях; В) создание рациональной системы 

учета учетной политики и организации отчетности, основанной на соответствии правил учета государственных 

учреждений, положений и правил подготовки и представления финансовой отчетности; C) правила 

представления финансовой отчетности государственными учреждениями администраторам бюджетных 
программ, местному уполномоченному органу по исполнению государственного бюджета; D) использование 

современных технических средств и информационных технологий при аудите об использовании бюджетных 

средств в государственных учреждениях; E) разработка предложений по управлению предприятием по 

повышению уровня системы государственного контроля; 

 

6В04103 - УЧЕТ И АУДИТ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

Компонент 
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5.1 Модуль -Учет и отчетность, 16 кредитов 

БД КВ UOSMP 1209 Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства 2 6 

ПД КВ BUOB 2302 Бухгалтерский учет и отчетность в банках  3 5 

БД КВ MSA 2210 Международные стандарты аудита 3 5 

5.2 Модуль -Бухгалтерский учет в отраслях, 16 кредитов 

БД КВ BUTO 1209 Бухгалтерский учет в транспортных организация 2 6 

ПД КВ BUNS 2302 Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе   3 5 

БД КВ РA 2210 Практический аудит 3 5 

6.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и налоговый учет, 15 кредитов 

БД КВ UFP 2211 Управление финансами предприятия 3 5 

БД КВ NNU 2212 Налоги и налоговый учет 3 5 

ПД КВ 1SB 2303 1С: Бухгалтерия 4 5 

6.2 Модуль - Автоматизация бухгалтерского учета, 15 кредитов 

БД КВ FM 2211 Финансовый менеджмент 3 5 

БД КВ UGD 2212 Учет государственных доходов 3 5 
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ПД КВ ABU 2303 Автоматизация бухгалтерского учета 4 5 

7.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях, 23 кредита 

ПД КВ DBU 2304 Документооборот в бухгалтерском учете 3 5 

ПД КВ OSP 2305 Оценка стоимости предприятия 3 5 

ПД КВ BUT 2306 Бухгалтерский учет в торговле 4 4 

ПД КВ BUAPK 2307 Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе  4 4 

БД  Производственная практика 4 5 

7.2 Модуль - Оценка бизнеса и бюджетный учет, 23 кредита 

ПД КВ DPOP 2304 Делопроизводство предприятия и организационное поведение 3 5 

ПД КВ OB 2305 Оценка бизнеса 3 5 

ПД КВ BUO 2306 Бюджетный учет и отчетность 4 4 

ПД КВ BUSH 2307 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 4 4 

БД  Производственная практика 4 5 

 

5.1 Модуль -Учет и отчетность 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет и отчетность в банках 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Основы организации бухгалтерского учета в банковском учреждении. Элементы 

системы учета. В основе реформы бухгалтерского учета в банковской системе лежит необходимость внедрения 
и развития принципов бухгалтерского учета, соответствующих международным стандартам банков второго 

уровня Республики Казахстан. Теоретическое и практическое обучение основным направлениям анализа 

финансовой отчетности для необходимых специалистов банка по организации учетной политики банка для 

принятия теоретических и управленческих решений. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета и отчетности в банке изучаются 

мероприятия по организации расчетно-операционной работы в банке . Ознакомится с банковским балансом и 

принципами его создания и системой документооборота и контроля коммерческих банков.. Владеет полным 

понятием о расчетных операциях, отчетах межбанковских корреспондентских отношений ,кассовых и 

кредитных операциях. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Финансовый учет  

Постреквизиты:  Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета в 
банке. В) Создает баланс банков второго уровня, может самостоятельно выполнять работу банка. С) иметь 

возможность самостоятельно решать вопросы, связанные с их бухгалтерской и банковской деятельностью. D) 

Базовые знания банков второго уровня в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Е) использование современных технических средств и информационных технологий в 

бухгалтерском учете банков; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международные стандарты аудита 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

планированию, проведению аудита как независимого контроля правильности организации и ведения 
бухгалтерского учета, организации и функционирования системы внутреннего контроля, составления 

финансовой отчетности с точки зрения ее достоверности, проверки соблюдения законодательства, оформлению 

результатов аудиторской проверки с учетом международных стандартов аудита.  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения данной дисциплины проводятся мероприятия по 

разъяснению сущности международных стандартов и норм. Дается особое толкование содержания, 

классификации и характеристик основных групп стандартов. Рассматриваются типы аудита и вопросы 

нормативного регулирования аудиторской деятельности и применения МСФО и ММС в системе 

Национального учета РК. Ознакомляется с правами и обязанностями членов Международного института 

квалифицированных бухгалтеров(AICPA). Дается характеристика особенностей оформления результатов 

аудиторской проверки и применения международных стандартов аудита. В РК в ходе аудита субъектов малого 

и среднего бизнеса проводятся занятия с применением рекомендаций по применению международных 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) усвоение теоретических основ международного стандарта аудита, B) 

умение применять эффективные методы аудиторской проверки, C) применение международных стандартов 

аудита в профессиональной деятельности, умение проводить оценку достоверности данных финансовой 

отчетности с точки зрения АХС . E)оценивает налоговые последствия конкретных бизнес-операций в рамках 

действующего налогового законодательства и планируемых изменений для принятия финансового решения, 
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способных оценивать и интерпретировать финансовые и бухгалтерские отчеты организаций различных форм 

собственности. 

5.2 Модуль -Бухгалтерский учет в отраслях 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: ознакомление с информацией в области бухгалтерского учета и аудита в нефтегазовой 
отрасли, ведения учета и организация аудита, обеспечение студентов теоретической и практической 

информацией и, соответственно, анализ и принятие управленческих решений, отвечающих самым высоким 

требованиям профессионального образования.  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса бухгалтерского учета в нефтегазовом секторе 

изучаются цели, задачи бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли и концепции бухгалтерского учета. В 

данной дисциплине рассматриваются вопросы разведки и оценки минеральных ресурсов в соответствии с 

МСФО №6, нормативно-правовой базы, регулирующей систему налогообложения и учета на предприятиях 

нефтегазовой промышленности, учета основных средств и капитальных вложений. Кроме того, осваивает 

финансирование геологоразведочных работ в нефтегазовой отрасли, учет производственных затрат. Формирует 

навыки формирования затрат на производство и себестоимости продукции и учета готовой продукции в 

нефтегазовой отрасли, а также учета реализации продукции и формирования финансовых результатов. 

Представляется информация о расчете доходов и затрат в нефтяном и газовом секторе, подготовке финансовой 
отчетности. 

Пререквизиты: Управленческий учет и анализ, Финансовый учет   

Постреквизиты:  Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знание признания и оценки финансового актива и финансового 

обязательства в нефтяном и газовом секторе. В) закрепление полученных теоретических знаний по курсу и 

привитие практических навыков, связанных с анализом, анализом информации С) знание признания и оценки 

финансового актива и финансового обязательства в секторе нефти и газа D) приобретение теоретических и 

практических навыков, знание служб и методов бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли; применение 

объектов и принципов бухгалтерского учета; Е) закрепление полученных теоретических знаний по курсу и 

привитие практических навыков, касающихся анализа и анализа информации. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Практический аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: практические аспекты проведения аудита хозяйствующих субъектов как независимого 

контроля правильности организации ведения бухгалтерского учёта, организации и функционирования системы 

внутреннего контроля, проверки достоверности финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим 

субъектом действующего законодательства, а также по оформлению результатов аудиторской проверки.  

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины обучающийся изучает 

информационную систему, цели и методы итогового аудита финансовой отчетности. Кроме того, на данном 

курсе рассматриваются аудиты цикла закупок, цикла производства, цикла проведения и формирования 

финансовых результатов. Проводит аудит денежных средств и аудит долгосрочных активов предприятия, аудит 
цикла инвестирования, а также анализ аудита обязательств и капитала. Владеет деятельностью, 

сопровождаемой анализом аудита, заключительным этапом аудита и другими видами аудита . 

Пререквизиты: Управленческий учет и анализ, Финансовый учет   

Постреквизиты:  Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность, содержание и задачи теории аудита; функции аудита. 

В) нормативная система регулирования аудиторской деятельности; методика организации аудита; проведение 

аудиторских процедур и составление программы; С) умение определять финансовую отчетность, организация и 

планирование аудиторской проверки аспектов бухгалтерского учета и отчетности; подготовка программы 

аудиторской проверки; обобщение результатов аудиторской проверки; анализ финансового состояния, как 

достоверной исходной информации. D) умение вести беседу по теме, обмениваться информацией, давать 

оценку, проводить дискуссии и активно участвовать в них, быть компетентным в публичном выступлении.Е) - 

основные задачи изучения финансовой отчетности с заполнением аналитических таблиц и расчетом 
соответствующих финансовых коэффициентов 

умение применять правила (методику анализа) ; 

 

6.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и налоговый учет 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Управление финансами предприятия  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 
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Цель изучения курса: усвоение студентами теоретических и практических основ управления финансовыми , 

формирование фундаментальных представлений о механизмах и инструментах управления финансовыми 

рисками, а также получение практических навыков в этой сфере. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание дисциплины включает вопросы системы управления 

финансовыми. Сущность и основные черты финансовых рисков их классификация. Процесс управления 

финансовыми: сущность и этапы.  Особенности организации риск-менеджмента.  Методы идентификации и 

анализа финансовых рисков. Система количественных оценок финансов. Экспертные процедуры и методы 

субъективных оценок при измерении риска. Управление финансами в деятельности предприятия. Управление 
инвестициями. Основные понятия рынка производных финансовых инструментов. Фьючерсы и опционы в 

управлении финансами. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Международные стандарты финансовой отчетности, Учет и отчетность 

субъектов малого предпринимательства   

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) представление: об области финансового риск-менеджмента, о методах 

анализа и оценках финансовых рисков; знать и уметь использовать: В) основные приемы и методы по 

управлению и снижению степени финансовых рисков и уметь применять на практике; компетентность: С) 

студент сможет принимать стратегические решения по  управлению финансовыми рисками предприятия.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоги и налоговый учет  
Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: Организация налогового учета, определение сумм налоговых платежей, приобретение 

практических и теоретических знаний о доходах и отчислениях за отчетный период. Определение того, 

относится ли налогооблагаемая прибыль к финансовой отчетности хозяйствующего субъекта на основании 

результатов бухгалтерского учета в соответствии с налоговым законодательством. Информация, используемая 

в налоговом учете, извлекается из данных бухгалтерского учета и процесса ведения налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины рассматриваются понятия налогового 

учета, расчет совокупного годового дохода и налоговый учет вычетов из совокупного годового дохода 

юридического лица, налоговый учет прочих вычетов из совокупного годового дохода юридического лица, 

налоговый учет фиксированных активов. Изучают особенности корректировки налогооблагаемого дохода, 

налогового учета на доход, декларации о корпоративном подоходном налоге, налогообложения других 
категорий налогоплательщиков, налогообложения доходов иностранных юридических лиц, организуют учет 

налога на добавленную стоимость и акцизов. Ведет учет операций по специальным налоговым режимам для 

производителей сельскохозяйственной продукции, исчисления земельного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, транспортного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, исчисления налога на имущество, расчетов 

субъектов по иным налогам в бюджет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) цели, задачи, принципы и способы ведения налогового учета в 

организации, нормативное регулирование учета в РК, основные концепции бухгалтерского учета, методы 

формирования объектов контроля, учетных записей и формы документирования выполненных фактов. В) 
правильная идентификация отдельных фактов хозяйственной деятельности в ведении налогового учета. C) 

оценка, классификация и систематизация, определение в соответствии с экономическим содержанием и их 

влияния на показатели финансовой отчетности.D) умение выявлять различия между Налоговым отчетом и 

финансовой отчетностью Е) может рассчитывать обязательства субъекта по налогам: 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  1С: Бухгалтерия 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: приобретении необходимого уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций 

по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета в программном обеспечении «1С: Бухгалтерия» в 

организациях всех форм собственности  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса 1С: Бухгалтерия обучающийся рассматривает 
общую характеристику программы 1С – Предприятия, основные принципы и задачи программы . Изучает 

поступление и документальное оформление ТМЗ в программе 1С Бухгалтерия. Документальное оформление и 

учет готовой продукции в программе 1С Бухгалтерия, в совершенстве владеющей совокупный доход от 

реализации готовой продукции и товаров в программе 1С Бухгалтерия организует учет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Организация бухгалтерского учета на предприятии; учетная политика; 

рабочий план счетов, группировка счетов; бухгалтерская документация; инвентаризации; оборотные активы: 
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денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая дебиторская задолженность; учетная политика; 

бухгалтерская документация; инвентаризации; Расчет ТМЗ; В) включение предприятия в программу 1С: 

Бухгалтерия; внедрение структурных подразделений предприятия в программе 1С: Бухгалтерия; оформление 

отчета о прибылях и убытках в программе 1С:Бухгалтерия; учет реализации готовой продукции;учет 

отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального оформления 

возвращенных товаров;С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета; исправление 
ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) обработка и регистрация информации с показателями бухгалтерского учета, ведение 

учета текущих обязательств, составление финансовой отчетности и о совокупном годовом доходе. E) 

составление и представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности. 

 

6.2 Модуль - Автоматизация бухгалтерского учета 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый менеджмент 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с основными разделами дисциплины и вооружение их 

научными и практическими знаниями в области финансового менеджмента на предприятиях 
Краткое содержание дисциплины: Финансовый менеджмент - как финансовая категория. Финансовый 

менеджмент как система управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого 

управления. Сущность, понятия и причины возникновения финансового менеджмента. Основные элементы и 

этапы управления финансовым менеджментом. Взаимосвязь финансовых рисков с другими рисками. Чистые и 

спекулятивные риски. Способы минимизации рисков финансовых институтов. Диверсификация, хеджирование, 

лимитирование, управление качеством. Финансовый менеджмент как система управления рисками и 

финансовыми отношениями. Общие законы финансовым менеджментом. Частные законы управления. 

Специальные законы финансового менеджмента. Основные принципы финансового менеджмента. Принцип 

управления. Принцип научной обоснованности yправления, принцип системного подхода к решению 

управленческих задач. Принцип оптимальности управления. Принцип регламентации. 

Пререквизиты: Экономичечская теория, Микроэкономика, Введение в специальность 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: о понятии финансового менеджмента; знать и 

уметь использовать: В) информационные и статистические материалы организации по состоянию его 

финансового положения; иметь навыки использования методов планирования и бюджетирования текущей 

деятельности предприятия; проводить анализ методов оценки основных рисков и доказать на практических 

расчетах преемственность тех или иных параметров для использования в повседневной работе; 

компетентность: С) студент сможет  формулировать выводы и разрабатывать практические рекомендации по 

управлению рисками  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учет государственных доходов 
Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по достоверному 

формированию доходов и вычетов по отчетным периодам, определению сумм налоговых платежей, 

организации налогового учета.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "учет государственных доходов" изучает систему налогового 

учета для определения налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц для уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, эффективности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

взаимосвязи с налоговым и бухгалтерским учетом для освоения теоретических и практических навыков. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен понимать основные положения налогового 

законодательства; принципы налогообложения; правила налогового учета для формирования 
налогооблагаемого дохода; В) владеть навыками и навыками формирования надежного дохода; вычеты за 

отчетный период; определения размера налоговых платежей; налогового учета; С) владеть навыками 

регистрации, обработки и систематизации информации по данным налоговой отчетности при налоговом учете; 

ведения регистров налогового учета; составления декларации совокупного годового дохода и выписанных с 

ним вычетов. D) своевременная регистрация движения имущества, обязательств и капитала в учетных 

документах; E) представление отчета государственных доходов. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Автоматизация бухгалтерского учета 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению современных информационных технологий ведения бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Общее понятие автоматизации бухгалтерского учета направлено на 

внедрение компьютерных технологий ведения налоговой и финансовой отчетности.Изучает способы 

использования компьютера в учете товарно-материальных запасов и денежных средств. 
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) Внедрение структурных подразделений предприятия в 1С: 

Бухгалтерский учет 1С: Включение предприятия в бухгалтерскую программу; организация бухгалтерского 

учета на предприятии; учетная политика, план работы счетов, группировка счетов; бухгалтерская 

документация; инвентаризации; оборотные активы: денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая 

дебиторская задолженность; Расчет ТМЗ. В) составление баланса предприятия; учет синтетических и 

аналитических счетов;составление регистров учета, отражающих движение ТМЗ; учет реализации готовой 

продукции;учет отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального 

оформления возвращенных товаров; С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета;исправление 
ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) умение вести беседу по теме, обмениваться информацией, давать оценку, вести 

дискуссии и активно участвовать в ней, быть компетентным в публичном выступлении. E) составление и 

представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности.  

 

7.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях 

   

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Документооборот в бухгалтерском учете 

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Документооборот в бухгалтерском учете, их роль и значение в бухгалтерском учете. 
Документация - сущность деталей бухгалтерских документов, сущность инвентаризации, сущность и значение 

полной и частичной инвентаризации регистров бухгалтерского учета, порядок регистрации, исправление 

ошибок в учетных регистрах, уточнение таких понятий, как формы бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент знакомится с бухгалтерскими 

документами, их ролью и значением в бухгалтерском учете, а также с сущностью документации, 

инвентаризации, полной и частичной инвентаризации, значении и значении учетных регистров, порядке 

регистрации и исправления ошибок в учетных регистрах. познакомиться с основными понятиями форм. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание структуры финансовой отчетности: бухгалтерский баланс, отчет 

о прибылях и убытках, Б) отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, значение 
пояснительных примечаний, требования к составлению финансовой отчетности; В) иметь навыки ведения 

бухгалтерского учета. Г) уметь вести разговор по теме, обмениваться информацией, оценивать, обсуждать и 

активно участвовать в ней, быть компетентным в публичных выступлениях; Е) укрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе курса, и привитие практических навыков, связанных с анализом и анализом 

информации. 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оценка стоимости предприятия  

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Методические рекомендации по оценке стоимости предприятия. Основные принципы 

оценки стоимости предприятия и виды стоимости. Подготовка информации в процессе оценки. Процедура 

оценки. Успешный подход к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 
Затратный подход к оценке бизнеса. Методы управления и оценки стоимости компании основаны на концепции 

экономических выгод. Оценка финансового состояния предприятия. Оценка стоимости земельного участка. 

Оценка недвижимости. Оценка стоимости инструментов и станков предприятий. Оценка стоимости оборотных 

средств на предприятии. Оценка нематериальных активов предприятия. Оценка стоимости бизнеса с 

зарубежным опытом. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент знакомится с Содержание и 

основная цель оценки бизнеса - это процесс приватизации, развитие системы страхования фондового рынка, 
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предоставление кредитов, гарантированных коммерческими банками, создание новой услуги - оценка бизнеса, 

методы определения рыночной стоимости его капитала. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Должен иметь представление о следующих понятиях: необходимость 

оценки бизнеса; особенности бизнеса и предпринимательства как предмета оценки; логическая теория 

стоимостной оценки; виды стоимости, определенные во время оценки; KR Земельное право и др. В) 

стоимостной метод оценки бизнеса; заключение договора на оценку; оценка недвижимости, оценка оборотных 
средств; оценка инструментов и машин предприятия; оценка нематериальных активов и др. С) внедрение 

методов анализа с использованием теоретических знаний; знание основных факторов повышения 

производительности труда; использовать результаты анализа в наиболее эффективной экономической 

деятельности; анализ показателей прибыли и рентабельности и др. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в торговле 

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета товарных операций в торговых предприятиях 
Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета и статистики в торговле изучаются 

Основные понятия и виды торговой деятельности, учет товаров и тары в системе оптовой торговли. 

Анализируется учет товаров и тары в системе розничной торговли. Объясняется ответственность работников в 

торговой системе за товары, и обеспечивается аналитический учет (индивидуальный учет) товарно-

материальных запасов в торговой системе. Освоение эффективных способов продажи товаров и изделий в 

торговой системе.Также, изучает бухгалтерский учет в сфере питания в торговой системе, учет цен на товары в 

системе питания, затрат на реализацию товаров, показателей доходности в торговой системе. Ведет статистику 

товаров и услуг, доходов и расходов в торговле, а также товарооборота. 

Пререквизиты: Управленческий учет и анализ, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A)возможность аргументировать выводы; способность видеть и правильно 
формулировать результаты на основе результатов анализа; способность самостоятельно видеть последствия 

указанного результата; возможность грамотно использовать язык предметной области; B) понимание 

правильности поставленных задач; составление налоговых реестров для учета доходов физических лиц, 

облагаемых у источника выплаты, налоговые обязательства по таким доходам, обязательства по расчетам по 

обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; наличие профессионального образования в 

своей предметной области; C) обладать системой знаний по созданию и применению современных технологий 

в своей предметной области; D) знание моделей и методов дисциплин в дисциплинах информационных систем, 

а именно; E) способен подготовить информационную и аналитическую поддержку разработки стратегических, 

текущих и оперативных прогнозов, планов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: дать углубленное знание студентам по организации учета и отчетности в 

агропромышленном комплексе.  

Краткое содержание дисциплины: Организационная и технологическая особенность в агропромышленном 

комплексе; организация учета в целом. Учет расходов на производство перерабатывающей продукции. 

Калькулированиесебестоимости продукции (по видам производства) производства перерабатывающей 

промышленности. Организация учета расходов на содержание перерабатывающих машин и механизмов. Учет 

реализации готовой продукции и определение финансовых результатов.  

Пререквизиты: Экономический анализ, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: Изучив дисциплину, студенты получат совокупность теоретических 
знаний и практических навыков по: А) систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе в современных условиях; организацию бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе; особенности калькулирования себестоимости переработки продукции в АПК; 

В) правильно организовать документооборот в агропромышленном комплексе; правильно организовать учет в 

агропромышленном комплексе; определить себестоимость всех видов продукции сельскохозяйственного 

производства и ее переработки; составлять отчетность с АПК; С) документального оформления бухгалтерских 

операции; формирования и представления финансовой отчетности в соответствии со стандартами учета; сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации применяемой в АПК; D) области организации учета и 

отчетности в агропромышленном комплексе. 
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7.2 Модуль - Оценка бизнеса и бюджетный учет 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Делопроизводство предприятия и организационное поведение 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Документирование делопроизводства и организационного поведения на предприятии, 

их роль и значение в бухгалтерском учете - основы бухгалтерского учета, реквизиты документов, сущность 

инвентаризации, сущность и значение полной и частичной инвентаризации, учетные регистры, порядок 
регистрации объяснение понятий. Организация документооборота в современных условиях предприятий и 

экономики и подготовка специалистов, оснащенных теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области деловых отношений 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с правовыми актами 

делопроизводства в Казахстане, осваивают оформление документов по предмету и его значение в области 

современного менеджмента. учится управлять документацией. Документальная работа менеджера, этика 

деловых отношений, этика системы «менеджер-подчиненные» отношения , этика офисного дизайна, деловой 

этикет, навыки, которые формируют имидж делового человека. 

Пререквизиты: Экономический анализ, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) необходимо освоить основы делопроизводства в Казахстане, 

организационно-распорядительную и информационно-справочную документацию, правила делового этикета; 
В) умение создавать документацию организационно-административного характера и в личных целях, 

написание и оформление деловых и коммерческих писем, применение правил делового этикета;  

С) Навыки создания организационно-распорядительной документации, умение создавать документацию по 

трудовым отношениям, умение управлять документацией, культура мышления, овладение правилами делового 

этикета; Е) навыки создания организационно-распорядительной документации, создания документации по 

трудовым отношениям, умение управлять документацией, культура мышления, овладение правилами делового 

этикета. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оценка бизнеса  

Автор программы: Демеуова Г.К. 
Цель изучения курса: Методические рекомендации по оценке стоимости предприятия. Основные принципы 

оценки стоимости предприятия и виды стоимости. Подготовка информации в процессе оценки. Процедура 

оценки. Успешный подход к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 

Затратный подход к оценке бизнеса. Методы управления и оценки стоимости компании основаны на концепции 

экономических выгод. Оценка финансового состояния предприятия. Оценка стоимости земельного участка. 

Оценка недвижимости. Оценка стоимости инструментов и станков предприятий. Оценка стоимости оборотных 

средств на предприятии. Оценка нематериальных активов предприятия. Оценка стоимости бизнеса с 

зарубежным опытом. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент знакомится с Содержание и 

основная цель оценки бизнеса - это процесс приватизации, развитие системы страхования фондового рынка, 

предоставление кредитов, гарантированных коммерческими банками, создание новой услуги - оценка бизнеса, 
методы определения рыночной стоимости его капитала. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Должен иметь представление о следующих понятиях: необходимость 

оценки бизнеса; особенности бизнеса и предпринимательства как предмета оценки; логическая теория 

стоимостной оценки; виды стоимости, определенные во время оценки; KR Земельное право и др. В) 

стоимостной метод оценки бизнеса; заключение договора на оценку; оценка недвижимости, оценка оборотных 

средств; оценка инструментов и машин предприятия; оценка нематериальных активов и др. С) внедрение 

методов анализа с использованием теоретических знаний; знание основных факторов повышения 

производительности труда; использовать результаты анализа в наиболее эффективной экономической 

деятельности; анализ показателей прибыли и рентабельности и др. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Бюджетный учет и отчетность  

Автор программы: Токтарова М.А. 

Цель дисциплины: предоставление экономической информации для исполнения бюджета, планирования, 

координации, контроля, анализа, принятия управленческих решений на основе информации. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студенты изучают роль бухгалтерского учета 

в деятельности бюджетного учета в государственных учреждениях, классификацию объектов учета по 

экономическому содержанию в государственных учреждениях, особенности бюджетного учета, формы 
отчетности и особенности отчетности. 
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Пререквизиты: Управленческий учет и анализ, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы Конституции Республики Казахстан, законодательных актов, 

регулирующих деятельность государственных учреждений Республики Казахстан и в области международных 

отношений; Б) создание рациональной системы учета и отчетности, основанной на соответствии бюджета 

правилам вертикального учета и отчетности и правилам составления и представления финансовой отчетности; 

В) Правила представления финансовой отчетности государственных учреждений администраторам бюджетных 

программ, местным органам власти по исполнению государственного бюджета; В) Правила представления 
финансовой отчетности государственных учреждений администраторам бюджетных программ, местным 

органам власти по исполнению государственного бюджета; Г) использование современных технических 

средств и информационных технологий в процессе учета, финансового контроля и аудита использования 

бюджетных средств в государственных учреждениях; Д) разработка предложений по управлению 

предприятием для повышения уровня государственного контроля; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: Главная цель бухгалтерского учета в сельском хозяйстве - учет всех операций, 

своевременно, на дату их исполнения в соответствии с требованиями времени, то есть контроль за реализацией. 

Основные принципы бухгалтерского учета - качественное и своевременное формирование финансовой и 
хозяйственной деятельности, сведения о субъекта, способствовать принятию правильных решений на 

различных уровнях управления. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются особенности бухгалтерского учета 

в сельском хозяйстве, основные принципы, особенности учета основных средств и нематериальных активов. 

Ведет учет семян, кормов и других материалов, учет скота на откорме и разведении животных. Осваивается 

учет и реализация продукции сельскохозяйственного производства, особенности учета инвестиций, ведение 

учета обязательного страхования имущества сельскохозяйственных предприятий. Расчет затрат основного 

производства в сельском хозяйстве, особенности учета затрат и услуг вспомогательного производства, а также 

калькуляция себестоимости продукции в растениеводстве. В животноводстве изучается расчет затрат по 

калькуляции себестоимости продукции и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Пререквизиты: Управленческий учет и анализ, Финансовый учет  
Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) возможность определения общих форм, моделей, инструментов 

отдельных предметных областей; способность понимать поставленную задачу; способность формировать 

результат; B) понимание правильности поставленных задач; глубокое понимание о правильности 

фундаментальных знаний; исчисление индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных 

взносов; заполнение журнала учета расчетов с работниками по заработной плате; составление комплекта 

вычетов по оплате труда и удержаний по заработной плате; C) обладать системой знаний по созданию и 

применению современных технологий в своей предметной области, а также в соответствующих областях; знать 

принципы производственных отношений и управления с учетом технических, финансовых и человеческих 

факторов; D) знание моделей и методов дисциплин в дисциплинах информационных систем, а именно: знание 

основ экономики, финансов, менеджмента и других компонентов предпринимательской деятельности в 
организациях; E) способен выполнять функции должностных лиц государственных органов и других органов, 

уполномоченных в области финансовых и валютных отношений; способен подготовить информационную и 

аналитическую поддержку разработки стратегических, текущих и оперативных 

 

6В04103 - УЧЕТ И АУДИТ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 
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4.1 Модуль  – Философия и основы менеджмента (траектория - бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующих субъектах) , 14 кредитов 

БД ВК Men 1205 Менеджмент  2 4 

ООД ОК Fil 2107 Философия 2 5 

ООД КВ OAK 1108 Основы антикоррупционной культуры 3 5 
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4.2 Модуль  – Философия и основы права (траектория - бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях), 14 кредитов 

БД ВК Men 1205 Менеджмент 2 4 

ООД ОК Fil 2107 Философия 2 5 

ООД КВ OP 1108 Основы права 3 5 

5.1 Модуль - Учет и финансы предприятия (траектория - бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующих субъектах), 15 кредитов 

БД КВ MMA 2206 Микро и макро анализ 3 5 

БД КВ FU 2207 Финансовый учет 3 5 

БД КВ Fin  2208 Финансы 3 5 

5.2 Модуль  – Учетно-финансовая система (траектория - бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях), 15 кредитов 

БД КВ OMM 2206 Основы микро и макроэкономики 3 5 

БД КВ ВUFО 2207 Бухгалтерский учет в финансовых органах 3 5 

БД КВ TF 2208 Теория финансов 3 5 

6.1 Модуль  – Учет и анализ (траектория - бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах), 16 

кредитов 

БД ВК ЕР 2209 Экономика предприятия 3 4 

БД КВ UUA 2210 Управленческий учет и  анализ 3 4 

БД КВ AFDP 2211 Анализ финансовой деятельности предприятия 4 5 

БД  Производственная практика  4 3 

6.2 Модуль - Учет в государственных учреждениях (траектория - бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях), 16 кредитов 

БД ВК ЕР 2209 Экономика предприятия 3 4 

БД КВ UUGU 2210 Управленческий учет в государственных учреждениях 3 4 

БД КВ AIGB 2211 Анализ исполнения государственного бюджета 4 5 

БД  Производственная практика  4 3 

7 Модуль - Финансовый контроль и аудит, 10 кредитов 

ПД ВК 
BUSMSFO 

2212 

Бухгалтерский учет в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 
4 5 

ПД КВ FКGА 3301 Финансовый контроль и государственный аудит 5 5 

8.1 Модуль -Учет и отчетность (траектория - бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах), 

15 кредитов 

БД КВ UOSMP 2213 Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства 4 5 

ПД КВ BUNS 3302 Бухгалтерский учет в непроизводственной сфере 5 5 

ПД КВ BUOB 3303 Бухгалтерский учет и отчетность в банках 5 5 

8.2 Модуль -Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (траектория - бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях), 15 кредитов 

БД КВ UOSO 2213 Учет и отчетность в сфера образования 4 5 

ПД КВ 
BUOZhKH 

3302 

Бухгалтерский учет объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
5 5 

ПД КВ BUUZ 3303 Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения 5 5 

9.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и налоговый учет (траектория - бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующих субъектах), 13 кредитов 

БД КВ NNU 2214 Налоги и налоговый учет 4 5 

ПД КВ 1SB 3304 1С: Бухгалтерия 4 5 

ПД КВ DPOP 3305 
Делопроизводство предприятия и организационное 

поведение 
5 3 

9.2 Модуль - Автоматизация бухгалтерского учета (траектория - бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях), 13 кредитов 

БД КВ UGD 2214 Учет государственных доходов 4 5 

ПД КВ ABU 3304 Автоматизация бухгалтерского учета 4 5 

ПД КВ DBU 3305 Документооборот в бухгалтерском учете 5 3 

Примечание: описание дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального образования (4 

года) соответствует предметам 

 

7 Модуль - Финансовый контроль и аудит 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности 
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Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: приобретение навыков грамотного ведения делопроизводства в применении стандартов 

финансовой отчетности в практике учета и формирование профессионального мышления, связанного с 

умением анализировать и принимать управленческие решения в соответствии с международными  стандартами. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе международных стандартов финансовой отчетности содержатся 

введение в международные стандарты финансовой отчетности, принципы составления и представления 

финансовой отчетности, обесценение и износ активов, высвободившиеся, отчет о движении денежных средств, 

основные средства, арендный учет, нематериальные активы, финансовые инструменты, учет убытков по 
займам, внеоборотные инвестиционные инструменты, доход от реализации, налог на прибыль, договор 

подряда, учет доходов от государственных субсидий, финансовая отчетность в условиях изменения курса 

валюты и, консолидация бизнеса и рассмотрение консолидированной финансовой отчетности. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория  

Постреквизиты: Финансовый контроль и государственный аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) общепринятые принципы бухгалтерского учета МСФО;МСФО 

арендный учет; МСФО преимущества аренды; недостатки; В) умение раскрыть финансовую отчетность МСФО; 

овладеть операциями в иностранной валюте. C) МСФО определяет содержание и сущность промышленного 

предприятия в условиях рынка; общую и производственную структуру предприятия МСФО; эффективность 

ремонта оборудования МСФО. D) научить систематизировать свои мысли с использованием документов в 

написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать точку зрения об 

информационных средствах; Е) научить вести учет финансового состояния предприятия как будущих 
профессиональных специалистов в соответствии с МСФО. 

 

8.1 Модуль -Учет и отчетность (траектория - бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета  и отчетности субъектов малого предпринимательства 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины обучающийся определяет, каким образом 

реализуются общие задачи государственного аудита и государственного аудита в соответствии со стандартами. 

Кроме того, ознакомится с компетенцией органов государственного аудита и их Счетного комитета по 
контролю за исполнением республиканского бюджета. Требования к оказанию государственной услуги и 

порядок планирования и проведения государственного аудита, заполнения и представлению результатов.  

Пререквизиты: Финансовый учет, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Делопроизводство предприятия и организационное поведение 

Ожидаемые результаты обучения: А) цели, задачи, принципы и способы ведения бухгалтерского учета на 

объектах малого предпринимательства, нормативное регулирование учета в РК, основные концепции 

бухгалтерского учета, объекты контроля, формы формирования учетных записей и формы документирования 

выполненных фактов.В) «использование навыков в управленческой деятельности субъектов малого 

предпринимательства и работы с программой автоматизации электронного учета и документооборота, 

использование стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов и программ";, и аналитическое 

обеспечение разработки бюджетов, мониторинг, анализ, контроль за их исполнением; С) оценивает налоговые 
последствия конкретных бизнес-операций в рамках действующего налогового законодательства и планируемых 

изменений для принятия финансовых решений, способных оценивать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую отчетность организаций, находящихся на объектах малого предпринимательства. D) владение 

навыками учета, анализа и использования соответствующих данных для финансового учета, обобщение и 

анализ финансовых результатов субъектов предпринимательства. Е) ведение документооборота и составление 

финансовой отчетности; 

 

8.2 Модуль -Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (траектория - бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях) 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учет и отчетность в сфера образования 
Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета  и ведения отчетности в сфере образования, изучение 

принципов бюджетных расходов и особенностей бюджетного распределения по учебным заведениям. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются принципы и основные 

качественные характеристики составления бухгалтерского учета и финансовой отчетности в области 

образования, единую учетную политику в государственных органах, учреждениях , порядок организации 

бухгалтерского учета и порядок учета объектов финансового учета, порядок учета доходов и расходов, порядок 

учета затрат на производство и другие цели. Определение оценочных обязательств, условных обязательств и 
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условных активов, влияние изменений валютных курсов изучают порядок учета чистых активов/капитала. 

Изучаются отдельные принципы учета в области образования, а также порядок учета операций по 

централизованному снабжению государственными учреждениями в области образования долгосрочными 

активами и фондами и порядок составления и представления финансовой отчетности в государственных 

учреждениях. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет  

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) определение взаимосвязи между учетом активов, обязательств и 
капитала с оценкой финансового состояния и элементов финансовой отчетности образовательного 

государственного учреждения по результатам учебного курса студент должен овладеть практическими 

навыками в области учета и отчетности в области образования; В) определять учет доходов и расходов в 

учреждении образования, результаты деятельности государственного учреждения; определять финансово-

экономические результаты деятельности учреждения; С) грамотно интерпретировать экономические процессы 

и явления в; экономических расчетов; D) использование современных технических средств и информационных 

технологий при аудите об использовании бюджетных средств в бухгалтерском процессе, финансовом контроле 

и аудите об использовании бюджетных средств; E) определение сложившихся тенденций использования 

бюджетных средств в образовательном учреждении на основе анализа.; 

 

9.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и налоговый учет (траектория - бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоги и налоговый учет  

Автор программы: Тлеукабылова К.Б.. 

Цель изучения курса: Организация налогового учета, определение сумм налоговых платежей, приобретение 

практических и теоретических знаний о доходах и отчислениях за отчетный период. Определение того, 

относится ли налогооблагаемая прибыль к финансовой отчетности хозяйствующего субъекта на основании 

результатов бухгалтерского учета в соответствии с налоговым законодательством. Информация, используемая 

в налоговом учете, извлекается из данных бухгалтерского учета и процесса ведения налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины рассматриваются понятия налогового 

учета, расчет совокупного годового дохода и налоговый учет вычетов из совокупного годового дохода 
юридического лица, налоговый учет прочих вычетов из совокупного годового дохода юридического лица, 

налоговый учет фиксированных активов. Изучают особенности корректировки налогооблагаемого дохода, 

налогового учета на доход, декларации о корпоративном подоходном налоге, налогообложения других 

категорий налогоплательщиков, налогообложения доходов иностранных юридических лиц, организуют учет 

налога на добавленную стоимость и акцизов. Ведет учет операций по специальным налоговым режимам для 

производителей сельскохозяйственной продукции, исчисления земельного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, транспортного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, исчисления налога на имущество, расчетов 

субъектов по иным налогам в бюджет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Бюджетный учет и отчетность 
Ожидаемые результаты обучения: А) цели, задачи, принципы и способы ведения налогового учета в 

организации, нормативное регулирование учета в РК, основные концепции бухгалтерского учета, методы 

формирования объектов контроля, учетных записей и формы документирования выполненных фактов. В) 

правильная идентификация отдельных фактов хозяйственной деятельности в ведении налогового учета. C) 

оценка, классификация и систематизация, определение в соответствии с экономическим содержанием и их 

влияния на показатели финансовой отчетности.D) умение выявлять различия между Налоговым отчетом и 

финансовой отчетностью Е) может рассчитывать обязательства субъекта по налогам: 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  1С: Бухгалтерия 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: приобретении необходимого уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций 
по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета в программном обеспечении «1С: Бухгалтерия» в 

организациях всех форм собственности  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса 1С: Бухгалтерия обучающийся рассматривает 

общую характеристику программы 1С – Предприятия, основные принципы и задачи программы . Изучает 

поступление и документальное оформление ТМЗ в программе 1С Бухгалтерия. Документальное оформление и 

учет готовой продукции в программе 1С Бухгалтерия, в совершенстве владеющей совокупный доход от 

реализации готовой продукции и товаров в программе 1С Бухгалтерия организует учет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 
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Постреквизиты: Бухгалтерский учет в транспортных организациях, Бухгалтерский учет в нефтегазовом 

секторе 

Ожидаемые результаты обучения: А) Организация бухгалтерского учета на предприятии; учетная политика; 

рабочий план счетов, группировка счетов; бухгалтерская документация; инвентаризации; оборотные активы: 

денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая дебиторская задолженность; учетная политика; 

бухгалтерская документация; инвентаризации; Расчет ТМЗ; В) включение предприятия в программу 1С: 

Бухгалтерия; внедрение структурных подразделений предприятия в программе 1С: Бухгалтерия; оформление 

отчета о прибылях и убытках в программе 1С:Бухгалтерия. ; учет реализации готовой продукции;учет 
отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального оформления 

возвращенных товаров;С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета; исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) обработка и регистрация информации с показателями бухгалтерского учета, ведение 

учета текущих обязательств, составление финансовой отчетности и о совокупном годовом доходе. E) 

составление и представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности. 

 

9.2 Модуль - Автоматизация бухгалтерского учета (траектория - бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учет государственных доходов 

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по достоверному 

формированию доходов и вычетов по отчетным периодам, определению сумм налоговых платежей, 

организации налогового учета.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "учет государственных доходов" изучает систему налогового 

учета для определения налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц для уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, эффективности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

взаимосвязи с налоговым и бухгалтерским учетом для освоения теоретических и практических навыков. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 
Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен понимать основные положения налогового 

законодательства; принципы налогообложения; правила налогового учета для формирования 

налогооблагаемого дохода; в) владеть навыками и навыками формирования надежного дохода; вычеты за 

отчетный период; определения размера налоговых платежей; налогового учета; С) владеть навыками 

регистрации, обработки и систематизации информации по данным налоговой отчетности при налоговом учете; 

ведения регистров налогового учета; составления декларации совокупного годового дохода и выписанных с 

ним вычетов. D) своевременная регистрация движения имущества, обязательств и капитала в учетных 

документах; E) представление отчета государственных доходов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Автоматизация бухгалтерского учета 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению современных информационных технологий ведения бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Общее понятие автоматизации бухгалтерского учета направлено на 

внедрение компьютерных технологий ведения налоговой и финансовой отчетности.Изучает способы 

использования компьютера в учете товарно-материальных запасов и денежных средств. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Внедрение структурных подразделений предприятия в 1С: 

Бухгалтерский учет 1С: Включение предприятия в бухгалтерскую программу; организация бухгалтерского 

учета на предприятии; учетная политика, план работы счетов, группировка счетов; бухгалтерская 
документация; инвентаризации; оборотные активы: денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая 

дебиторская задолженность; Расчет ТМЗ. В) составление баланса предприятия; учет синтетических и 

аналитических счетов;составление регистров учета, отражающих движение ТМЗ; учет реализации готовой 

продукции;учет отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального 

оформления возвращенных товаров; С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета;исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 



448 

  

отражающих движение D) умение вести беседу по теме, обмениваться информацией, давать оценку, вести 

дискуссии и активно участвовать в ней, быть компетентным в публичном выступлении. E) составление и 

представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности.  

 

5В050800 - УЧЕТ И АУДИТ  

3 курс 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Название дисциплины 
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9.1 Модуль - Стандарты учета и аудита (траектория - бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих 

субъектах), 22 кредитов 

БД КВ MSFO 3215 Международные стандарты финансовой отчетности 5 5 

БД КВ ЕА 3216 Экономический анализ 5 6 

БД КВ MSA 3217 Международные стандарты аудита 5 5 

БД КВ FKGA 3218 Финансовый контроль и государственный аудит 6 6 

9.2 Модуль  - Государственный аудит и анализ (траектория - бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях, 22 кредитов 

БД КВ UGS 3215 Учет государственной собственности 5 5 

БД КВ AIGB 3216 Анализ исполнения государственного бюджета 5 6 

БД КВ GA 3217 Государственный аудит 5 5 

БД КВ UOSMP 3218 Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства 6 6 

10.1 Модуль -Учет и отчетность (траектория - бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах), 

17 кредитов   

ПД КВ KFO 3303 Консолидация финансовой отчетности  5 5 

ПД КВ BUNS 3304 Бухгалтерский учет в непроизводственной сфере 5 6 

ПД КВ BUOB 3305 Бухгалтерский учет и отчетность в банках  6 6 

10.2 Модуль -Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (траектория - бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях), 17 кредитов   

ПД КВ UOSO 3303 Учет и отчетность в сфере образования 5 5 

ПД КВ BUOZhKH  

3304 

Бухгалтерский учет объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  
5 6 

ПД КВ BUUZ 3305 Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения   5 6 

11.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и налоговый учет (траектория - бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующих субъектах), 18 кредитов   

БД КВ NU 3219 Налоговый учет 6 5 

ПД КВ 1SB 3306 1С: Бухгалтерия 6 5 

ПД КВ OBUS 3307 Организация бухгалтерского учета в строительстве 6 5 

БД   Производственная практика 6 3 

11.2 Модуль - Автоматизация бухгалтерского учета (траектория - бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях), 18 кредитов 

БД КВ UGD 3219 Учет государственных доходов 6 5 

ПД КВ ABU 3306 Автоматизация бухгалтерского учета 6 5 

ПД КВ OBUFU 3307 Организация бухгалтерского учета в финансовых учреждениях  6 5 

БД   Производственная практика 6 3 

 

9.1 Модуль - Стандарты учета и аудита (траектория - бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих 

субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международные стандарты финансовой отчетности 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: приобретение навыков грамотного ведения делопроизводства в применении стандартов 

финансовой отчетности в практике учета и формирование профессионального мышления, связанного с 

умением анализировать и принимать управленческие решения в соответствии с международными  стандартами. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет Международных стандартов финансовой отчетности 

утверждается в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан о финансовом учете и 
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бухгалтерском учете и Международных стандартов финансовой отчетности. В ходе изучения данной 

дисциплины изучается организация учета краткосрочных активов, учет основных средств, основных средств, 

нематериальных активов, обязательств, доходов и расходов, капитала и резервов, расчет изменения курсов 

валют, иностранной деятельности, организация налогового учета в соответствии с международными законами о 

бухгалтерском учете. 

Пререквизиты: Социально-экономическая статистика, Экономика предприятия  

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит  

Ожидаемые результаты обучения: А) общепринятые принципы бухгалтерского учета по МСФО; 
Преимущества аренды по МСФО; несовершенства; Б) знание МСФО раскрытия финансовой отчетности; 

Изучение бухгалтерского учета по МСФО; Изучение валютных операций в МСФО. В) содержание и сущность 

МСФО в рыночной среде; МСФО общая и производственная структура предприятия; Повышение 

эффективности МСФО ремонта оборудования. Г) организация бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятии; Е) подготовка финансовой отчетности для организации в соответствии с МСФО 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономический анализ 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: основан на общепринятых стандартах бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Экономический анализ характеризует совокупность данных по анализу показателей денежных потоков, 

активов, пассивов, производственных отчетов и состояния имущества на современном уровне экономического 
развития. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает изучение теоретических основ 

экономического анализа, а также методики проведения управленческого и финансового анализа. Ознакомится с 

предметом и задачами, объектом и содержанием экономического анализа.Дается представление о методах и 

методах экономического анализа. В учебных средствах дается широкое понимание метода факторного анализа, 

финансовых коэффициентов.Благодаря этому формируется основа управленческого анализа, навыки анализа 

маркетинговой деятельности компании.Изучаются методы анализа производства и реализации 

продукции.Изучаются основы финансового анализа с освоением использования производственных ресурсов , 

анализа себестоимости продукции, методы общей оценки финансового состояния компании. Основной целью 

курса является усвоение студентами анализа баланса, финансовой устойчивости, денежных потоков и 

доходности компании. 
Пререквизиты: Социально-экономическая статистика, Экономика предприятия  

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: A) консолидированный отчет основных и дочерних юридических лиц; 

консолидированная финансовая отчетность основных и зависимых юридических лиц; особенности отражения 

доли участия в финансовой отчетности по совместной деятельности; углубление информации о связанных 

сторонах; теоретической информации о консолидации финансовой отчетности;; С) умение составлять на 

практике консолидированный баланс, отчетность о денежных средствах и консолидированную финансовую 

отчетность о доходах и расходах, полученные студентами на лекционных занятиях. E) оценивает налоговые 

последствия конкретных бизнес-операций в рамках действующего налогового законодательства и планируемых 

изменений для принятия финансового решения, способных оценивать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую отчетность организаций различных форм собственности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международные стандарты аудита 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

планированию, проведению аудита как независимого контроля правильности организации и ведения 

бухгалтерского учета, организации и функционирования системы внутреннего контроля, составления 

финансовой отчетности с точки зрения ее достоверности, проверки соблюдения законодательства, оформлению 

результатов аудиторской проверки с учетом международных стандартов аудита.  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения данной дисциплины проводятся мероприятия по 

разъяснению сущности международных стандартов и норм. Дается особое толкование содержания, 

классификации и характеристик основных групп стандартов. Рассматриваются типы аудита и вопросы 
нормативного регулирования аудиторской деятельности и применения МСФО и ММС в системе 

Национального учета РК. Ознакомляется с правами и обязанностями членов Международного института 

квалифицированных бухгалтеров(AICPA). Дается характеристика особенностей оформления результатов 

аудиторской проверки и применения международных стандартов аудита. В РК в ходе аудита субъектов малого 

и среднего бизнеса проводятся занятия с применением рекомендаций по применению международных 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 
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Ожидаемые результаты обучения: A) усвоение теоретических основ международного стандарта аудита, B) 

умение применять эффективные методы аудиторской проверки, C) применение международных стандартов 

аудита в профессиональной деятельности, умение проводить оценку достоверности данных финансовой 

отчетности с точки зрения АХС . E)оценивает налоговые последствия конкретных бизнес-операций в рамках 

действующего налогового законодательства и планируемых изменений для принятия финансового решения, 

способных оценивать и интерпретировать финансовые и бухгалтерские отчеты организаций различных форм 

собственности. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый контроль и государственный аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Ознакомление с принципами и методами проведения финансового контроля и аудита в 

организациях; развитие навыков самостоятельной работы по ведению финансового контроля и аудита на основе 

использования общих теоретических методов и процессов контроля; изучение порядка анализа документов и 

анализа систем внутреннего контроля и составление аудиторских отчетов и аудиторских отчетов. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины обучающийся изучает предмет, предмет и 

формы финансового контроля и международный опыт финансового контроля, а также организацию 

контрольно-ревизионной работы. Обеспечивается организация государственного финансового контроля, 

нормативно-правовые и информационные основы финансового контроля, научно-методическая система 

финансово-хозяйственного контроля . Проводятся ознакомительные мероприятия с системой контроля и 
проверки банковских и расчетных операций. Обучение проводится по контролю и проверке основных средств и 

товарно- материальных ценностей, функциональному аудиту цикла закупок и проверке товарно-материальных 

запасов. Изучается платежный цикл и денежная система.Определяется, как осуществляется местный аудит 

ревизии денег. Ознакомится с системным контролем и инвестиционным аудитом и аудиторской структурой 

дебиторской задолженности,специальным контрольным контролем и аудитом обязательств. 

Пререквизиты:Введение в финансы , Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Практический аудит, Оценка стоимости предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А)возможность выявления общих форм, моделей, инструментов в области 

финансового контроля и государственного аудита; В) система учета и мониторинг государственного аудита; 

возможность грамотного использования языка предметной области; C) может самостоятельно проводить 

финансовый контроль и аудит, контролировать передачу материалов в судебные и следственные органы в 
соответствующих случаях; D) принимает участие в работе правовой службы по формированию недостачи 

денежных средств и высвобождаемых и результатов хищений;; E) разработка предложений по управлению 

предприятием по повышению уровня системы государственного контроля; 

 

9.2 Модуль  - Государственный аудит и анализ (Траектория - Бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учет государственной собственности  

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучение особенностей учета публичной собственности, создание условий для 
мониторинга и контроля состояния публичной собственности, принятие обоснованных решений о ее 

использовании в интересах государства. 

Краткое содержание дисциплины: Под включением в государственную собственность в государственную 

собственность в той мере, в какой это необходимо для осуществления полномочий по получению, 

рассмотрению и хранению документов, содержащих информацию о государственной собственности, и 

управлению и распоряжению государственной собственностью Государственный учет права собственности на 

государственную собственность является государственной информационной системой, которая является 

организационно упорядоченным набором документов и информационных технологий, осуществляющим 

процесс учета государственного имущества и осуществляющим предоставление ин формации об этом. Объект 

бухгалтерского учета-государственное имущество, находящееся на территории Республики Казахстан и за 

рубежом: недвижимое имущество; движимое (акции, доля (взнос) в уставном (долях) хозяйственного ведения 

товарищества или товарищества или иное неподвижное недвижимое имущество). 
Пререквизиты: Основы финансовых расчетов, Экономика отрасли 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Понять смысл использования метода расчета в государственных 

органах; основы Конституции РК, законодательные акты, регулирующие деятельность государственных 

учреждений Республики Казахстан и в сфере международных отношений; сущность применения метода 

начисления в государственных учреждениях; В) создание рациональной системы учета учетной политики и 

организации отчетности, основанной в соответствии с правилами учета государственных учреждений, 

правилами МСФООС и правилами подготовки и представления финансовой отчетности; C) правила 
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представления финансовой отчетности государственными учреждениями администраторам бюджетных 

программ, местному уполномоченному органу по исполнению государственного бюджета; D) использование 

современных технических средств и информационных технологий при аудите об использовании бюджетных 

средств в государственных учреждениях ; E) разработка предложений по управлению предприятием по 

повышению уровня системы государственного контроля; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ исполнения государственного бюджета 
Автор программы: Кельбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: изучение основ, источников информации и методов анализа исполнения 

государственного бюджета. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе анализа исполнения государственного бюджета овладение 

методами анализа функций и функций бюджета с пониманием экономической ценности и хода 

функционирования государственного бюджета в области финансов. Кроме того, проведен комплексный анализ 

доходов и расходов государственного бюджета, проанализированы меры государственного бюджета в 

кризисный период, основные направления поддержки политики, основанные на примере национальной 

экономики, а также роль бюджета в развитии социальной сферы с ролью развития. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты:Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы Конституции Республики Казахстан, разработка 
законодательных актов, регулирующих исполнение государственного бюджета Республики Казахстан и 

международные отношения; Б) Создание эффективной учетной политики и системы отчетности, основанной на 

соответствии государственных ведомств учетной политике, а также подготовке и представлении финансовой 

отчетности; В) правила представления финансовой отчетности государственными учреждениями 

администраторам бюджетных программ, местному уполномоченному органу по исполнению государственного 

бюджета; D) использование современных технических средств и информационных технологий при аудите об 

использовании бюджетных средств в государственных учреждениях ; E) разработка предложений по 

управлению предприятием по повышению уровня системы государственного контроля; D) использование 

современных технологий и информационных технологий при анализе исполнения государственного бюджета и 

проверках использования бюджетных средств; Д) разработка предложений по управлению предприятием для 

повышения уровня государственного контроля; 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственный аудит 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Планирование и проведение аудитов как самостоятельного контроля за организацией и 

ведением бухгалтерского учета, организацией и функционированием системы внутреннего контроля, 

формированием у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков, составлением 

бухгалтерской отчетности на предмет ее достоверности, проверкой соответствия законодательству, учетом 

результатов аудита, изучением международных стандартов аудита.  

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины обучающийся определяет, каким образом 

реализуются общие задачи государственного аудита и государственного аудита в соответствии со стандартами. 
Кроме того, ознакомится с компетенцией органов государственного аудита и их Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканского бюджета. Требования к оказанию государственной услуги и 

порядок планирования и проведения государственного аудита, заполнения и представлению результатов. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: A) умеет использовать информацию и опыт, полученные для принятия 

рациональных решений, основанных на критическом мышлении; B) оценивает и разъясняет финансовые и 

бухгалтерские отчеты организаций различных форм собственности, а также налоговые последствия в рамках 

действующего налогового законодательства и его планируемых изменений для принятия финансовых решений; 

C) свободно ориентирует себя на финансовое и налоговое законодательство; D) организует и проводит 

аудиторскую и аудиторскую деятельность на основе государственного; и документации, выявлять неточности и 

сокрытия; E) анализирует, синтезирует и критически разъясняет информацию в области государственного 
контроля и аудита на основе интегрированных научных методов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета  и отчетности субъектов малого предпринимательства 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины обучающийся определяет, каким образом 

реализуются общие задачи государственного аудита и государственного аудита в соответствии со стандартами. 
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Кроме того, ознакомится с компетенцией органов государственного аудита и их Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканского бюджета. Требования к оказанию государственной услуги и 

порядок планирования и проведения государственного аудита, заполнения и представлению результатов.  

Пререквизиты: Финансовый учет 1, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) цели, задачи, принципы и способы ведения бухгалтерского учета на 

объектах малого предпринимательства, нормативное регулирование учета в РК, основные концепции 

бухгалтерского учета, объекты контроля, формы формирования учетных записей и формы документирования 
выполненных фактов.В) «использование навыков в управленческой деятельности субъектов малого 

предпринимательства и работы с программой автоматизации электронного учета и документооборота, 

использование стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов и программ";, и аналитическое 

обеспечение разработки бюджетов, мониторинг, анализ, контроль за их исполнением; С) оценивает налоговые 

последствия конкретных бизнес-операций в рамках действующего налогового законодательства и планируемых 

изменений для принятия финансовых решений, способных оценивать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую отчетность организаций, находящихся на объектах малого предпринимательства. D) владение 

навыками учета, анализа и использования соответствующих данных для финансового учета, обобщение и 

анализ финансовых результатов субъектов предпринимательства. Е) ведение документооборота и составление 

финансовой отчетности; 

 

10.1 Модуль -Учет и отчетность (траектория - бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах)

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Консолидация финансовой отчетности 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: многие сейчас объединяют свои предприятия, чтобы оставаться конкурентоспособными 

и производить качественную продукцию. На этом курсе студенты будут знакомиться не только с понятиями 

головного предприятия, дочернего предприятия, зависимого предприятия, но также теоретически и 

практически с особенностями их расчета, консолидации (консолидации) проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение предмета консолидации финансовой отчетности может получить 

полное представление о консолидированной отчетности основных и дочерних юридических лиц и 

консолидированной финансовой отчетности основных и зависимых юридических лиц. Вместе с тем , студент 
осваивает новую информацию об особенностях отражения доли участия в совместной деятельности в 

финансовой отчетности и раскрытии информации о связанных сторонах и др. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: компетенции: иметь представление: А) квалификация: консолидированная 

отчетность основных и дочерних юридических лиц; консолидированная финансовая отчетность основных и 

зависимых юридических лиц; особенности отражения доли участия в финансовой отчетности по совместной 

деятельности; информацию о связанных сторонах; углубление теоретической информации о консолидации 

финансовой отчетности; В) навыки: студент должен составлять виды финансовой отчетности: бухгалтерский 

баланс, отчетность о движении денежных средств, консолидированные отчеты о доходах и расходах. C) 

компетенции: умение составлять на практике консолидированный баланс, отчетность о денежных средствах и 
консолидированную финансовую отчетность о доходах и расходах. D)анализ, мониторинг информации 

консолидированного учета. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в непроизводственной сфере 

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: предоставить более глубокий взгляд на информацию в разделе «Финансовый учет» и их 

особенности в полях. А именно: знание особенностей учета в ломбарде, наружная реклама, собственные 

квартирные кооперативы, полиграфические услуги, туристические фирмы, ломбарды, торговля, автокомпании. 

Краткое содержание дисциплины: В основной части дается теоретическая характеристика рассматриваемых 

тем, в следующих разделах широко рассматриваются понятия организации бухгалтерского учета в отраслях .На 

данном курсе студенты рассчитывают текущие активы вне производственной сферы, которые не 
предусмотрены на предыдущих курсах: денежные средства и их эквиваленты, учет дебиторской задолженности 

товарных – изучает учет материальных запасов, учет текущих и долгосрочных обязательств, учет собственного 

капитала, представление финансовой отчетности, расчет профинансированной аренды, расчет подоходного 

налога, учет финансовых структур, учет инвестиций и т. д. б.изучает организацию и учет тем. В данном курсе 

рассматриваются основные и начальные темы учебной программы. 

Пререквизиты: Финансовый учет 1, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 
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Ожидаемые результаты обучения: А) организация учета в издательской деятельности; организация 

бухгалтерского учета в туристских компаниях; организация бухгалтерского учета операций в ломбарде; 

освоение особенностей учета в торговле; освоение особенностей учета наружной рекламы; освоение специфики 

учета на автотранспортных предприятиях; в) умение раскрыть финансовую отчетность;знание принципов 

составления типового плана предприятия; владение методикой составления балансовых обязательств и 

отчетности по доходам и убыткам (убыткам); знание признания и оценки финансового обязательства с; методы 

учета инвестиций: метод долевого участия; знание методов познание методов покупной стоимости. C) 

оценивает налоговые последствия конкретных бизнес-операций в рамках действующего налогового 
законодательства и планируемых изменений для принятия финансовых решений, способных оценить и 

интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность организаций, находящихся на объектах малого 

предпринимательства. D) владение навыками учета, анализа и использования соответствующих данных для 

финансового учета, обобщение и анализ финансовых результатов субъектов предпринимательства. Е) ведение 

документооборота и составление финансовой отчетности; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет и отчетность в банках 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Основы организации бухгалтерского учета в банковском учреждении. Элементы 

системы учета. В основе реформы бухгалтерского учета в банковской системе лежит необходимость внедрения 

и развития принципов бухгалтерского учета, соответствующих международным стандартам банков второго 
уровня Республики Казахстан. Теоретическое и практическое обучение основным направлениям анализа 

финансовой отчетности для необходимых специалистов банка по организации учетной политики банка для 

принятия теоретических и управленческих решений. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета и отчетности в банке изучаются 

мероприятия по организации расчетно-операционной работы в банке . Ознакомится с банковским балансом и 

принципами его создания и системой документооборота и контроля коммерческих банков.. Владеет полным 

понятием о расчетных операциях, отчетах межбанковских корреспондентских отношений ,кассовых и 

кредитных операциях. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Финансовый учет 1 

Постреквизиты:Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета в 
банке. В) Создает баланс банков второго уровня, может самостоятельно выполнять работу банка. С) иметь 

возможность самостоятельно решать вопросы, связанные с их бухгалтерской и банковской деятельностью. D) 

Базовые знания банков второго уровня в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Е) использование современных технических средств и информационных технологий в 

бухгалтерском учете банков; 

 

10.2 Модуль -Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (траектория - бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учет и отчетность в сфере образования  

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета  и ведения отчетности в сфере образования, изучение 

принципов бюджетных расходов и особенностей бюджетного распределения по учебным заведениям. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются принципы и основные 

качественные характеристики составления бухгалтерского учета и финансовой отчетности в области 

образования, единую учетную политику в государственных органах, учреждениях , порядок организации 

бухгалтерского учета и порядок учета объектов финансового учета, порядок учета доходов и расходов, порядок 

учета затрат на производство и другие цели. Определение оценочных обязательств, условных обязательств и 

условных активов, влияние изменений валютных курсов изучают порядок учета чистых активов/капитала. 

Изучаются отдельные принципы учета в области образования, а также порядок учета операций по 

централизованному снабжению государственными учреждениями в области образования долгосрочными 

активами и фондами и порядок составления и представления финансовой отчетности в государственных 
учреждениях. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) определение взаимосвязи между учетом активов, обязательств и 

капитала с оценкой финансового состояния и элементов финансовой отчетности образовательного 

государственного учреждения по результатам учебного курса студент должен овладеть практическими 

навыками в области учета и отчетности в области образования; В) определять учет доходов и расходов в 

учреждении образования, результаты деятельности государственного учреждения; определять финансово-
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экономические результаты деятельности учреждения; С) грамотно интерпретировать экономические процессы 

и явления в; экономических расчетов; D) использование современных технических средств и информационных 

технологий при аудите об использовании бюджетных средств в бухгалтерском процессе, финансовом контроле 

и аудите об использовании бюджетных средств; E) определение сложившихся тенденций использования 

бюджетных средств в образовательном учреждении на основе анализа.; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет объектов жилищно-коммунального хозяйства  
Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности бухгалтерского учета объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, формирование достоверной информации в форме их внутренней отчетности, а также достаточное 

знание этих вопросов в экономике Казахстана. 

Краткое содержание дисциплины: Значимость данной дисциплины- важность решения вопросов организации 

учета финансовых результатов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, формирование 

достоверной информации в форме их внутренней отчетности, а также недостаточное знание этих вопросов в 

науке казахстанской экономики. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) в результате изучения курса студенты должны овладеть практическими 

навыками учета объектов жилищно-коммунального хозяйства; В) иметь возможность использовать финансово-
экономические результаты деятельности предприятия, а также эту информацию в системе жилищно-

коммунального хозяйства; С) в области составления и представления финансовой отчетности в соответствии со 

стандартами учета; D) использовать современные технические средства и информационные технологии при 

аудите об использовании бюджетных средств.; E) на основе анализа сложившихся тенденций использования 

бюджетных средств в объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения   

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности бухгалтерского учета организаций здравоохранения, являющихся 

как государственными предприятиями так и частными 
Краткое содержание дисциплины: "Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения» - один из основных 

курсов для студентов специальности "Учет и аудит". В настоящее время медицинские услуги обеспечивают 

государственные организации и частный сектор (акционерные общества, товарищества с ограниченной 

ответственностью). Данный курс изучается с анализом организации учета организаций здравоохранения, учета 

средств,выделяемых из бюджета на осуществление государственного заказа в рамках Кодекса бюджетных 

классификационных расходов, учета лекарственных препаратов по серийным и срокам хранения. 

Автоматизация работы отдела государственных закупок предприятия: рассмотрение заявок в подразделения 

Организации по закупу товарно-материальных запасов (работ / услуг) и оформлению контрактов с 

поставщиками товаров и мониторингу исполнения обязательств по их исполнению. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 
Ожидаемые результаты обучения: А) понимание назначения и классификации первичных документов; 

соответствие законодательству форм и требований, применяемых к регистрации операций или событий; 

заполнение первичных документов для учета кассовых операций, расчетов с учетными лицами, счетов-фактур, 

счетов-фактур на выпуск товаров; B) ведение работы по учету наличия и движения активов, обязательств и 

капиталов организации и определение результатов его экономической и финансовой деятельности; c) ведение 

работы по учету наличия и движения активов,; документов, обязательных реквизитов первичных документов, 

правил функционирования автоматизированных бухгалтерских систем, форм первичных бухгалтерских 

документов; D) понимание таблицы учетных документов; владение методологией банковских операций и 

наличными деньгами; навыки работы с наличными деньгами; типовые межбанковские связи учета операций; 

контроль за своевременным представлением авансовых отчетов; расчет командировочных расходов и затрат 

для операционно-хозяйственных нужд; проверка правильности авансового учета; контроль за своевременным 

представлением авансовых отчетов; C) доступ в автоматизированную систему данных бухгалтерского учета по 
авансовым отчетам; навыки проверки целесообразности расходов по авансовым отчетам; понимание условий 

контрактов и хозяйственных операций по реализации товаров, услуг, работ; начисление выплат на основе 

заработной платы; средней заработной платы (оплата отпусков, временная нетрудоспособность, компенсация за 

неиспользованный отпуск); E) представление финансовой отчетности в учреждениях здравоохранения. 
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11.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и налоговый учет (траектория - бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоговый учет  

Автор программы: Тлеукабылова К.Б.. 

Цель изучения курса: Организация налогового учета, определение сумм налоговых платежей, приобретение 

практических и теоретических знаний о доходах и отчислениях за отчетный период. Определение того, 
относится ли налогооблагаемая прибыль к финансовой отчетности хозяйствующего субъекта на основании 

результатов бухгалтерского учета в соответствии с налоговым законодательством. Информация, используемая 

в налоговом учете, извлекается из данных бухгалтерского учета и процесса ведения налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины рассматриваются понятия налогового 

учета, расчет совокупного годового дохода и налоговый учет вычетов из совокупного годового дохода 

юридического лица, налоговый учет прочих вычетов из совокупного годового дохода юридического лица, 

налоговый учет фиксированных активов. Изучают особенности корректировки налогооблагаемого дохода, 

налогового учета на доход, декларации о корпоративном подоходном налоге, налогообложения других 

категорий налогоплательщиков, налогообложения доходов иностранных юридических лиц, организуют учет 

налога на добавленную стоимость и акцизов. Ведет учет операций по специальным налоговым режимам для 

производителей сельскохозяйственной продукции, исчисления земельного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, транспортного налога в зависимости от 
особенностей применения субъектов, целей использования, исчисления налога на имущество, расчетов 

субъектов по иным налогам в бюджет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) цели, задачи, принципы и способы ведения налогового учета в 

организации, нормативное регулирование учета в РК, основные концепции бухгалтерского учета, методы 

формирования объектов контроля, учетных записей и формы документирования выполненных фактов. В) 

правильная идентификация отдельных фактов хозяйственной деятельности в ведении налогового учета. C) 

оценка, классификация и систематизация, определение в соответствии с экономическим содержанием и их 

влияния на показатели финансовой отчетности.D) умение выявлять различия между Налоговым отчетом и 

финансовой отчетностью Е) может рассчитывать обязательства субъекта по налогам: 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  1С: Бухгалтерия 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: приобретении необходимого уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций 

по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета в программном обеспечении «1С: Бухгалтерия» в 

организациях всех форм собственности  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса 1С: Бухгалтерия обучающийся рассматривает 

общую характеристику программы 1С – Предприятия, основные принципы и задачи программы . Изучает 

поступление и документальное оформление ТМЗ в программе 1С Бухгалтерия. Документальное оформление и 

учет готовой продукции в программе 1С Бухгалтерия, в совершенстве владеющей совокупный доход от 
реализации готовой продукции и товаров в программе 1С Бухгалтерия организует учет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в транспортных организациях, Бухгалтерский учет в нефтегазовом 

секторе 

Ожидаемые результаты обучения: А) Организация бухгалтерского учета на предприятии; учетная политика; 

рабочий план счетов, группировка счетов; бухгалтерская документация; инвентаризации; оборотные активы: 

денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая дебиторская задолженность; учетная политика; 

бухгалтерская документация; инвентаризации; Расчет ТМЗ; В) включение предприятия в программу 1С: 

Бухгалтерия; внедрение структурных подразделений предприятия в программе 1С: Бухгалтерия; оформление 

отчета о прибылях и убытках в программе 1С:Бухгалтерия. ; учет реализации готовой продукции;учет 

отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального оформления 

возвращенных товаров;С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 
счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета; исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) обработка и регистрация информации с показателями бухгалтерского учета, ведение 

учета текущих обязательств, составление финансовой отчетности и о совокупном годовом доходе. E) 

составление и представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Организация бухгалтерского учета в строительстве  

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: усвоение студентами теоретических знаний об особенностях технологии строительного 

производства и их влияния на организацию учета; приобретение навыков сбора, регистрации и обработки 

информации, необходимой для формирования финансовой отчетности организаций в соответствии с 

международными стандартами.  

Краткое содержание дисциплины: В курсе организации бухгалтерского учета в строительстве раскрываются 
организационно-технические особенности строительного производства, виды строительных организаций. 

Изучает строительную продукцию и их оценку, изучает учетную политику организации бухгалтерского учета в 

строительстве и строительных организаций, учет материальных ресурсов, затраты по оплате труда. Изучает 

затраты на содержание строительных машин и механизмов, накладные расходы, формирование затрат на 

производство в строительстве, документальную подготовку и учет объемов выполнения строительно-

монтажных работ, формирование финансовых результатов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в транспортных организациях, Бухгалтерский учет в нефтегазовом 

секторе 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать классификацию затрат, методы определения, Основные понятия 

строительства, виды строительства, место, место в соответствии с требованиями рынка бухгалтерского учета в 

строительстве, результаты бухгалтерского учета. В) ведение и составление финансовой отчетности в 
строительстве; оформление документов в зависимости от объема выполнения строительно-монтажных работ; 

освоение методов балансовых обязательств и отчетности по доходам и убыткам (убыткам); знание признания и 

оценки финансового обязательства с финансовым активом; методы учета инвестиций: метод долевого участия; 

знание методов покупной стоимости; ведение учета строительных материалов; организация учета работы 

строительных машин и механизмов;рассмотрение расчетов по определению доходности и реализации готовой 

продукции, подготовка финансовой отчетности для организации в соответствии с МСФО.; D) своевременная 

регистрация движения имущества, обязательств и капитала в учетных документах; E) своевременная 

регистрация движения имущества, обязательств и капитала в учетных документах на строительных 

предприятиях; 

 

11.2 Модуль - Автоматизация бухгалтерского учета (траектория - бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учет государственных доходов 

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по достоверному 

формированию доходов и вычетов по отчетным периодам, определению сумм налоговых платежей, 

организации налогового учета.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "учет государственных доходов" изучает систему налогового 

учета для определения налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц для уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, эффективности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, а также 
взаимосвязи с налоговым и бухгалтерским учетом для освоения теоретических и практических навыков. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен понимать основные положения налогового 

законодательства; принципы налогообложения; правила налогового учета для формирования 

налогооблагаемого дохода; в) владеть навыками и навыками формирования надежного дохода; вычеты за 

отчетный период; определения размера налоговых платежей; налогового учета; С) владеть навыками 

регистрации, обработки и систематизации информации по данным налоговой отчетности при налоговом учете; 

ведения регистров налогового учета; составления декларации совокупного годового дохода и выписанных с 

ним вычетов. D) своевременная регистрация движения имущества, обязательств и капитала в учетных 

документах; E) представление отчета государственных доходов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Автоматизация бухгалтерского учета 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению современных информационных технологий ведения бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Общее понятие автоматизации бухгалтерского учета направлено на 

внедрение компьютерных технологий ведения налоговой и финансовой отчетности.Изучает способы 

использования компьютера в учете товарно-материальных запасов и денежных средств. 
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Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Внедрение структурных подразделений предприятия в 1С: 

Бухгалтерский учет 1С: Включение предприятия в бухгалтерскую программу; организация бухгалтерского 

учета на предприятии; учетная политика, план работы счетов, группировка счетов; бухгалтерская 

документация; инвентаризации; оборотные активы: денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая 

дебиторская задолженность; Расчет ТМЗ. В) составление баланса предприятия; учет синтетических и 

аналитических счетов;составление регистров учета, отражающих движение ТМЗ; учет реализации готовой 
продукции;учет отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального 

оформления возвращенных товаров; С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета;исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) умение вести беседу по теме, обмениваться информацией, давать оценку, вести 

дискуссии и активно участвовать в ней, быть компетентным в публичном выступлении. E) составление и 

представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Организация бухгалтерского учета в финансовых учреждениях 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 
Цель изучения курса: Основы организации бухгалтерского учета в финансовых организациях. Элементы 

системы учета. В основе реформы бухгалтерского учета в банковской системе лежит необходимость внедрения 

и развития принципов бухгалтерского учета банков второго уровня Республики Казахстан, соответствующих 

международным стандартам. Теоретическая и практическая подготовка основных направлений анализа 

финансовой отчетности для принятия необходимых теоретических и управленческих решений по учетной 

политике финансовых организаций. 

Краткое содержание дисциплины: Пути организации расчетно-операционной работы в финансовых 

организациях широко рассматриваются на данном курсе. Студентам будут изучены баланс и принципы его 

формирования в финансовых организациях и методы документационного , документооборота и контроля 

коммерческих банков. Знакомится с способами ведения учета расчетных операций и межбанковских 

корреспондентских отношений. Глубоко выдается в результате образования и счетам по счетам бухгалтерского 
учета НБ РК. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) знает основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета в 

банке . В) составляет бухгалтерский баланс банков второго уровня, способен самостоятельно вести расчетно-

операционную работу в банке . С) самостоятельно решать вопросы, связанные с расчетно-операционной 

деятельностью банка. D) демонстрирует базовые знания банков второго уровня по составлению первичных 

бухгалтерских документов, составлению учетных регистров, а также составлению финансовой отчетности; 
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6.1 Модуль – Документооборот  и налоговый финансовый контроль, 15 кредитов  

БД КВ ОB 3211 Оценка бизнеса  5 5 

БД КВ NNU 3212 Налоги и налоговый учет 5 5 

БД КВ FKGA 3213 Финансовый контроль и государственный аудит 5 5 

6.2 Модуль – Специальный контроль и аудит, 15 кредитов 

БД КВ ВUOU 3211 Бухгалтерский учет в оброзавательных учереждениях  5 5 

БД КВ UGD 3212 Учет государственных доходов 5 5 

БД КВ FKA BO 3213 Финансовый контроль и аудит  в бюджетных организациях  5 5 

8.1 Модуль – Современный бухгалтерский учет в отраслях, 13 кредитов 

ПД КВ EA 3303 Экономический анализ 5 5 

ПД КВ 1SB 3304 1С: Бухгалтерия 6 3 
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ПД КВ BUPOP 3305 Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 6 3 

БД  Производственная практика 6 2 

8.2 Модуль – Практика бухгалтерского учета на различных сферах экономики, 13 кредитов 

ПД КВ KEAHD 3303 
Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности 
5 5 

ПД КВ KBU 3304 Компьютеризация бухгалтерского учета   6 3 

ПД КВ BUTO 3305 Бухгалтерский учет в транспортных организациях 6 3 

БД  Производственная практика 6 2 

 

6.1 Модуль – Документооборот  и налоговый финансовый контроль 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оценка бизнеса  

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Методические рекомендации по оценке стоимости предприятия. Основные принципы 

оценки стоимости предприятия и виды стоимости. Подготовка информации в процессе оценки. Процедура 
оценки. Успешный подход к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 

Затратный подход к оценке бизнеса. Методы управления и оценки стоимости компании основаны на концепции 

экономических выгод. Оценка финансового состояния предприятия. Оценка стоимости земельного участка. 

Оценка недвижимости. Оценка стоимости инструментов и станков предприятий. Оценка стоимости оборотных 

средств на предприятии. Оценка нематериальных активов предприятия. Оценка стоимости бизнеса с 

зарубежным опытом. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент знакомится с Содержание и 

основная цель оценки бизнеса - это процесс приватизации, развитие системы страхования фондового рынка, 

предоставление кредитов, гарантированных коммерческими банками, создание новой услуги - оценка бизнеса, 

методы определения рыночной стоимости его капитала. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 
Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Должен иметь представление о следующих понятиях: необходимость 

оценки бизнеса; особенности бизнеса и предпринимательства как предмета оценки; логическая теория 

стоимостной оценки; виды стоимости, определенные во время оценки; KR Земельное право и др. В) 

стоимостной метод оценки бизнеса; заключение договора на оценку; оценка недвижимости, оценка оборотных 

средств; оценка инструментов и машин предприятия; оценка нематериальных активов и др. С) внедрение 

методов анализа с использованием теоретических знаний; знание основных факторов повышения 

производительности труда; использовать результаты анализа в наиболее эффективной экономической 

деятельности; анализ показателей прибыли и рентабельности и др. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоги и налоговый учет  

Автор программы: Тлеукабылова К.Б.. 

Цель изучения курса: Организация налогового учета, определение сумм налоговых платежей, приобретение 

практических и теоретических знаний о доходах и отчислениях за отчетный период. Определение того, 

относится ли налогооблагаемая прибыль к финансовой отчетности хозяйствующего субъекта на основании 

результатов бухгалтерского учета в соответствии с налоговым законодательством. Информация, используемая 

в налоговом учете, извлекается из данных бухгалтерского учета и процесса ведения налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины рассматриваются понятия налогового 

учета, расчет совокупного годового дохода и налоговый учет вычетов из совокупного годового дохода 
юридического лица, налоговый учет прочих вычетов из совокупного годового дохода юридического лица, 

налоговый учет фиксированных активов. Изучают особенности корректировки налогооблагаемого дохода, 

налогового учета на доход, декларации о корпоративном подоходном налоге, налогообложения других 

категорий налогоплательщиков, налогообложения доходов иностранных юридических лиц, организуют учет 

налога на добавленную стоимость и акцизов. Ведет учет операций по специальным налоговым режимам для 

производителей сельскохозяйственной продукции, исчисления земельного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, транспортного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, исчисления налога на имущество, расчетов 

субъектов по иным налогам в бюджет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) цели, задачи, принципы и способы ведения налогового учета в 
организации, нормативное регулирование учета в РК, основные концепции бухгалтерского учета, методы 

формирования объектов контроля, учетных записей и формы документирования выполненных фактов. В) 

правильная идентификация отдельных фактов хозяйственной деятельности в ведении налогового учета. C) 
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оценка, классификация и систематизация, определение в соответствии с экономическим содержанием и их 

влияния на показатели финансовой отчетности.D) умение выявлять различия между Налоговым отчетом и 

финансовой отчетностью Е) может рассчитывать обязательства субъекта по налогам: 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый контроль и государственный аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Ознакомление с принципами и методами проведения финансового контроля и аудита в 
организациях; развитие навыков самостоятельной работы по ведению финансового контроля и аудита на основе 

использования общих теоретических методов и процессов контроля; изучение порядка анализа документов и 

анализа систем внутреннего контроля и составление аудиторских отчетов и аудиторских отчетов. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины обучающийся изучает предмет, предмет и 

формы финансового контроля и международный опыт финансового контроля, а также организацию 

контрольно-ревизионной работы. Обеспечивается организация государственного финансового контроля, 

нормативно-правовые и информационные основы финансового контроля, научно-методическая система 

финансово-хозяйственного контроля . Проводятся ознакомительные мероприятия с системой контроля и 

проверки банковских и расчетных операций. Обучение проводится по контролю и проверке основных средств и 

товарно- материальных ценностей, функциональному аудиту цикла закупок и проверке товарно-материальных 

запасов. Изучается платежный цикл и денежная система.Определяется, как осуществляется местный аудит 

ревизии денег. Ознакомится с системным контролем и инвестиционным аудитом и аудиторской структурой 
дебиторской задолженности,специальным контрольным контролем и аудитом обязательств. 

Пререквизиты:Введение в финансы, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Практический аудит, Оценка стоимости предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) возможность выявления общих форм, моделей, инструментов в области 

финансового контроля и государственного аудита; В) система учета и мониторинг государственного аудита; 

возможность грамотного использования языка предметной области; C) может самостоятельно проводить 

финансовый контроль и аудит, контролировать передачу материалов в судебные и следственные органы в 

соответствующих случаях; D) принимает участие в работе правовой службы по формированию недостачи 

денежных средств и высвобождаемых и результатов хищений;; E) разработка предложений по управлению 

предприятием по повышению уровня системы государственного контроля; 

 

6.2 Модуль – Специальный контроль и аудит 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в  сфере образования  

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета  и ведения отчетности в сфере образования, изучение 

принципов бюджетных расходов и особенностей бюджетного распределения по учебным заведениям. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются принципы и основные 

качественные характеристики составления бухгалтерского учета и финансовой отчетности в области 

образования, единую учетную политику в государственных органах, учреждениях , порядок организации 

бухгалтерского учета и порядок учета объектов финансового учета, порядок учета доходов и расходов, порядок 
учета затрат на производство и другие цели. Определение оценочных обязательств, условных обязательств и 

условных активов, влияние изменений валютных курсов изучают порядок учета чистых активов/капитала. 

Изучаются отдельные принципы учета в области образования, а также порядок учета операций по 

централизованному снабжению государственными учреждениями в области образования долгосрочными 

активами и фондами и порядок составления и представления финансовой отчетности в государственных 

учреждениях. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) определение взаимосвязи между учетом активов, обязательств и 

капитала с оценкой финансового состояния и элементов финансовой отчетности образовательного 

государственного учреждения по результатам учебного курса студент должен овладеть практическими 

навыками в области учета и отчетности в области образования; В) определять учет доходов и расходов в 
учреждении образования, результаты деятельности государственного учреждения; определять финансово-

экономические результаты деятельности учреждения; С) грамотно интерпретировать экономические процессы 

и явления в; экономических расчетов; D) использование современных технических средств и информационных 

технологий при аудите об использовании бюджетных средств в бухгалтерском процессе, финансовом контроле 

и аудите об использовании бюджетных средств; E) определение сложившихся тенденций использования 

бюджетных средств в образовательном учреждении на основе анализа.; 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учет государственных доходов 

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по достоверному 

формированию доходов и вычетов по отчетным периодам, определению сумм налоговых платежей, 

организации налогового учета.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "учет государственных доходов" изучает систему налогового 

учета для определения налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц для уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, эффективности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

взаимосвязи с налоговым и бухгалтерским учетом для освоения теоретических и практических навыков. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен понимать основные положения налогового 

законодательства; принципы налогообложения; правила налогового учета для формирования 

налогооблагаемого дохода; в) владеть навыками и навыками формирования надежного дохода; вычеты за 

отчетный период; определения размера налоговых платежей; налогового учета; С) владеть навыками 

регистрации, обработки и систематизации информации по данным налоговой отчетности при налоговом учете; 

ведения регистров налогового учета; составления декларации совокупного годового дохода и выписанных с 

ним вычетов. D) своевременная регистрация движения имущества, обязательств и капитала в учетных 

документах; E) представление отчета государственных доходов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый контроль и аудит в бюджетных организациях 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Планирование и проведение аудитов как самостоятельного контроля за организацией и 

ведением бухгалтерского учета, организацией и функционированием системы внутреннего контроля, 

формированием у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков, составлением 

бухгалтерской отчетности на предмет ее достоверности, проверкой соответствия законодательству, учетом 

результатов аудита, изучением международных стандартов аудита.  

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины обучающийся определяет, каким образом 

реализуются общие задачи государственного аудита и государственного аудита в соответствии со стандартами. 
Кроме того, ознакомится с компетенцией органов государственного аудита и их Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканского бюджета. Требования к оказанию государственной услуги и 

порядок планирования и проведения государственного аудита, заполнения и представлению результатов. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: A) умеет использовать информацию и опыт, полученные для принятия 

рациональных решений, основанных на критическом мышлении; B) оценивает и разъясняет финансовые и 

бухгалтерские отчеты организаций различных форм собственности, а также налоговые последствия в рамках 

действующего налогового законодательства и его планируемых изменений для принятия финансовых решений; 

C) свободно ориентирует себя на финансовое и налоговое законодательство; D) организует и проводит 

аудиторскую и аудиторскую деятельность на основе государственного; и документации, выявлять неточности и 
сокрытия; E) анализирует, синтезирует и критически разъясняет информацию в области государственного 

контроля и аудита на основе интегрированных научных методов. 

 

8.1 Модуль – Современный бухгалтерский учет в отраслях 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономический анализ 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: основан на общепринятых стандартах бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Экономический анализ характеризует совокупность данных по анализу показателей денежных потоков, 

активов, пассивов, производственных отчетов и состояния имущества на современном уровне экономического 

развития. 
Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает изучение теоретических основ 

экономического анализа, а также методики проведения управленческого и финансового анализа. Ознакомится с 

предметом и задачами, объектом и содержанием экономического анализа.Дается представление о методах и 

методах экономического анализа. В учебных средствах дается широкое понимание метода факторного анализа, 

финансовых коэффициентов.Благодаря этому формируется основа управленческого анализа, навыки анализа 

маркетинговой деятельности компании.Изучаются методы анализа производства и реализации 

продукции.Изучаются основы финансового анализа с освоением использования производственных ресурсов , 

анализа себестоимости продукции, методы общей оценки финансового состояния компании. Основной целью 
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курса является усвоение студентами анализа баланса, финансовой устойчивости, денежных потоков и 

доходности компании. 

Пререквизиты: Социально-экономическая статистика, Экономика предприятия  

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: A) консолидированный отчет основных и дочерних юридических лиц; 

консолидированная финансовая отчетность основных и зависимых юридических лиц; особенности отражения 

доли участия в финансовой отчетности по совместной деятельности; углубление информации о связанных 

сторонах; теоретической информации о консолидации финансовой отчетности;; С) умение составлять на 
практике консолидированный баланс, отчетность о денежных средствах и консолидированную финансовую 

отчетность о доходах и расходах, полученные студентами на лекционных занятиях. E) оценивает налоговые 

последствия конкретных бизнес-операций в рамках действующего налогового законодательства и планируемых 

изменений для принятия финансового решения, способных оценивать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую отчетность организаций различных форм собственности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  1С: Бухгалтерия 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: приобретении необходимого уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций 

по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета в программном обеспечении «1С: Бухгалтерия» в 

организациях всех форм собственности  
Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса 1С: Бухгалтерия обучающийся рассматривает 

общую характеристику программы 1С – Предприятия, основные принципы и задачи программы . Изучает 

поступление и документальное оформление ТМЗ в программе 1С Бухгалтерия. Документальное оформление и 

учет готовой продукции в программе 1С Бухгалтерия, в совершенстве владеющей совокупный доход от 

реализации готовой продукции и товаров в программе 1С Бухгалтерия организует учет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе 

Ожидаемые результаты обучения: А) Организация бухгалтерского учета на предприятии; учетная политика; 

рабочий план счетов, группировка счетов; бухгалтерская документация; инвентаризации; оборотные активы: 

денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая дебиторская задолженность; учетная политика; 

бухгалтерская документация; инвентаризации; Расчет ТМЗ; В) включение предприятия в программу 1С: 
Бухгалтерия; внедрение структурных подразделений предприятия в программе 1С: Бухгалтерия; оформление 

отчета о прибылях и убытках в программе 1С:Бухгалтерия. ; учет реализации готовой продукции;учет 

отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального оформления 

возвращенных товаров; С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета; исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) обработка и регистрация информации с показателями бухгалтерского учета, ведение 

учета текущих обязательств, составление финансовой отчетности и о совокупном годовом доходе. E) 

составление и представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: усвоение студентами знаний об особенностях учета производства, реализации готовой 

продукции и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания. Основные задачи курса заключаются в 

том, чтобы изучить теоретические основы учета на предприятиях общественного питания.  

Краткое содержание дисциплины: Анализирует особенности бухгалтерского учета на предприятиях 

общественного питания, учет товаров, хранение товаров на предприятиях общественного питания, учет 

предприятий, хранящих сырье, товарную продукцию в общественном питании . Владеет составлением 

бухгалтерской отчетности на предприятиях общественного питания, а также калькуляцией оценки и 

общественного питания, внутреннего контроля на предприятиях общественного питания . 

Пререквизиты: Управленческий учет 1 , Финансовый учет 1  
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) законодательные и законодательные акты РК, регулирующие 

деятельность общественного питания; В) умение раскрыть финансовую отчетность; знать принципы 

составления типового плана предприятия; владеть методикой расчета балансовых обязательств и отчетов по 

доходам и убыткам (убыткам); знать оценку и признание финансового обязательства с финансовым активом; 

метод долевого участия; знать методы покупной стоимости. С) факторы, влияющие на бухгалтерский учет 

предприятий общественного питания; составление операций предприятий общественного питания; работа с 

оборотными ведомостями и журналами-ордерами; D) умение применять на практике вопросы повышения 
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эффективности ремонта оборудования; Е) овладение навыками подготовки финансовой отчетности для 

организации в соответствии с МСФО; 

 

8.2 Модуль – Практика бухгалтерского учета на различных сферах экономики 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности  

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 
Цель изучения курса: В рамках данного курса будут изучаться предмет и методы анализа финансового 

состояния предприятия, навыки изучения методов и методов экономического анализа. Изучается 

информационная база анализа финансового состояния, сущность и задачи, а также анализ активов, пассивов и 

собственного капитала предприятия. Кроме того, анализируются ликвидность, деловая активность и 

показатели. Анализируются платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия, его рентабельность 

и вероятность банкротства. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе формируются дисциплины и методы анализа финансового 

состояния предприятия, навыки изучения методов и способов экономического анализа. Изучается 

информационная база, предмет и задачи анализа финансового состояния,а также анализ активов предприятия, 

обязательств и акционерного капитала. Кроме того, анализируется балансовая ликвидность, деловая активность 

и эффективность деятельности. Анализируется платежеспособность и финансовая устойчивость, доходность и 

вероятность банкротства предприятия. 
Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория  

Постреквизиты:Оценка стоимости предприятия, Управление финансами предприятия  

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование представлений о финансах предприятия, финансово-

экономической деятельности предприятия, анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

определении финансовой устойчивости предприятия; D) научить систематизировать свои мысли с 

использованием документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

выражать точку зрения об информационных средствах; E) научить проводить комплексный анализ 

финансового состояния предприятия как будущего профессионального специалиста. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Компьютеризация бухгалтерского учета 
Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению современных информационных технологий ведения бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Общее понятие автоматизации бухгалтерского учета направлено на 

внедрение компьютерных технологий ведения налоговой и финансовой отчетности.Изучает способы 

использования компьютера в учете товарно-материальных запасов и денежных средств. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Внедрение структурных подразделений предприятия в 1С: 

Бухгалтерский учет 1С: Включение предприятия в бухгалтерскую программу; организация бухгалтерского 

учета на предприятии; учетная политика, план работы счетов, группировка счетов; бухгалтерская 
документация; инвентаризации; оборотные активы: денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая 

дебиторская задолженность; Расчет ТМЗ. В) составление баланса предприятия; учет синтетических и 

аналитических счетов;составление регистров учета, отражающих движение ТМЗ; учет реализации готовой 

продукции;учет отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального 

оформления возвращенных товаров; С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета;исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) умение вести беседу по теме, обмениваться информацией, давать оценку, вести 

дискуссии и активно участвовать в ней, быть компетентным в публичном выступлении. E) составление и 

представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в транспортных организациях 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов с сущностью и особенностями бухгалтерского учета в 

транспортных коммуникациях означает подготовить высококвалифицированных специалистов в области 

бухгалтерского учета и аудита, которые могут предложить и организовать эффективную систему внутреннего 

контроля. Знание сущности, принципов и методов учетной политики в транспортных компаниях; адаптация 

студентов к решению практических задач и задач, охватывающих различные области транспорта. 
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Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения данной дисциплины изучаются Основные понятия о 

транспорте, особенности бухгалтерского учета, определяемые особенностями транспорта, производственная 

структура и пути совершенствования транспортного предприятия. Оценка автотранспортных средств на 

предприятии, а также обеспечение транспортных предприятий основным запасом. Также обучающийся владеет 

оценкой машин и оборудования на транспортных предприятиях. Анализируется обеспеченность оборотным 

капиталом транспортных предприятий, учет материальных запасов и учет затрат на производство и расчет 

себестоимости продукции. Кроме того, ведется учет себестоимости продукции на предприятиях транспорта, 

расчет заработной платы на транспортных предприятиях. Формирует навыки составления и представления 
финансовой отчетности, финансовой аренды предприятий транспорта и учета затрат на калькулирование 

себестоимости автомобильных перевозок и эксплуатации автотранспорта. 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы Конституции РК, законодательные акты РК, регулирующие 

деятельность бухгалтерского учета в сфере транспорта и в области международных отношений; В) в сфере 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности на транспортных предприятиях, реализации плана 

финансирования, состояния расчетов с физическими лицами, обеспечения сохранности запасов и материальных 

ценностей, предоставления полной и достоверной информации; С) использования в бухгалтерском процессе 

современных технических средств и информационных технологий; D) в учетных документах; Е) закрепление 

полученных теоретических знаний по курсу и привитие практических навыков, касающихся анализа и анализа 

информации. 

 

5В050800 – УЧЕТ И АУДИТ  

4 курс 
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14.1 Модуль - Учет и аудит предприятия, 16 кредитов 

БД КВ OSP 3222 Оценка стоимости предприятия  6 5 

БД КВ UPP 4223 Учетная политика предприятия 7 5 

ПД КВ PA 4308 Практический аудит 7 6 

14.2 Модуль - Контроль и оценка бизнеса, 16  кредитов 

БД КВ OB 3222 Оценка бизнеса 6 5 

БД КВ NUP 4223 Налоговая учетная  политика 7 5 

ПД КВ RNFR 4308 Регулирование и надзор финансовых рынков 7 6 

15.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях, 17  кредитов 

ПД КВ BUTO 4309 Бухгалтерский учет в транспортных организациях 7 5 

ПД КВ BUNS 4310 Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе   7 6 

ПД КВ BUAPK 4311 Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе  7 6 

15.2 Модуль - Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, 17 кредитов 

ПД КВ BUPOP 4309 Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 7 5 

ПД КВ BUKS 4310 Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 7 6 

ПД КВ BUSH 4311 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 7 6 

16. Модуль -Бухгалтерский учет в торговле и практика, 20 кредитов 

ПД ВК BUST 4312 Бухгалтерский учет и статистика в торговле 7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

 

14.1 Модуль - Учет и аудит предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Учетная политика предприятия 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов адекватного восприятия теоретических основ и 

особенностей формирования и применения учетной политики в организациях, практических навыков по 
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созданию документа "Учетная политика организации", умения применять полученные навыки при раскрытии 

организационного и методологического аспектов ученой политики.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "учетная политика предприятия" изучает основные принципы 

и сущность учетной политики организации, а также рассматривает особенности нормативного регулирования в 

области бухгалтерского учета и применения учетной политики в организациях и учетную политику в 

соответствии с МСФО. 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) работает с программами для автоматизации бухгалтерского учета, 

управления и электронной отчетности и рабочего процесса, готовит информационно-аналитическую поддержку 

разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществляет их 

мониторинг, анализирует и контролирует ход их исполнения; В) оценивает и разъясняет финансовые, 

бухгалтерские отчеты организаций различных форм собственности, а также налоговые последствия в рамках 

планируемых изменений для принятия действующего налогового законодательства и финансовых; C) 

использует основные знания об анализе и использовании данных, важных для бухгалтерского учета, ведения 

финансового учета, умеет обобщать и анализировать результаты финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов; D) анализирует данные количественного и качественного характера при учете бизнес-процессов, 

построении экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей (прогнозные сметы) при 

адаптации к конкретным задачам финансового управления; E) разрабатывает и осуществляет предложения по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, а также государственных 
органов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Практический аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: практические аспекты проведения аудита хозяйствующих субъектов как независимого 

контроля правильности организации ведения бухгалтерского учёта, организации и функционирования системы 

внутреннего контроля, проверки достоверности финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим 

субъектом действующего законодательства, а также по оформлению результатов аудиторской проверки.  

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины обучающийся изучает 

информационную систему, цели и методы итогового аудита финансовой отчетности. Кроме того, на данном 
курсе рассматриваются аудиты цикла закупок, цикла производства, цикла проведения и формирования 

финансовых результатов. Проводит аудит денежных средств и аудит долгосрочных активов предприятия, аудит 

цикла инвестирования, а также анализ аудита обязательств и капитала. Владеет деятельностью, 

сопровождаемой анализом аудита, заключительным этапом аудита и другими видами аудита . 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность, содержание и задачи теории аудита; функции аудита. 

В) нормативная система регулирования аудиторской деятельности; методика организации аудита; проведение 

аудиторских процедур и составление программы; С) умение определять финансовую отчетность, организация и 

планирование аудиторской проверки аспектов бухгалтерского учета и отчетности; подготовка программы 

аудиторской проверки; обобщение результатов аудиторской проверки; анализ финансового состояния, как 
достоверной исходной информации. D) умение вести беседу по теме, обмениваться информацией, давать 

оценку, проводить дискуссии и активно участвовать в них, быть компетентным в публичном выступлении.Е) - 

основные задачи изучения финансовой отчетности с заполнением аналитических таблиц и расчетом 

соответствующих финансовых коэффициентов умение применять правила (методику анализа); 

 

14.2 Модуль - Контроль и оценка бизнеса 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоговая учетная политика 

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: приобретение навыков по составлению и подготовке налоговой учетной политики 

хозяйствующих субъектов, и специальных форм налоговых регистров.  
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "налоговая учетная политика" изучает принципы составления 

учетной политики в экономической деятельности налогоплательщика, выбранные Налоговым кодексом 

Республики Казахстан. Налогоплательщик рассматривает совокупность методов (методов) определения 

доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учет других финансовых и 

финансовых показателей, необходимых для целей налогообложения. 

Пререквизиты: Управление финансами предприятия, Налог и налоговый учет 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения: A) корпоративный подоходный налог на законной основе; объекты и 

субъекты налогообложения; порядок организации и ведения налогового учета; C) положения, правила и 

практики, принятые организацией для бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с 

налоговым законодательством; C) обладая навыками ведения налоговых книг; составление декларации о 

совокупном годовом доходе и вычетах из него с приложениями.D) использует основные знания об анализе и 

использовании данных, важных для бухгалтерского учета, ведения финансового учета, умеет обобщать и 

анализировать результаты финансовой деятельности хозяйствующих субъектов; E) анализ количественных и 

качественных данных (прогнозная оценка) при учете Бизнес-процессов, создании экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей, ориентация их на конкретные задачи финансового управления 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Регулирование и надзор финансовых рынков  

Автор программы: Кельбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение навыков о финансовым рынке и его участников, позволяющипе 

инвестировать средства отечественных и иностранных инвесторов в высокодоходные и перспективные сектора 

экономики и способствуют интеграции экономики в международное сообщество. Правовая, нормативная, 

информационная прозрачность, дивидендная политика и другие показатели качества соответствуют новым 

стандартам развивающегося финансового рынка. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины экономическая значимость и необходимость 

ценных бумаг отличаются от функционирования различных финансовых институтов на современных 
финансовых рынках. Выявление ключевых вопросов развития финансового рынка Казахстана, методов 

ценообразования различных финансовых институтов и их услуг, стилей управления, стратегий работы на 

внутреннем и международном финансовых рынках, изучение функций финансовых институтов в разных 

странах, рассмотрение специфики функционирования финансовых рынков в Казахстане, финансовых 

посредников. , изучить деятельность профессиональных участников на финансовых рынках, рассмотрение 

особенностей функционирования финансовых рынков Казахстана, изучение и анализ деятельности финансовых 

посредников, профессиональных участников финансовых рынков; Ключевыми рисками являются оценка 

возможных рисков в деятельности финансовых учреждений (посредников) и определение способов снижения 

их потерь. 

Пререквизиты: Управление финансами предприятия , Налог и налоговый учет 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) об особенностях формирования и функционирования финансовых 

рынков РК; О формировании и развитии финансовых рынков в Республике Казахстан; О создании и развитии 

системы регулирования и контроля финансовых организаций и финансовых рынков в Республике Казахстан; 

Понять основные функции мировых финансовых рынков Б) Суть финансового посредничества; - направления и 

функции отдельных сегментов финансового рынка; знание основных финансовых институтов и видов 

предлагаемых ими услуг и услуг, методов ценообразования, стилей управления, эффективных стратегий для 

международных и внутренних рынков; C) обладая навыками ведения налоговых книг; составление декларации 

о совокупном годовом доходе и вычетах из него с приложениями.Г) анализ специализированных участников 

финансового рынка и финансовых посредников; - анализ текущего состояния финансовых рынков; - иметь 

практические навыки использования инструментов финансового рынка при принятии управленческих решений 

в бизнесе; Д) Анализ количественных и качественных данных (прогнозная оценка) в бухгалтерском учете 
бизнес-процессов, создание экономической, финансовой и организационно-управленческой моделей и их 

адаптация к конкретным задачам финансового менеджмента. 

 

15.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в транспортных организациях 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов с сущностью и особенностями бухгалтерского учета в 

транспортных коммуникациях означает подготовить высококвалифицированных специалистов в области 

бухгалтерского учета и аудита, которые могут предложить и организовать эффективную систему внутреннего 

контроля. Знание сущности, принципов и методов учетной политики в транспортных компаниях; адаптация 
студентов к решению практических задач и задач, охватывающих различные области транспорта. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения данной дисциплины изучаются Основные понятия о 

транспорте, особенности бухгалтерского учета, определяемые особенностями транспорта, производственная 

структура и пути совершенствования транспортного предприятия. Оценка автотранспортных средств на 

предприятии, а также обеспечение транспортных предприятий основным запасом. Также обучающийся владеет 

оценкой машин и оборудования на транспортных предприятиях. Анализируется обеспеченность оборотным 

капиталом транспортных предприятий, учет материальных запасов и учет затрат на производство и расчет 

себестоимости продукции. Кроме того, ведется учет себестоимости продукции на предприятиях транспорта, 
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расчет заработной платы на транспортных предприятиях. Формирует навыки составления и представления 

финансовой отчетности, финансовой аренды предприятий транспорта и учета затрат на калькулирование 

себестоимости автомобильных перевозок и эксплуатации автотранспорта. 

Пререквизиты: Управленческий учет 1 , Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы Конституции РК, законодательные акты РК, регулирующие 

деятельность бухгалтерского учета в сфере транспорта и в области международных отношений; В) в сфере 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности на транспортных предприятиях, реализации плана 
финансирования, состояния расчетов с физическими лицами, обеспечения сохранности запасов и материальных 

ценностей, предоставления полной и достоверной информации; С) использования в бухгалтерском процессе 

современных технических средств и информационных технологий; D) в учетных документах; Е) закрепление 

полученных теоретических знаний по курсу и привитие практических навыков, касающихся анализа и анализа 

информации.. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: ознакомление с информацией в области бухгалтерского учета и аудита в нефтегазовой 

отрасли, ведения учета и организация аудита, обеспечение студентов теоретической и практической 

информацией и, соответственно, анализ и принятие управленческих решений, отвечающих самым высоким 
требованиям профессионального образования.  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса бухгалтерского учета в нефтегазовом секторе 

изучаются цели, задачи бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли и концепции бухгалтерского учета. В 

данной дисциплине рассматриваются вопросы разведки и оценки минеральных ресурсов в соответствии с 

МСФО №6, нормативно-правовой базы, регулирующей систему налогообложения и учета на предприятиях 

нефтегазовой промышленности, учета основных средств и капитальных вложений. Кроме того, осваивает 

финансирование геологоразведочных работ в нефтегазовой отрасли, учет производственных затрат. Формирует 

навыки формирования затрат на производство и себестоимости продукции и учета готовой продукции в 

нефтегазовой отрасли, а также учета реализации продукции и формирования финансовых результатов. 

Представляется информация о расчете доходов и затрат в нефтяном и газовом секторе, подготовке финансовой 

отчетности. 
Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание признания и оценки финансового актива и финансового 

обязательства в нефтяном и газовом секторе. В) закрепление полученных теоретических знаний по курсу и 

привитие практических навыков, связанных с анализом, анализом информации С) знание признания и оценки 

финансового актива и финансового обязательства в секторе нефти и газа D) приобретение теоретических и 

практических навыков, знание служб и методов бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли; применение 

объектов и принципов бухгалтерского учета; Е) закрепление полученных теоретических знаний по курсу и 

привитие практических навыков, касающихся анализа и анализа информации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование базовых теоретических знаний, практических навыков и умений в 

области правил применения и использования экономической информации в рамках бухгалтерского 

финансового учёта, усвоение законодательных документов и нормативных правовых актов по бухгалтерскому 

учёту, принципов его построения в организациях агропромышленного комплекса; изучение порядка 

регистрации и документирования хозяйственной деятельности в организациях агропромышленного комплекса. 

Краткое содержание дисциплины: На данном курсе ознакомится с организационными и технологическими 

особенностями и организацией общего учета в агропромышленном комплексе. Изучает учет затрат в 

обрабатывающей промышленности , а также калькуляцию себестоимости продукции по видам производства в 

обрабатывающей промышленности. Рассматривает организацию учета затрат на содержание 

перерабатывающих машин и механизмов и расчет реализации готовой продукции и пути определения 
финансовых результатов. 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать и понимать систему нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в агропромышленном комплексе в современных условиях; организацию бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе; особенности калькуляции себестоимости продукции в агропромышленном 

комплексе; В) правильно организовать документооборот в агропромышленном комплексе; правильно 

организовать учет; определять себестоимость всех видов продукции в сельскохозяйственном производстве; 
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уметь составлять отчетность; С) финансовое оформление бухгалтерских операций; составлять и представлять 

финансовую отчетность в соответствии со стандартами; и обработки бухгалтерской информации, применяемой 

в агропромышленном комплексе; D) применять на практике организацию учета и отчетности в 

агропромышленном комплексе; Е) закрепить полученные теоретические знания по курсу и привить 

практические навыки по анализу, экспертизе бухгалтерской информации, применяемой в агропромышленном 

комплексе. 

15.2 Модуль - Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: усвоение студентами знаний об особенностях учета производства, реализации готовой 

продукции и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания. Основные задачи курса заключаются в 

том, чтобы изучить теоретические основы учета на предприятиях общественного питания.  

Краткое содержание дисциплины: Анализирует особенности бухгалтерского учета на предприятиях 

общественного питания, учет товаров, хранение товаров на предприятиях общественного питания, учет 

предприятий, хранящих сырье, товарную продукцию в общественном питании . Владеет составлением 

бухгалтерской отчетности на предприятиях общественного питания, а также калькуляцией оценки и 

общественного питания, внутреннего контроля на предприятиях общественного питания . 

Пререквизиты: Управленческий учет 1 , Финансовый учет 1  
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) законодательные и законодательные акты РК, регулирующие 

деятельность общественного питания; В) умение раскрыть финансовую отчетность; знать принципы 

составления типового плана предприятия; владеть методикой расчета балансовых обязательств и отчетов по 

доходам и убыткам (убыткам); знать оценку и признание финансового обязательства с финансовым активом; 

метод долевого участия; знать методы покупной стоимости. С) факторы, влияющие на бухгалтерский учет 

предприятий общественного питания; составление операций предприятий общественного питания; работа с 

оборотными ведомостями и журналами-ордерами; D) умение применять на практике вопросы повышения 

эффективности ремонта оборудования; Е) овладение навыками подготовки финансовой отчетности для 

организации в соответствии с МСФО; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Исследование систем бухгалтерского учета и особенностей учета субъектов 

квазигосударственного сектора, особенностей налогообложения и основ финансовой отчетности.  

Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета в квазигосударственном секторе получатель 

анализирует учет денежных средств и их эквивалентов, повременную стоимость денег, учет дебиторской 

задолженности и прочих активов. Рассмотриваются учет запасов, амортизация основных средств, учет 

нематериальных активов, оценка и амортизация нематериальных активов.Также изучаются обесценение 

активов и учет обязательств организации, учет поступлений, доходов. Осваивается учет затрат и учет капитала 

и резервов. Представляется информация о подготовке финансовой отчетности и представлении финансовой 
отчетности 

Пререквизиты: Управленческий учет 1 , Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) основные положения Правил учета в квазигосударственном секторе, 

разработанных в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан; В) соответствие принципам 

учета и финансовой отчетности в квазигосударственном секторе и принципам непрерывности бизнеса; C) 

основные теоретические знания и практические навыки формирования финансовой отчетности в 

квазигосударственном секторе; D) организация бухгалтерского учета и отчетности в квазигосударственном 

секторе; E) подготовка финансовой отчетности для организации в соответствии с МСФО.; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 
Автор программы: Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: Главная цель бухгалтерского учета в сельском хозяйстве - учет всех операций, 

своевременно, на дату их исполнения в соответствии с требованиями времени, то есть контроль за реализацией. 

Основные принципы бухгалтерского учета - качественное и своевременное формирование финансовой и 

хозяйственной деятельности, сведения о субъекта, способствовать принятию правильных решений на 

различных уровнях управления. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются особенности бухгалтерского учета 

в сельском хозяйстве, основные принципы, особенности учета основных средств и нематериальных активов. 
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Ведет учет семян, кормов и других материалов, учет скота на откорме и разведении животных. Осваивается 

учет и реализация продукции сельскохозяйственного производства, особенности учета инвестиций, ведение 

учета обязательного страхования имущества сельскохозяйственных предприятий. Расчет затрат основного 

производства в сельском хозяйстве, особенности учета затрат и услуг вспомогательного производства, а также 

калькуляция себестоимости продукции в растениеводстве. В животноводстве изучается расчет затрат по 

калькуляции себестоимости продукции и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) возможность определения общих форм, моделей, инструментов 

отдельных предметных областей; способность понимать поставленную задачу; способность формировать 

результат; B) понимание правильности поставленных задач; глубокое понимание о правильности 

фундаментальных знаний;; исчисление индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных 

взносов; заполнение журнала учета расчетов с работниками по заработной плате; составление комплекта 

вычетов по оплате труда и удержаний по заработной плате; C) обладать системой знаний по созданию и 

применению современных технологий в своей предметной области, а также в соответствующих областях; знать 

принципы производственных отношений и управления с учетом технических, финансовых и человеческих 

факторов; D) знание моделей и методов дисциплин в дисциплинах информационных систем, а именно: знание 

основ экономики, финансов, менеджмента и других компонентов предпринимательской деятельности в 

организациях; E) способен выполнять функции должностных лиц государственных органов и других органов, 

уполномоченных в области финансовых и валютных отношений; способен подготовить информационную и 
аналитическую поддержку разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов;  

 

16. Модуль -Бухгалтерский учет в торговле и практика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет и статистика в торговле 

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета товарных операций в торговых предприятиях 

Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета и статистики в торговле изучаются 

Основные понятия и виды торговой деятельности, учет товаров и тары в системе оптовой торговли. 

Анализируется учет товаров и тары в системе розничной торговли. Объясняется ответственность работников в 
торговой системе за товары, и обеспечивается аналитический учет (индивидуальный учет) товарно-

материальных запасов в торговой системе. Освоение эффективных способов продажи товаров и изделий в 

торговой системе.Также, изучает бухгалтерский учет в сфере питания в торговой системе, учет цен на товары в 

системе питания, затрат на реализацию товаров, показателей доходности в торговой системе. Ведет статистику 

товаров и услуг, доходов и расходов в торговле, а также товарооборота. 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) возможность аргументировать выводы; способность видеть и 

правильно формулировать результаты на основе результатов анализа; способность самостоятельно видеть 

последствия указанного результата; возможность грамотно использовать язык предметной области; B) 

понимание правильности поставленных задач; составление налоговых реестров для учета доходов физических 
лиц, облагаемых у источника выплаты, налоговые обязательства по таким доходам, обязательства по расчетам 

по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; наличие профессионального образования в 

своей предметной области; C) обладать системой знаний по созданию и применению современных технологий 

в своей предметной области; D) знание моделей и методов дисциплин в дисциплинах информационных систем, 

а именно; E) способен подготовить информационную и аналитическую поддержку разработки стратегических, 

текущих и оперативных прогнозов, планов. 
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4 Модуль – Философия и основы управления, 8 кредитов 

БД ВК Men 2205 Менеджмент  3 3 

ООД ОК Fil 2107 Философия  3 5 
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5.1 Модуль - Система финансов и учета (траектория финансовый рынок), 25 кредитов   

ООД КВ ОАК 2109 Основы антикоррупционной культуры 3 5 

БД  КВ DSFI 2206 Денежная система и финансовые институты 3 5 

БД  КВ BU 2207 Бухгалтерский учет 3 5 

БД  КВ FBS  2208 Финансово-банковская статистика 3 5 

БД  КВ RI 2209 Рыночная инфраструктура 4 5 

5.2 Модуль  – Финансы фирмы и учет (траектория финансов хозяйствующих субьектов), 25 кредитов 

ООД КВ OP 2109 Основы права 3 5 

БД  КВ FF 2206 Финансы фирмы 3 5 

БД  КВ BUA 2207 Бухгалтерский учет и аудит 3 5 

БД  КВ SES 2208 Социально-экономическая статистика 3 5 

БД  КВ EP 2209 Экономика предприятия 4 5 

6.1 Модуль  –  Финансы и финансовые рынки (траектория финансовый рынок), 23 кредитов    

БД ВК VF 2210 Введение в финансы 4 5 

БД КВ KD 2211 Кредитное дело 4 5 

БД  КВ RCB 2212 Рынок ценных бумаг 4 5 

БД  КВ OFR 2213 Основы финансовых расчетов 4 5 

БД  Производственная практика 4 3 

6.2 Модуль - Финансы предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов), 23 кредитов 

БД ВК VF 2210 Введение в финансы 4 5 

БД  КВ EA 2211 Экономический анализ 4 5 

БД  КВ KP 2212 Капитал предприятия 4 5 

БД  КВ SFV 2213 Статистика финансовых вычислении 4 5 

БД  Производственная практика 4 3 

 

4 Модуль – Философия и основы управления 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Менеджмент 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Сформировать комплексное представление о менеджменте как науке, практике и 

искусстве управления и понимание его современной концепции, а также адаптация этой концепции к 
потребностям и задачам управления отечественными предприятиями в новых экономических условиях. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины обучающийся может освоить эволюцию 

менеджмента, овладеть понятиями управленческого и лидерского менеджмента, ознакомиться с видами 

организационных и управленческих решений, коммуникации в менеджменте. Кроме того, он может получить 

информацию о планировании в менеджменте, мотивации в менеджменте , управлении конфликтами и 

изменениями, управлении человеческими ресурсами, этике управления. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Эконмическая теория 

Постреквизиты: Анализ финансовой деятельности предприятия, Статистика финансовых вычислении 

Ожидаемые результаты обучения: А) составные части теории менеджмента и перспективы ее развития; - 

основные модели и инструменты современного менеджмента– - принципы управления персоналом; - систему 

стимулирования, стратегические и тактические особенности управления организациями; В) применение теории 
и концепции решения проблем на предприятии;–анализ и проектирование организационной структуры 

предприятия;-ситуационное различие проблем от признаков, выявление причин, лежащих в основе возникшей 

ситуации, применение технологий и моделей управления для проявления индивидуального, группового и 

организационного творчества;-системный подход к управлению организацией; - управление конфликтами и 

изменениями в организации, оценка конкурентоспособности товаров и эффективности управления, применение 

методов стимулирования персонала.; С) Новые знания и навыки по теории управления организацией и опыт ее 

развития-способность применять специфические методы, процедуры и технологии в конкретных ситуациях 

управления; Е) групповая взаимосвязь для решений управленческих задач в организации-формирует задачи и 

ставит цели при осуществлении профессиональных функций. 

 

5.1 Модуль - Система финансов и учета  (траектория финансовый рынок) 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы антикоррупционной культуры 

Автор программы: Нурлин А.К. 

Цель изучения курса: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой 

основе гражданской позиции по отношению к данному явлению  
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Краткое содержание дисциплины: «Основы антикоррупционной культуры» является целостной 

междисциплинарной системой знаний для всех специальностей и направлений подготовки бакалавров  

Пререквизиты: Модуль социально-политического образования (социология, политология, культурология, 

психология) 

Постреквизиты: Рынок ценных бумаг, Основы финансовых расчетов. 

Ожидаемые результаты обучения:A) Формирование антикоррупционной культуры. B) на практике понятие 

предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений способность рассуждать C) способность 

высказывать мнения по тенденциям развития правового регулирования отношений в сфере противодействия 

коррупции, оценивать идеи и формулировать выводы. D) деятельность в сфере взаимодействия 

функционирования межотраслевых институтов по противодействию экономическим и коррупционным 

правонарушениям освоение . E) применение норм права в области образования стажировки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Денежная система и финансовые институты 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Вооружение студентов основными понятиями истории и деятельности денежной и 

денежной системы, законами денежного обращения и денежного обращения, их роли в экономике и понятиями 

денежных агрегатов, денежной массы и денежной базы, учением об особенностях формирования платежной 

системы, платежного и торгового баланса, валютных курсов. Формирование и функционирование финансовых 
рынков, их значение и место в развитии экономики страны, роль в интеграции экономики в мировом 

экономическом сообществе, образование о деятельности финансовых институтов как профессионального 

участника финансового рынка. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина  «Денежная система и финансовые институты» – наука о 

деньгах и денежной системе. Структура учебной дисциплины включает в себя, прежде всего, денежное 

понятие, его товарную структуру и связь с развитием стоимостных форм, условия образования денег, 

необходимость в экономических отношениях, функции и виды, роль в экономике, денежную систему, ее 

структуру и элементы, денежную массу, денежную базу, денежные агрегаты, закон денежного обращения и 

денежного обращения, экономическое значение закона денежного обращения, понятие инфляции, причины ее 

возникновения, классификацию и виды инфляции, денежную реформу, методы, описываются 

антиинфляционные меры правительства.  

Пререквизиты: History of finance, Экономическая теория 
Постреквизиты: Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах, Бюджетирование в 

финансовых институтах.  

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать и понимать структуру рынка денежных систем и финансовых 

институтов; В) владеть реализацией рынка денежных систем и финансовых институтов в практической 

деятельности. C) способность осознавать свои возможности в управлении денежными системами и 

финансовыми институтами на практике.; D) умение говорить об информационных средствах, используя 

документы при изучении рынка ценных бумаг;Е) проведение детального анализа основных теоретических 

моделей и научных концепций, определяющих особенности управления денежными системами и финансовыми 

институтами, создание условий для оптимизации его структуры, умения отслеживать рынок. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет 

Автор программы:Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета, ознакомление с особенностями ведения, использования бухгалтерского учета в 

деятельности хозяйствующих субъектов, умение различать государственные и международные нормативно-

правовые требования в ведении бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: ознакомление студентов с базовыми принципами ведения бухгалтерского 

учета и терминологией, используемой в бухгалтерском учете; знакомство с ролью и значением информации, 

формируемой в бухгалтерском учете и используемой внешними и внутренними пользователями для принятия 

управленческих решений; формирование практических умений в области учета, необходимых для применения 

в дальнейшем в профессиональной деятельности. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Макро-и микроанализ. 

Постреквизиты: Основы финансовых расчетов, Экономический анализ. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание принципов и стандартов бухгалтерского учета; организации 

учета текущих и долгосрочных активов, обязательств, капитала и элементов финансовой 

отчетности; В) самостоятельное рассмотрение нормативных документов, регламентирующих порядок ведения 

учета; С) учет доходов и расходов, учет финансовых результатов; умение работать с нормативными базами 

правового обеспечения ведения бухгалтерского учета; D) использование двусторонней записи; Е) свободное 

использование основных понятий по бухгалтерскому учету. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовая банковская статистика 

Автор программы:Сисен А.К. 

Цель изучения курса: научить студентов анализировать и исследовать происходящие изменения в 

финансовом и банковском процессе с использованием статистических методов, стабильность финансов в 

экономике, финансовое обеспечение общественных производств, снижение внутренней задолженности 

бюджета. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучает систему статистических показателей (показатели 
размера, состава и динамики доходов государственного бюджета; показатели размера, состава и динамики 

валовой прибыли, уровня рентабельности предприятий, оборачиваемости оборотных средств, устойчивости 

финансового состояния предприятий; показатели страхового поля, количества и состава договоров страхования 

и страховых случаев и др.). 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макро и микро анализ  

Постреквизиты: Основы финансовых расчетов, Банковское дело 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные категории и понятия финансовой статистики в банках, их 

содержание и значение; банковская финансовая структура, международная и отечественная классификация 

показателей доходов и расходов банка; В) умение рассчитывать финансовые и банковские показатели с 

использованием статистических методов; С) создание новых форм статистической отчетности о деятельности 

коммерческих банков, страховых организаций; D) умение проводить статистические исследования и методы 

анализа результатов во всех областях. Е) Оценивая влияние различных показателей на их динамику, делает 
выводы по результатам расчета и дает рекомендации по выполнению плановых показателей. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Рыночная инфраструктура 

Автор программы:Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: дать представление о новых системах социальных отношений, об их развитии, о 

создании и управлении современным рынком, об элементах и видах оценки. 

Краткое содержание дисциплины: В результате изучения курса студент знает сущность и роль рыночной 

инфраструктуры, изучает экономическую систему Республики Казахстан, формирование и развитие рыночных 

отношений; рассматривает рыночную инфраструктуру как интегрированную систему, состав и проблемы 

развития инфраструктурного комплекса; изучает механизмы регулирования рыночной инфраструктуры, 
особенности коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов, составляющих рыночную 

инфраструктуру. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Денежная система и финансовые институты. 

Постреквизиты: Банковское дело, Страхование 

Ожидаемые результаты обучения: A) способность подготовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на макроуровне (часть 

компетенции); B) способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; C) знание области применения анализа инфраструктурного обеспечения, 

порядка, содержания, требований к оформлению различных аналитических отчетов на макроуровне; D) знание 

методов анализа источников информации, используемых для подготовки аналитических материалов 

экономического направления, требований и принципов к качеству работы с информационными ресурсами для 
оценки уровня развития инфраструктуры; E) приобретение инструментов анализа выявления проблем развития 

инфраструктуры, методики проведения аналитических отчетов и навыков подготовки аналитических 

материалов. 

 

5.2 Модуль  – Финансы фирмы и учет (траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы права 

Автор программы: Кусаинова Л.И. 

Цель изучения курса: Воспитание казахстанского патриотизма как необходимого условия совершенствования 

правовой государственности в Республике Казахстан, формирование мирового сознания учащихся, повышение 

общественной и правовой культуры и личностного познания. 
Краткое содержание дисциплины: На данном курсе можно рассмотреть правовой режим 

предпринимательства. В ходе курса студентам предоставляются практические навыки и материалы по 

документам, применяемым в предпринимательской деятельности. Основы права комплексный предмет. Он 

изучает общественные отношения (коммерческие отношения) в сфере экономической деятельности субъектов, 

занимающихся хозяйственной деятельностью, и тесно связанные с ними некоммерческие отношения. 

Пререквизиты: Модуль социально-политического образования (социология, политология, культурология, 

психология) 

Постреквизиты:Государственный бюджет, 1С Бухгалтерия, Банкротство и реорганизация предприятия 
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Ожидаемые результаты обучения: А) учредительные документы юридических лиц, получение правовых 

ситуаций, решая сделать; В) уметь использовать полученные знания для разработки эффективной системы 

построения  задачи и обладать необходимыми компетенциями для решения проблем в области 

исследования; С) освоение механизмов функционирования предприятий и фирм различных организационно-

правовых форм, являющихся неотъемлемой частью профессионального образования и позволяющих принимать 

эффективные решения при осуществлении практической деятельности D) навыки целевого использования 

нормативных правовых актов; Е) приобретение правовых знаний, необходимых для личностного развития и 

подготовки квалифицированных специалистов. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансы фирмы 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: студентам в финансовой сфере предприятий дать общетеоретическую и специальную 

подготовку и научить применять полученные знания на практике. 

Краткое содержание дисциплины: "Финансы фирмы» предмет дисциплины денежные отношения, 

возникающие в процессе хозяйственной деятельности и связанные с формированием собственных средств и 

привлечением заемных средств, их использованием на финансирование затрат и инвестиций, созданием и 

распределением полученной прибыли. Задачи курса-формирование целостной системы знаний студентов, 

изучение модели функционирования финансовых отношений, умение правильно оценивать экономическую 

деятельность хозяйствующего субъекта, владеть практическими навыками финансовой работы. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Макро-и микроанализ. 

Постреквизиты:Корпоративные финансы, Финансовая отчетность компании, Финансовый анализ, 

Бюджетирование на предприятии, Банкротство и реорганизация предприятия. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Создание и использование финансовых ресурсов для определенных 

целей в финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Денежные средства в фондах все время 

поступают в движение, обращаются в обращение и расходуются на расходы; В)В финансовой практике на 

предприятиях используются различные фонды, связанные с их целями и производственной и социальной 

деятельностью. С )умение сочетать полученные теоретические знания на практике и сравнивать их с опытом 

зарубежных государств. D)научить систематизировать свои мысли с использованием документов в написании 

исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать представление об 

информационных средствах; Е) формирование финансового портфеля предприятия как будущего 
профессионального специалиста, адаптация к проведению комплексного анализа, экспертизы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет и аудит 

Автор программы:Рахманова А.С. 

Цель изучения курса:  история бухгалтерского учета и аудита и представление их определения с понятиями о 

том, как должна быть получена и использована финансовая информация, о системе бухгалтерского учета в 

управлении организацией, бухгалтерском балансе, концепциях и принципах бухгалтерского учета, системе 

счетов и двусторонней записи, об активе, обязательстве и собственном капитале предприятия, а также 

образование в соответствии с типовой программой о состоянии и об экономической 

Краткое содержание дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит – это структура ряда тем, предназначенных 
для представления бизнеса и бухгалтерского учета студентам, обучающимся в высших учебных заведениях для 

ведения нормальной хозяйственной деятельности организации.  Курс ознакомить студентов с языком бизнеса, 

изучающих любую специальность в сфере экономики. Ознакомить их с понятием, как использовать 

информацию бухгалтерского учета и откуда получена эта информация. Данный курс является началом 

финансовой отчетности, то есть первоначальным курсом, где проводится обзор этапов бухгалтерского учета и 

основ аудита, подготовки финансовой заключительной отчетности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макро  и микро-анализ 

Постреквизиты:Финансовая отчетность компании, 1С Бухгалтерия, Налоговый учет в бизнесе. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Ведение бухгалтерского учета и аудита применение новых технологий 

в процессе составляет; В) Самостоятельное рассмотрение нормативных документов, регламентирующих 

ведение учета уметь использовать информационные базы правового обеспечения ведения бухгалтерского учета 

и аудита, принципы ввода доходов и расходов и финансовых результатов; С) применение новых отраслевых 
технологий в процессе проведения бухгалтерского учета и аудита; D) ведение бухгалтерского учета и аудита: 

Е) свободное использование основных понятий по бухгалтерскому учету. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Социально-экономическая статистика 

Автор программы:Сисен А.К. 

Цель изучения курса: изучение состояния развития, структуры и взаимосвязи общественных явлений, 

изучение принципов организации статистического наблюдения и сбора статистической информации. 
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Краткое содержание дисциплины: Дисциплина социально-экономическая статистика разработана для 

организации учебного процесса по новой кредитной системе и написана в соответствии с темами учебной 

программы. Содержание и используемые методы, термины и определения дисциплины социально-

экономической статистики приведены в кратком понятном виде. В изучении закономерностей развития 

общественных явлений и процессов, динамики их изменения, величины влияния воздействующих факторов 

подробно приводится как использовать компьютер при решении задач через корреляционно-регрессионную и 

трендовую модели, как решать и анализировать задачи. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макро  и микро-анализ 
Постреквизиты: Статистика финансовых расчетов 

Ожидаемые результаты обучения: A) обладать понятием об основных направлениях социально-

экономической статистики: национальное богатство, население, рынок труда, эффективное использование 

производственных и трудовых ресурсов, система национальных счетов; B) анализ статистических показателей 

населения, трудовых ресурсов; определение показателей экономической эффективности; применение 

абсолютных относительных и средних величин; C) обладать современными методами расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-и 

макроуровне.; На основе использования системы национальных счетов; D) способность анализировать 

происходящие в обществе социально-значимые проблемы и процессы и прогнозировать их возможное развитие 

в будущем. Е)  может определить объект социально-экономической статистики, правильно заполнить 

статистические документы; анализировать данные социально-экономической статистики, базовые знания по 

качественной оценке. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика предприятия 

Автор программы:Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: дать студентам теоретические знания и практические навыки по основным 

экономическим факторам фирмы, предприятия в условиях рынка и их эффективному использованию, 

рыночным методам, обеспечивающим экономическое и финансовое развитие фирмы. 

Краткое содержание дисциплины:  Дисциплина "экономика предприятия" является одной из важнейших 

дисциплин для студентов. В условиях рыночных отношений Центр экономической деятельности переходит в 

основную часть всей экономики-предприятие, так как только на этом уровне экономики выпускается 

продукция и оказываются услуги, востребованные обществу. Здесь работает основная часть трудоспособного 
населения. В основном здесь сосредоточены квалифицированные кадры. Рассматриваются вопросы 

эффективного использования необходимых на предприятии производственных ресурсов, внедрения 

высококачественной техники и технологий.  

Пререквизиты: Макро-и микро-анализ, Менеджмент 

Постреквизиты: Корпоративные финансы, Финансовая отчетность компании, Финансовый анализ 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать финансовое состояние предприятия и его управление, 

хозяйственные связи промышленных предприятий; В) уметь правильно и компетентно организовать 

производство, определять требования рынка, творчески подходить к решению различных хозяйственных задач, 

анализировать экономическое состояние предприятия и правильно оценивать качественные изменения в 

развитии экономики; С) знать тенденции развития малого и среднего бизнеса в РК, направления 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, пути кредитования развития малого; D) 
наличие навыков самостоятельного ведения экономической работы на предприятии, правильного анализа 

фактической исходной информации и рассчитанных экономических показателей; Е) формирование 

финансового портфеля предприятия как будущего профессионального специалиста, адаптация к проведению 

комплексного анализа, экспертизы. 

6.1 Модуль  –  Финансы и финансовые рынки (траектория финансовый рынок) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Введение в финансы 

Автор программы:Таскарина Б.М.  

Цель изучения курса: Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 

финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, места в социально - экономическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом курса является финансовая система страны, порядок 

распределения ВВП в интересах государства и общества. Курс состоит из следующих разделов: 

государственные финансы, финансы предприятий и финансы населения. В результате студенты будут знать 

состав и структуру финансовых ресурсов и денежных фондов, формируемых в различных звеньях финансовой 

системы, порядок и особенности их распределения и использования для удовлетворения личных и 

общественных потребностей. 

Пререквизиты: History of finance 
Постреквизиты: Корпоративные финансы, Государственный бюджет 
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Ожидаемые результаты обучения: A) знать: понятие финансов, основы финансовой системы, финансовую 

политику, финансы предприятия, государственные финансы, финансы домашних хозяйств;; B знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; принципов организации финансов в различных сферах 

деятельности.; С) знание основ формирования и использования целевых денежных фондов, возможных 

направлений совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) умение демонстрировать возможные направления влияния средств на 
общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) обладать навыками анализа экономической 

ситуации в стране. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Кредитное дело 

Автор программы: Кельбетова С. Ж 

Цель изучения курса: предоставление совокупности теоретических знаний и практических навыков, 

требуемых специалистами банка в организации кредитного процесса. 

Краткое содержание дисциплины: Курс "кредитное дело" является одним из основных дисциплин, 

формирующих специалистов по кредитным операциям.Тема курса-вопросы, связанные с организацией 

отношений между банками и хозяйствующими субъектами различных форм собственности, в основном зависит 
от объекта, метода кредитования, вида выданных кредитов, кредитоспособности заемщика и степени риска для 

кредитора. 

Пререквизиты: History of finance, Экономическая теория, Денежная система и финансовые институты. 

Постреквизиты: Банковское дело, Анализ банковской деятельности, Банковский надзор, Международное 

банковское дело. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать элименты системы кредитования и кредитный 

процесс; B) Банковские технологии анализа кредитоспособности заемщика знание принципов организации 

финансов в различных сферах деятельности; С) Формы обеспечения возвратности банковских кредитов знать 

направления; D) возможности влияния средств на общественное производство, результаты, с помощью которых 

достигаются, содержание действующего финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь 

детально изучить анализ кредитоспособности заемщика и производить процентные расчеты. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Рынок ценных бумаг 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 

категории, понятий, терминов ценных бумаг, их классификации, места в социально-экономическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины: это курс получает знания и навыки, необходимые для оценки и анализа 

сущности и экономической значимости видов ценных бумаг, хозяйствующих субъектов, выпускающих ценные 

бумаги, инвесторов, профессиональных специалистов рынка ценных бумаг, а также ценности и рентабельности 

основных и производных ценных бумаг. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Денежная система и финансовые институты 
Постреквизиты: Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах, Основы исламского 

финансирования 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание структуры рынка ценных бумаг и условий 

обращения ценных бумаг, правил обращения с товарами, деловых связей между покупателями и продавцами 

товаров, финансовых инструментах; В) развитие рынка ценных бумаг, виды операций с ценными бумагами и их 

осуществление в практической деятельности. C) способность осознавать свои возможности в продаже и 

покупке различных ценных бумаг на практике D) научить выражать точку зрения об информационных 

средствах с использованием документов при исследовании рынка ценных бумаг E) проводить детальный анализ 

основных теоретических моделей и научных концепций, определяющих особенности управления портфелем 

ценных бумаг, создавать условия для оптимизации его структуры, уметь контролировать процесс 

ценообразования производных ценных бумаг и других финансовых инструментов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы финансовых расчетов 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: предоставить основную информацию о современных методах финансового анализа. 

Краткое содержание дисциплины: Совокупность методов расчета и составляет предмет курса «Основы 

финансовых расчетов». В рамках данного курса рассматриваются методы финансово-экономических расчетов 

для решения широкого круга задач от элементарного начисления процентов до анализа сложных 

инвестиционных, кредитных и коммерческих операций. 
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Пререквизиты: Экономическая теория, Денежная система и финансовые институты. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, основы финансовых расчетов, Налоговый учет в отраслях 

экономики, 1С Бухгалтерия. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные теоретические концепции и методы, являющиеся 

основой финансовой отчетности; учетные формулы и взаимосвязи основных финансовых показателей; 

конкретные методы финансовых расчетов, используемые в процессе решения прикладных задач финансово-

экономического характера; B) умение применять накопленные знания для использования финансовых расчетов 

в будущей профессиональной деятельности; C) умение использовать финансовые функции MS Excel с 
овладением навыками ведения финансовых отчетов по обычным финансовым операциям; D) креативное 

мышление; знание систематизации информации; навыки финансовой отчетности; Е) умение рассчитывать 

математические отношения, анализировать данные, реконструировать, составлять финансовые модели. 

 

6.2 Модуль - Финансы предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономический анализ 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: формирование знаний в области анализа эффективности управления производством, 

конкурентоспособности товаров и услуг, финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности 

предприятий, обобщения отдельных результатов анализа и принятия оптимальных управленческих решений. 
Краткое содержание дисциплины: содержание  курса является получение целостного представления об 

анализе экономической деятельности как важнейшей функции управления организациями, осмысливание и 

понимание основных методов экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса 

разработки и принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке 

различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.  

Пререквизиты: Макро-и микроанализ, Менеджмент, Финансы фирмы. 

Постреквизиты: Финансовый анализ проектов, Финансовый анализ 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умение анализировать производственно-хозяйственную деятельность 

организации, обобщать отдельные результаты анализа и делать соответствующие заключения с целью принятия 

оптимальных управленческих решений; В) Решение проблем экономического характера и составление 

доказательств путем сбора, анализа, систематизации информации о финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов; С) Проведение оценки доходности, денежных потоков, финансовой устойчивости, 

ликвидности, платежеспособности организаций РК D) Навыки самостоятельной работы при анализе 

показателей финансово-хозяйственной деятельности организации; Е) Навыки контроля за процессом общей 

оценки финансового состояния компании. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Капитал предприятия 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: развитие экономической мысли студентов на основе изучения экономического 

механизма функционирования предприятия в рыночных условиях хозяйствования. 

Краткое содержание дисциплины: Капитал - одна из наиболее используемых в финансовом менеджменте 
экономических категорий. Он является базой создания и развития предприятия и в процессе функционирования 

обеспечивает интересы государства, собственников и персонала. Всякая организация, ведущая 

производственную или иную коммерческую деятельность должна обладать определенным капиталом, 

представляющим собой совокупность материальных ценностей и денежных средств, финансовых вложений и 

затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для осуществления его хозяйственной деятельности. 

Пререквизиты: Финансы фирмы, Менеджмент, Макро и микроанализ. 

Постреквизиты: Финансовая отчетность компании, Бюджетирование на предприятии, Финансовый 

менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность предприятия как объекта хозяйства. и роль в системе 

национальной экономики государственное регулирование рыночных отношений; В) обладание компетенцией, 

необходимой для использования полученных знаний в создании эффективной системы, обоснование путей 

решения проблем; С) научно-практический, статистико - практический и научно-теоретический характер; D) 
обладание понятием о наличии резервов повышения эффективности производства; E) продолжение 

образования, имеющего высокую самостоятельность, профессиональную деятельность в качестве экономиста 

дальнейшего творческого, активного предприятия. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Статистика финансовых вычислении 

Автор программы:Сисен А.К. 
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Цель изучения курса: студентов в денежно-кредитной и банковской системе Казахстана.  научить 

анализировать, исследовать объем, состав изменений, стабильность финансов в экономике, финансовое 

обеспечение общественных производств с использованием статистических методик по научно-организованной 

системе. 

Краткое содержание дисциплины: статистика финансовых вычислении-общественная наука, являющаяся 

сферой социально-экономической статистики. В финансовой статистике в зависимости от формы исследования 

выделяются следующие разделы: статистика Государственного бюджета, кредитная статистика, статистика 

денежного обращения, статистика сберегательного дела, статистика страхования, статистика финансов 
предприятий и организаций. Эти разделы тесно взаимосвязаны между собой, они дополняют и обогащают друг 

друга. 

Пререквизиты: Макро-и микроанализ, Социально-экономическая статистика. 

Постреквизиты: 1С Бухгалтерия 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные направления статистики: статистика Государственного 

бюджета, кредитная статистика, статистика денежного обращения, статистика сберегательного дела, статистика 

страхования, статистика финансов предприятий и организаций B) анализ статистических показателей 

финансового направления; определение показателей экономической эффективности; C) применение 

абсолютных относительных и средних величин; D) современными методами расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-и макроуровне; способностью 

создавать статистические модели экономических процессов на основе использования системы национальных 

счетов; E) способность анализировать затраты финансового направления и прогнозировать их возможное 
развитие в будущем. 

6В04104 - ФИНАНСЫ 

 (2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 
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4.1 Модуль -Исламские финансы и финансовая деятельность, 14 кредитов 

БД  КВ OIF 2209 Основы исламского финансирования 3 5 

БД  КВ BM 2210 Банковский менеджмент 3 4 

БД  КВ ABD 2211 Анализ банковской деятельности 3 5 

4.2 Модуль - Финансновый анализ предприятия и основы организации, 14 кредитов 

БД  КВ FAP 2209 Финансовый анализ проектов 3 5 

БД  КВ DPOP 2210 Делопроизводство предприятия и организационное поведение 3 4 

БД  КВ FA 2211 Финансовый анализ  3 5 

5.1 Модуль - Финансовый контроль и основы платежной системы, 12 кредитов 

ПД КВ BFI 2303 Бюджетирование в финансовых институтах 3 4 

ПД КВ PS 2304 Платежная система 3 4 

ПД КВ FKA 2305 Финансовый контроль и аудит 3 4 

ПД КВ BN 2306 Банковский надзор 3 4 

5.2 Модуль - Анализ финансовой деятельности предприятия, 12 кредитов 

ПД КВ BP 2303 Бюджетирование на предприятии 3 4 

ПД КВ BRP 2304 Банкротство и реорганизация предприятий 3 4 

ПД КВ FKABU 2305 Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 3 4 

ПД КВ NPNK 2306 Налоговое планирование и налоговый контроль 3 4 

6.1 Модуль - Фиансовое регулирование и практика, 18  кредитов 

ПД КВ NUEO 2307 Налоговый учет в экономических отраслях 4 4 

ПД КВ DKR 2308 Денежно-кредитное регулирование 4 5 

ПД КВ FRM 2309 Финансовый риск менеджмент 4 4 

БД   Производственная практика 4 5 

6.2 Модуль -Основы управления и регулирования финансами предприятия и практика, 18  кредитов 

ПД КВ BFI 2307 Налоговый учет в бизнесе  4 4 

ПД КВ FPP 2308 Финансовое планирование и прогнозирование  4 5 

ПД КВ UFR 2309 Управление финансовыми рисками 4 4 

БД   Производственная практика 4 5 
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4.1 Модуль -Исламские финансы и финансовая деятельность 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы исламского финансирования 

Автор программы:Нурманов А. 

Цель изучения курса: представление объективной картины функционирования исламского финансирования, 

его специфических особенностей, этапов становления и развития 

Краткое содержание дисциплины: Одним из важных вопросов современности является реализация 
исламского финансирования, а именно: содержание исламского финансирования; исламский банкинг; 

исламские ценные бумаги; исламские инвестиционные фонды и небанковские организации, рассматривая их 

деятельность в соответствии с шариатским законодательством, и остановившись на позиции на мировом рынке. 

Пререквизиты: История финансов, Банковское дело. Международное банковское дело 

Постреквизиты:Фмнансовый риск менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание роли и места исламской финансовой системы в мировой 

экономической системе; освоение институциональной структуры исламской финансовой системы; в) 

использование знаний в рамках дисциплины для анализа развития исламской банковской системы и банковской 

системы отдельных стран;) умение  анализировать динамику направленности и логики распределения 

финансовых потоков по видам деятельности исламских банков и исламских финансовых институтов; D) 

самостоятельное и последовательное применение инструментов анализа в анализе исламских банковских и 

финансовых операций на микро-и макро уровнях; Е) составление логически данных заключений по результатам 
исследованного материала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Банковский менеджмент 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: владение теоретическими, практическими основами деятельности банка и методами 

управления банковской деятельностью. 

Краткое содержание дисциплины: Курс изучает эффективное управление деятельностью банка для 

рационализации управленческих решений, а также методов своевременной идентификации и управления 

банковскими рисками. 

Пререквизиты: История финансов, Банковское дело. 
Постреквизиты: Фмнансовый риск менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А)формирование понятий: менеджмент банка, структура управления 

банка, капитал банка, человеческий капитал банка, управление банковскими ресурсами, структура управления 

банка; В) Применение современных аналитических методов и методов экономического анализа при передаче 

обоснованных концепций с учетом законодательных изменений; С) направление на оценку результатов 

научных исследований с использованием математических методов и элементов, правил делопроизводства и 

правил их ведения; D) умение обмениваться информацией, оценивать, проводить дискуссии и активно 

участвовать в них, публично выступить с докладами, готовить и обмениваться корреспонденцией делового 

содержания, готовить сообщения по теме, высказывать мнения на них знать; Е) банкам владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ банковской деятельности 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Целью курса является формирование у студентов навыков анализа и оценки 

теоретических основ, а также практической банковской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечение освоения особенностей банковского экономического анализа, 

управленческий анализ деятельности финансовых и кредитных организаций, обеспечение понимания 

студентами сущности аналитической работы в банке, приобретение практических навыков применения 

различных моделей анализа и оценки на основе финансовой и управленческой отчетности. 

Пререквизиты: Банковское дело, Цифровизация в экономике, Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансовый инжиниринг 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих деятельность 

кредитных организаций; В) способен критически оценивать варианты управленческих решений, предлагаемых 

для дальнейшего развития кредитной организации, и разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом социально - экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; С) может анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности кредитных организаций различных форм собственности, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений D) должен отражать способность и 
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готовность; E) навыки применения результатов экономического анализа деятельности коммерческого банка при 

подготовке предложений по принятию управленческих решений и улучшению его деятельности. 

 

4.2 Модуль - Финансновый анализ предприятия и основы организации 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый анализ проектов 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 
Цель изучения курса: Подготовка специалистов, владеющих методиками оценки эффективности 

инвестиционных проектов, определения факторов, влияющих на результаты и принятия управленческих 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность, сущность и цели оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Классификация методов и способов оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Позволяет реализовать практические навыки и навыки расчета по оценке эффективности инвестиций 

в реальные и нематериальные активы, а также данные по методам оценки фактических и финансовых 

инвестиций. 

Пререквизиты: История финансов, Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансовое планирование и прогнозирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) сформировать представление о кредитных отношениях о 

содержательности финансирования инвестиционных проектов; В) знать полную характеристику проектов 
инвестиционного характера, источники финансирования проектов; С) уметь решать задачи путем 

дисконтирования денежных потоков, знать концепцию проектного анализа и методы оценки инвестиционной 

активности предприятий; D) проведение финансового анализа эффективности инвестиционных проектов, 

использование математических методов и элементов научных исследований в прикладных отчетах и оценка 

пределов применения полученных результатов, компетенции: E) умение представлять результаты в форме 

отчета с составлением инвестиционных проектов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Делопроизводство и организационное поведение на предприятии 

Автор программы: Тлеубергенова М.К. 

Цель изучения курса: знание терминологии в области организационного поведения и лидерства для 
повышения эффективности работы организации; применение знаний по организационному поведению и 

документообороту для принятия управленческих и иных экономических решений. 

Краткое содержание дисциплины: Эффективная деятельность управленческого аппарата любой фирмы 

зависит от правильной организации работы с документами. Практически ни одна технологическая функция 

управления, связанная с источниками информации, подготовкой и принятием решений, процесс создания, 

исполнения и оформления документов-без документирования не реализуется.От технических исполнителей до 

руководителей всех звеньев деятельность всех сотрудников управленческого аппарата связана с 

документацией. Кто-то составляет документы, другие обеспечивают их оформление и выдачу, третьи 

руководствуются этими документами, на их основе принимаются решения. Кроме того, искусство управления 

персоналом является основным условием обеспечения конкурентоспособности предприятий. Поэтому в этой 

учебной программе организационное поведение рассматривалось совместно с вопросами повышения 
эффективности производства и личностного, группового, организационного уровней, тесно взаимосвязанных 

друг с другом. 

Пререквизиты: Введение в специальность 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика 

Ожидаемые результаты обучения: А) использование знаний по организационному поведению для принятия 

управленческих и других экономических решений; В) отражение в соответствующих документах 

управленческой, производственной и иной деятельности предприятия; С) обеспечение эффективного 

использования документов в деловой практике предприятия; D) приобретение опыта деятельности по 

составлению и корректировке текстов документов в соответствии с общими нормами и правилами оформления 

делового документа; Е) взаимоотношения внутри профессиональных коллективов и овладение специфическими 

нравственными нормами, присущими данной профессии. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый анализ  

Автор программы: Ажаипова И. 

Цель изучения курса: дать будущим финансистам совокупность теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для проведения финансово-экономического анализа предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Необходимость анализа финансового состояния предприятия для оценки 

его финансовой устойчивости, объективного, научно обоснованного и гармоничного управления, принятия 

производственных, особенно финансовых решений. На данном курсе студенты проводят анализ финансовой 
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отчетности и движения денежных средств компании, оценивают платежеспособность и финансовую 

устойчивость компании, осуществляют анализ производительности, оценку деятельности компании, прибыли 

активов, капитала. 

Пререквизиты: Финансы фирмы, Капитал предприятия 

Постреквизиты: Управление финансовыми рисками 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализ финансов предприятия, финансово-экономическая деятельность 

предприятия, формирование представлений в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

определении финансовой устойчивости предприятия; В) изучение методов и способов финансового анализа, 
информационной базы финансового анализа, экономического изучения бухгалтерского баланса и анализа 

финансового состояния; С) возможность осуществления комплексного анализа в теоретическом и 

практическом плане через информационную базу предприятия. D) научить систематизировать свои мысли с 

использованием документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

выражать точку зрения об информационных средствах; E) использовать информацию финансовой отчетности в 

подготовке аналитических отчетов, прогнозировать последствия принятия различных нестандартных 

управленческих и стратегических решений по инвестиционным проектам и финансовым потокам. 

 

5.1 Модуль - Финансовый контроль и основы платежной системы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бюджетирование в финансовых институтах 
Автор программы:Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных знаний в 

области разработки и выполнения финансовых планов коммерческой организации на основе технологии 

бюджетирования с целью обеспечения управленческих решений. 

Краткое содержание дисциплины: обучение студентов теоретическим и организационным основам 

бюджетирования в финансовых институтах, практическим навыкам экономической деятельности и 

использования средств и методов построения бюджетов в финансовой системе организаций организационно-

правовой формы. Изучение студентами дисциплины предусматривает решение следующих задач: - 

систематизация представлений о роли финансового планирования и бюджетирования в управлении финансами 

организаций; освоение студентами базовых методик составления финансовых планов и 

бюджетов; формирование практических навыков в области реализации финансовых отчетов; изучение 
современных технологий обработки и анализа финансовой информации в рамках анализа; планирование и 

бюджетирование. 

Пререквизиты: Банковская система и финансовых институты, История финансов 

Постреквизиты: Менеджмент финансовых рисков 

Ожидаемые результаты обучения: А) способен применять современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и исследовательских задач в) способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач С) 

инструмент для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей- D) способен 

создавать стандартные теоретические и эконометрические модели на основе описания экономических 

процессов и явлений, анализировать полученные результаты и интерпретировать содержание; E) способен 

применять результаты экономического анализа деятельности финансовых институтов при принятии 
управленческих решений и подготовке предложений по улучшению его деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Платежная система 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: комплексное изучение совокупных знаний по теоретическим аспектам платежной 

системы, основам функционирования денежных, кредитно-расчетных и платежных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для изучения платежных систем, структуры и 

особенностей их функций, роли в экономике. 

Пререквизиты: Банковская система и финансовых институты, Введение в финансы 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы организации и функционирования платежной системы в 
Республике Казахстан, основные тенденции и закономерности функционирования платежной системы; В) 

Виды и правила расчетов в банках Казахстана, межбанковские расчеты и порядок их осуществления С) умение 

организовывать денежный оборот в целительстве, способность анализировать роль денег, кредитов и банков на 

различных этапах развития экономики обществом, умение выявлять проблемы в этой сфере и находить пути 

решения этих проблем. D) научить систематизировать свои мысли с использованием документов в написании 

исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать представление об 

информационных средствах; Е) владеть современными техническими средствами и информационными 

технологиями для сбора и анализа необходимой информации 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый контроль и аудит 

Автор программы:Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета 

в финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в 
бюджетных учреждениях, методике и организации организации в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работе организаций, содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной 

экономики. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Введение в финансы, Экономическая теория 

Постреквизиты: Финансовое планирование и прогнозирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимание принципов и видов организации финансового контроля и 

аудита В) знание нормативных документов и законодательства по финансовому контролю и аудиту в 

аудиторских компаниях и финансовых услугах юридических и физических лиц; С) знание нормативных 

документов и законодательства по финансовому контролю и аудиту в аудиторских компаниях и финансовых 

услугах, руководящих у юридических и физических лиц;; D иметь навыки знакомства с законодательством РК в 

области финансов, проведения финансовых проверок и различных инструментов финансового хозяйства. Е) 

Быть компетентным по видам и методам финансового контроля за поступлением средств и отчетностью, 
способам проведения финансовой проверки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Банковский надзор 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса:  комплексное, структурированное представление всей информации о банковском 

надзоре за деятельностью банков. 

Краткое содержание дисциплины: Надзор и аудит, проводимый во всех банках, является надежным потоком 

информации о состоянии и движении имущества банка, денежных средств, кредитов, фондов, о доходах и 

расходах, о соблюдении банками пруденциальных нормативов на современном этапе экономического развития. 

В ходе курса студенты ознакомятся с условиями ведения надзора в банках, практическими подходами к выводу 
результатов аудита коммерческих банков. 

Пререквизиты: Банковское дело, Государственный бюджет 

Постреквизиты: Международное банковское дело,  Денежно-кредитное регулирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование и развитие аналитического мышления при решении 

различных видов финансово-экономических задач; в) умение проводить аудит и надзор за банковской 

деятельностью, анализировать и оценивать проверенные банковские операции; С) представлять 

профессиональный интерес в области банковского надзора и аудита; D) уметь применять полученные 

теоретические знания на практике, разрабатывать мероприятия, позволяющие улучшить банковскую 

деятельность в Республике Казахстан; E) иметь представление об основных экономических категориях 

банковского надзора,основах деятельности 

 

5.2 Модуль - Анализ финансовой деятельности предприятия 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бюджетирование на предприятии 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний о содержании организации бюджетного 

управления на предприятии, условиях осуществления бюджетирования на предприятий и практических 

навыков. 

Краткое содержание дисциплины: Осуществление методики формирования оперативного и финансового 

бюджетов, ознакомившись с инструментами планирования и контроля за поступлением и расходованием 

денежных средств в процессе бюджетирования на предприятии, прогнозом будущего финансового положения 

компании с формированием финансового результата. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать цели анализа контроля отклонений бюджетных расходов и 

фактических расходов; В) научить делать выводы, анализируя финансовую базу, информационную базу 

финансового анализа, экономическое чтение бухгалтерского баланса и финансовое положение; С) владеть 

студентами базовыми методами составления финансовых планов и бюджета; D) систематизировать свои мысли, 

используя документы в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

доводить представление об информационных средствах.; Е) использовать информацию финансовой отчетности 
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в подготовке аналитических отчетов, применять методы реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивация и контроль). 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Банкротство и реорганизация предприятий  

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов комплексный подход к изучению процесса 

несостоятельности предприятия, выработать умение пользоваться общими и специфическими инструментами 
анализа и учета банкротств, привить практические навыки ситуационного экономического и финансового 

анализа предприятий-должников. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина  представляет собой специальный курс, который 

обеспечивает знания по следующим вопросам: процесс банкротства предприятия-должника; учёт и анализ 

хозяйственных операций предприятия-должника в процессе банкротства; характеристику реорганизационных 

процедур предприятия-должника; ликвидационный баланс и отчётность предприятия-банкрота. 

Пререквизиты:  Бухгалтерский учет, Теоретические основы налоговой деятельности 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы реорганизации банкротство на предприятии; В) должен знать 

причины несостоятельности и способы ее диагностики; С) оценивать и прогнозировать финансовое состояние 

предприятия; D) способность предвидеть ожидаемые результаты реализации планов финансового 

оздоровления; Е) вести учет хозяйственных операций, связанных с процедурами банкротства. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета 

в финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в 

бюджетных учреждениях, методике и организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе 

организаций, содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной экономики. 
Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Введение в финансы, Экономическая теория 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) формировать представления по финансовому контролю и 

экономическому анализу деятельности различных хозяйственных структур, корпораций и компаний; В) умение 

организовывать проведение финансового контроля и аудита государственных организаций и учреждений, 

инвестиционных институтов и предприятий различных форм собственности; С) правильно оценивать 

содержание, цели и задачи финансовых проверок; D) научиться определять направления и этапы развития 

финансового контроля и аудита; Е) владеть анализом процессов и результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Налоговое планирование и налоговый контроль 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: углубление теоретических знаний налогового контроля, полученных предприятием при 

планировании налогов, рассматривая теоретические знания и расчеты налогообложения как эффективного 

метода государственного регулирования экономики 

Краткое содержание дисциплины: Эффективность налоговой системы влияет на предпринимательскую 

активность, следовательно, определяет состояние производственной отрасли, инвестиционный потенциал 

экономики и возможность ее реализации, условия или снижение темпов роста экономики. Изучение 

дисциплины "налоговое планирование и налоговый контроль» углубленное изучение методов проведения 

налоговых проверок, методов и моделей налогового контроля, позволяет всесторонне рассмотреть учет 

поступлений сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет и проводить налоговое 

планирование.Обучение практическому изучению обеспечения контроля за своевременным и полным 
поступлением бюджетных поступлений, а также эффективному планированию на предприятии комплекса мер 

по обеспечению налогового законодательства. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) уметь анализировать структуру и величину налоговых обязательств; B) 

оценивать влияние налоговой нагрузки на финансовое состояние хозяйствующего субъекта; C) уметь 

анализировать сравнительные варианты снижения налоговой нагрузки; E) уметь оценивать влияние налоговой 

нагрузки на финансовое состояние хозяйствующего субъекта; 
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6.1 Модуль - Фиансовое регулирование и практика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоговый учет в экономических отраслях 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний, обеспечивающих практическое 

применение методов налогового учета для определения налоговых обязательств субъекта хозяйственной 

деятельности в области налогового учета. 
Краткое содержание дисциплины: структура дисциплины предназначена для систематического и 

теоретического обучения студентов основам налогового учета в отраслях экономики, изучения налогового 

законодательства и экономического критерия налогов , этапов исторического развития налоговой системы и 

функционирования налогов в РК, основных концептуальных направлений реформ, налогового 

законодательства в стране и др.  

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, Теоретические основы налоговой 

деятельности 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность разрабатывать и реализовывать рекомендации по 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, а также органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; В) знать определение налогового учета, его сущность, историю, основные 

требования к ведению налогового учета, предмет, методы и принципы налогового учета, нормативное 
регулирование налогового учета и отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, быть 

способным на практике выполнять профессиональные обязанности по исчислению налоговой базы и налогов на 

основе налогового законодательства и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах.; С) Быть 

способным осуществлять консультирование хозяйствующих субъектов и физических лиц в налоговых органах , 

в том числе осуществлять учет и оптимизацию налоговых платежей и составление налоговой 

отчетности; D) Способность к организации и проведению мер налогового контроля и аудита налоговых 

платежей, законодательному обеспечению их результатов, привлечению к ответственности за нарушение 

налогового законодательства; Е) Подготовка данных для составления текущих и оперативных планов 

прогнозирования на перспективу, бюджета налоговых платежей, быть специалистом, способным 

контролировать и анализировать их исполнение. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Денежно-кредитное регулирование 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими основами 

денежно-кредитного регулирования финансовых рынков, практическими навыками применения денежно-

кредитного регулирования финансовых рынков в деятельности российских коммерческих банков . 

Краткое содержание дисциплины: Процессы целенаправленного и последовательного применения 

финансовых механизмов и методов воздействия на хозяйствующих субъектов для обеспечения 

сбалансированного и поступательного развития экономики государства в будущем. 

Пререквизиты: Банковское дело, Бухгалтерский учет 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика 
Ожидаемые результаты обучения: А) получение студентами комплекта знаний о характере современного 

состояния системы финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; В) исследование проблем 

организации и методов финансового и денежно-кредитного регулирования в условиях рыночной 

экономики; С) овладение навыками оценки границ использования отдельных финансовых и денежно-

кредитных методов регулирования экономики; D) приобретение навыков анализа влияния основных 

финансовых и денежных кредитных инструментов на обеспечение экономического роста страны в целом, 

отдельных регионов и хозяйствующих субъектов; Е) овладение навыками определения актуальных проблем 

финансового и денежно-кредитного регулирования макроэкономических процессов . 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый риск менеджмент 

Автор программы: Нурманов А.О. 
Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции в 

области управления финансовыми организациями, а также финансового риск-анализа. 

Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками . 

Пререквизиты: Теоретические основы банковской деятельности,  Финансовый менеджмент 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика 
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Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 

методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 

основе комплексного экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки 

современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 
институтов; Е) овладение навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и 

выявлению рисков в финансовой сфере. 

 

6.2 Модуль - Основы управления и регулирования финансами предприятия и практика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоговый учет в бизнесе 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний, обеспечивающих практическое 

применение методов налогового учета для определения налоговых обязательств субъекта хозяйственной 

деятельности в области налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом налогового учета является Производственная и 
непроизводственная деятельность предприятия, в результате которой в качестве налогоплательщика возникают 

обязательства предприятия по исчислению и уплате налогов. В современных условиях изменилась роль 

бухгалтерии, теперь ее деятельность включает не только ведение бухгалтерского учета и составление 

финансовой отчетности, но и ведение налогового учета и заполнение декларации по корпоративному 

подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Государственный бюджет, Налоговая система зарубежных государств 

Постреквизиты: Производственная практика 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы организации налоговой отчетности на предприятии; В) знать 

определение налогового учета, его сущность, историю, основные требования к ведению налогового учета, 

предмет, методы и правила налогового учета, нормативное регулирование налогового учета и отчетности, 

международные стандарты финансовой отчетности, уметь выполнять профессиональные обязанности по 
исчислению налоговых баз и налогов на основе налогового законодательства и иных нормативных правовых 

актов о налогах и сборах.; С) приобрести практические навыки по заполнению налоговой 

отчетности; D) Способность к организации и проведению мер налогового контроля и аудита налоговых 

платежей, законодательному обеспечению их результатов, привлечению к ответственности за нарушение 

налогового законодательства; Е) быть компетентным в области ведения бухгалтерского и налогового учета на 

предприятии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансового планирования и прогнозирования 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью изучения дисциплины является углубление знаний студентов в 
области управления перспективной деятельностью предприятий и организаций, позволяющих поддерживать 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками . 

Пререквизиты: Финансы фирмы, Капитал предприятия, Финансовый контроль и аудит в бюджетных 

учреждениях 

Постреквизиты: Производственная практика 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 
методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 

основе комплексного экономического и финансового анализа; D) способность использовать сведения, 

полученные для анализа и разъяснения финансовой, бухгалтерской и иной информации в отчетности 

предприятий, организаций, ведомств различных форм собственности и принятия управленческих 

решений; Е) способность выполнять расчеты, необходимые для создания экономических разделов, обосновать 

их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление финансовыми рисками 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса:  "управление финансовыми рисками" является формирование у студентов компетенции 

в области управления финансовыми организациями, а также финансового риска-анализа. 

Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 
финансовыми рисками. 

Пререквизиты: Финансы фирмы, Капитал предприятия, Банкротство и реорганизация предприятий 

Постреквизиты: Производственная практика 

Ожидаемые результаты обучения: А) методы анализа и оценки современных финансово-экономических 

рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; В) знание методов анализа и оценки 

современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на основе комплексного 

экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки современных финансово-

экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; Е) овладение 

навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и выявлению рисков в 

финансовой сфере.  

6В04104 - ФИНАНСЫ 

 (2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 
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5.1 Модуль - Система финансового учета (траектория финансовый рынок), 18 кредитов 

БД ВК VF 2206 Введение в финансы 3 5 

БД  КВ DSFI 2207 Денежная система и финансовые институты 3 4 

БД  КВ BU 2208 Бухгалтерский учет 3 5 

БД  КВ FBS  2209 Финансово-банковская статистика 4 4 

5.2 Модуль  – Финансы фирмы и учет (траектория финансов хозяйствующих субьектов) , 18 кредитов 

БД ВК VF 2206 Введение в финансы 3 5 

БД  КВ FF 2207 Финансы фирмы 3 4 

БД  КВ BUA 2208 Бухгалтерский учет и аудит 3 5 

БД  КВ SES 2209 Социально-экономическая статистика 4 4 

6.1 Модуль  – Финансы и финансовые рынки (траектория финансовый рынок), 22 кредитов 

БД КВ BD 2210 Банковское дело 3 5 

БД  КВ PEFO 2211 Предоставление электронной финансовой отчетности 3 5 

ПД КВ DKR 2301 Денежно-кредитное регулирование 4 4 

ПД КВ UPZBFI 2302 Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах 4 4 

ПД КВ MBD 2303 Международное банковское дело 4 4 

6.2 Модуль - Финансы предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов), 22 кредитов 

БД  КВ GB  2210 Государственный бюджет 3 5 

БД  КВ 1SB 2211 1С Бухгалтерия 3 5 

ПД КВ FPP 2301 Финансовое планирование и прогнозирование 4 4 

ПД КВ FUK 2302 Финансовый учет компании 4 4 

ПД  КВ NSZG 2303 Налоговая система зарубежных государств 4 4 

7 Модуль - Финансы предприятия и страховая система, 16 кредитов 

БД ВК KF 2212 Корпоративные финансы 4 5 

ПД ВК NN 2304 Налоги и налогообложение 4 4 

ПД ВК Str 2305 Страхование 4 4 

БД  Производственная практика 4 3 
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6.1 Модуль  – Финансы и финансовые рынки (траектория финансовый рынок) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Банковское дело 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Сформировать систему теоретических знаний и практических навыков студентов в 

области банковского дела, дать представление об организации деятельности коммерческого банка в 

соответствии с требованиями государственной нормативно-правовой базы. 
Краткое содержание дисциплины: Данный предмет изучает этапы развития и исторического развития 

банковских операций в Республике Казахстан, основы банковских операций 

Пререквизиты: История финансов, Экономическая теория 

Постреквизиты: Банковский менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание организационных основ, механизмов регулирования 

деятельности банка в банковском деле РК; В) анализ деятельности коммерческих банков, определение функций 

и функций коммерческих банков в условиях рыночной экономики; С) применение эффективных результатов 

управления банком, прогнозирование и анализ портфеля банка, внедрение способов управления активами и 

пассивами, привитие навыков оценки текущего состояния кредитного рынка и оценки результатов его 

развития; D) оценка эффективности использования финансовых ресурсов; E) быть компетентным в 

теоретических и практических аспектах банковского обслуживания физических и юридических лиц. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предоставление электронной финансовой отчетности 

Автор программы:Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Обучение основным компонентам работы системы» 1:С Бухгалтерия", ознакомление 

студентов с возможностями использования компьютера в различных разделах бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с рынком бухгалтерских информационных систем, 

требованиями к ЕИС, критерием технического и программного обеспечения, с режимом работы широко 

распространенной бухгалтерской программы "1:С Бухгалтерия". Освоить принцип работы информационных 

систем в налоговых органах РК, внедрять Бухгалтерский учет на компьютере в программе 1: С Бухгалтерия. 1:С 

Предприятие-умение студентов работать с программным средством, предназначенным для решения широкого 

круга задач по автоматизации предприятия различных видов деятельности. 
Пререквизиты: История финансов, Макро и микро анализ 

Постреквизиты: Налоговый учет в экономических отраслях 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучить порядок организации процессов учета на основе программы; В) 

освоить методику бухгалтерского учета по программе; С) уметь выполнять порядок подготовки и сдачи 

стандартных отчетов; D) научиться готовить итоговую финансовую отчетность; E) владеть методиками по 

оформлению первичных документов на компьютере по программе, заполнению учетных регистров, а также 

составлению финансовой отчетности в соответствии с программой. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Денежно-кредитное регулирование 

Автор программы:Нурманов А.О. 
Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими основами 

денежно-кредитного регулирования финансовых рынков, практическими навыками применения денежно-

кредитного регулирования финансовых рынков в деятельности российских коммерческих банков . 

Краткое содержание дисциплины: Процессы целенаправленного и последовательного применения 

финансовых механизмов и методов воздействия на хозяйствующих субъектов для обеспечения 

сбалансированного и поступательного развития экономики государства в будущем. 

Пререквизиты: История финансов, Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) получение студентами комплекта знаний о характере современного 

состояния системы финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; В) исследование проблем 

организации и методов финансового и денежно-кредитного регулирования в условиях рыночной 

экономики; С) овладение навыками оценки границ использования отдельных финансовых и денежно-
кредитных методов регулирования экономики; D) приобретение навыков анализа влияния основных 

финансовых и денежных кредитных инструментов на обеспечение экономического роста страны в целом, 

отдельных регионов и хозяйствующих субъектов; Е) овладение навыками определения актуальных проблем 

финансового и денежно-кредитного регулирования макроэкономических процессов . 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах 

Автор программы:Нурманов А.О. 
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Цель изучения курса: Подготовка студентов, обладающих фундаментальными знаниями в области рынка 

ценных бумаг, формирование современного экономического мышления, позволяющего обосновывать 

финансовые решения и реализовать их по управлению портфелем ценных бумаг. 

Краткое содержание дисциплины: При учете влияния факторов, влияющих на рынке ценных бумаг, 

рассматриваются особенности непрерывного управления структурой портфеля на каждом этапе принятия 

решений, т. е. условия управления рисками по существу. 

Пререквизиты: История финансов, Введение в финансы 

Постреквизиты: Корпоративные финансы, Управление финансовыми рисками 
Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных понятий теории управления портфелем ценных бумаг, 

ожидаемой доходности; B) знание оценки ожидаемой доходности и риска портфеля ценных бумаг, 

оптимального формирования по соотношению риска/доходности портфеля ценных бумаг, построения сети 

рынка капитала (CML) и сети активного рынка (SML), оценки рыночных и нерыночных рисков портфеля 

ценных бумаг, формирования портфеля, переносящего индекс. C) умения использовать  основных методов 

ценных бумаг и умение определять роль рыночного курса в финансово-экономической системе; D)умение 

анализировать оценку возможных рисков и пути минимизации их негативных последствий полученными 

знаниями.Е) навыки формирования вида портфеля ценных бумаг, связанного с инвестиционными качествами 

ценных бумаг. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международное банковское дело 
Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Сформировать систему теоретических знаний и практических навыков студентов в 

области банковского дела, дать представление об организации деятельности коммерческого банка в 

соответствии с требованиями государственной нормативно-правовой базы. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет изучает этапы развития и исторического развития 

банковских операций в Республике Казахстан, основы банковских операций. 

Пререквизиты: История финансов, Введение в финансы 

Постреквизиты: Анализ банковской деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание организационных основ, механизмов регулирования 

деятельности банка в банковском деле РК; В) анализ деятельности коммерческих банков, определение функций 

и функций коммерческих банков в условиях рыночной экономики; С) применение эффективных результатов 
управления банком, прогнозирование и анализ портфеля банка, внедрение способов управления активами и 

пассивами, привитие навыков оценки текущего состояния кредитного рынка и оценки результатов его 

развития; D) оценка эффективности использования финансовых ресурсов; E) быть компетентным в 

теоретических и практических аспектах банковского обслуживания физических и юридических лиц. 

 

6.2 Модуль - Финансы предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственный бюджет 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: овладение студентами знаниями в области организации, планирования и управления 
бюджетными отношениями на республиканском и местном уровнях на основе теоретического и практического 

анализа процессов формирования бюджетных и казенных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: данный курс позволит студентам понять экономическое значение и 

содержание государственного бюджета, изучить планирование доходов и расходов, изучить механизм 

привлечения средств к финансированию дефицита бюджета, понять основы организации бюджетного процесса, 

составлять, просматривать, утверждать и исполнять бюджеты. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Экономическая теория 

Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование знаний и представления о понятии бюджетной и 

бюджетной системы, составе и структуре бюджета, функциях бюджета, основах формирования бюджета 

Республики Казахстан, составе и принципах структуры бюджетной системы, а также о бюджетной системе и 

органах управления ее деятельностью; В) Ознакомившись с бюджетной системой Республики Казахстан, 
структурой управления системы республиканского и местного бюджетов, составом и структурой доходов и 

расходов бюджета, умение организовать и реализовать на практике механизм их функционирования; С)умение 

проводить сравнительный анализ с использованием показателей по отдельным видам бюджета, анализировать 

результаты исполнения и реализации бюджета, а также оценивать результаты бюджета с использованием 

математических подходов и элементов в научных изысканиях. D) Умение применять на профессиональном 

уровне различные формы устного и письменного общения. Е) бюджетной системе владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре.  
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  1С Бухгалтерия 

Автор программы:Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Обучение основным компонентам работы системы» 1:С Бухгалтерия", ознакомление 

студентов с возможностями использования компьютера в различных разделах бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с рынком бухгалтерских информационных систем, 

требованиями к ЕИС, критерием технического и программного обеспечения, с режимом работы широко 

распространенной бухгалтерской программы "1:С Бухгалтерия". Освоить принцип работы информационных 
систем в налоговых органах РК, внедрять Бухгалтерский учет на компьютере в программе 1: С Бухгалтерия. 1:С 

Предприятие-умение студентов работать с программным средством, предназначенным для решения широкого 

круга задач по автоматизации предприятия различных видов деятельности. 

Пререквизиты: История финансов, Макро и микро анализ 

Постреквизиты: Предоставление электронной финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучить порядок организации процессов учета на основе программы; В) 

освоить методику бухгалтерского учета по программе; С) уметь выполнять порядок подготовки и сдачи 

стандартных отчетов; D) научиться готовить итоговую финансовую отчетность; E) владеть методиками по 

оформлению первичных документов на компьютере по программе, заполнению учетных регистров, а также 

составлению финансовой отчетности в соответствии с программой. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Финансового планирования и прогнозирования 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью изучения дисциплины является углубление знаний студентов в 

области управления перспективной деятельностью предприятий и организаций, позволяющих поддерживать 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками . 

Пререквизиты: История финансов, Введение в финансы  

Постреквизиты: Управление финансовыми рисками 
Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 

методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 

основе комплексного экономического и финансового анализа; D) способность использовать сведения, 

полученные для анализа и разъяснения финансовой, бухгалтерской и иной информации в отчетности 

предприятий, организаций, ведомств различных форм собственности и принятия управленческих 

решений; Е) способность выполнять расчеты, необходимые для создания экономических разделов, обосновать 

их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый учет компании 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 

финансовой отчетности и отчетности компаний, изучение основной законодательной и нормативной 

литературы и приобретение навыков практической деятельности в отношении финансовой отчетности 

компании. 

Краткое содержание дисциплины: Курс знакомит с системой нормативного регулирования бухгалтерского 

учета РК, тенденциями развития бухгалтерского финансового учета в казахстанской и мировой практике, 

основными принципами финансового учета и общепринятыми основными правилами ведения бухгалтерского 

финансового учета активов, обязательств и собственного капитала; основными принципами учета доходов и 
расходов; обязанностями и правами бухгалтера. 

Пререквизиты: История финансов, Введение в финансы  

Постреквизиты:  Налоговый учет в бизнесе, Финансовый анализ 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать информацию, сложившуюся в условиях неопределенности или 

финансового риска; В) иметь навыки принятия эффективных финансовых решений в стандартных и 

нестандартных условиях; С) объективно оценивать современное состояние финансового сектора, а также 

осуществлять прогнозирование развития финансового рынка в стране; D) иметь навыки оценки эффективности 
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использования финансовых ресурсов для снижения финансовых издержек; E) формировать творческую мысль; 

уметь систематизировать информацию; владеть навыками финансовой отчетности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоги система зарубежных государств  

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: "Налоговые системы зарубежных государств" является формирование у студентов 

целостного представления об особенностях построения налоговых систем зарубежных государств, об основных 
направлениях налоговой политики зарубежных стран, об уровне их налоговой нагрузки, об опыте 

реформирования налоговых систем, а также осмысление возможностей применения зарубежного опыта 

налогообложения. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Налоги и налогообложение, Налоговый учет в экономических отраслях 

Ожидаемые результаты обучения: А) приобретение базовых комплексных знаний по налогообложению в 

зарубежных странах; В) формирование у студентов практических навыков в области налогового 

законодательства в зарубежных странах; С) углубление знаний по налогообложению; D) способность, 

используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проводить 

сравнительный анализ налоговых систем зарубежных государств и формировать информационный обзор и/или 

аналитический отчет по возможности использования отдельных элементов налоговых систем экономически 

развитых стран; E) формировать творческую мысль; уметь систематизировать информацию; владеть навыками 
финансовой отчетности. 

 

7Модуль - Финансы предприятия и страховая система 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Корпоративные финансы 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся научного экономического мировоззрения и освоение 

теоретических знаний об управлении корпоративными финансами, умение анализировать отношения, 

возникающие на предприятиях различных организационно-правовых форм по формированию и использованию 

капитала, денежных фондов и движения денежных потоков; 
Краткое содержание дисциплины: Сущность корпорации, ее виды. Корпоративные финансовые 

источники. Принципы финансовой организации: саморегулирование, самоокупаемость и финансирование, 

наличие финансовых резервов, распределение источников оборотных средств на собственные и 

займы. Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций. Роль корпорации на 

финансовом рынке. Факторы, определяющие курсовую стоимость корпорастивных ценных бумаг. Сущность и 

виды капитала, проблемы его формирования. Методы и источники привлечения капитала. Методологический 

подход к формированию капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Принципы управления 

стоимостью капитала: элементная оценка, интегральная оценка, сопоставимость собственного и заемного 

капитала, динамическая оценка, взаимосвязь текущей и будущей средневзвешенной стоимости 

капитала. Определение границ эффективности использования дополнительно привлеченного капитала. Методы 

определения стоимости корпорации. Взаимосвязь структуры капитала и дивидендной политики 
корпорации.Корпоративное финансовое планирование. Реорганизация корпораций. Финансовая деятельность 

транснациональных корпораций. 

Пререквизиты: Макро и микро анализ, Экономическая теория 

Постреквизиты: Финансовый анализ 

Ожидаемые результаты обучения: А) способен рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; В) нужен способ исполнения, необходимо создавать экономические 

разделы для расчетов, обосновывая их, представлять результаты работы в соответствии со стандартами и 

организацией; D) способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций, ведомств различных форм 

собственности и для принятия решений; Е) самостоятельно определять современные методики расчета и 

анализа экономических показателей, характеризующих финансовую деятельность на уровне хозяйственной 
деятельности корпорации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоги и налогообложение 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является углубленное посвоение студентами теории и 

практики налогообложения, формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний по 

основам учета и функционирования налогов хозяйствующих субъектов и населения. 
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Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины включает следующие направления: теоретические 

аспекты налоговой службы и развития; этапы становления и развития налоговой системы Республики 

Казахстан; формирование налоговой политики и ее направленность на решение приоритетных задач развития 

экономики; разграничение налогов и сборов между уровнями бюджетной системы; особенности 

функционирования основных групп налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их исчисления и 

уплаты; особенности применения специальных налоговых режимов для отдельных категорий 

налогоплательщиков.; Особенности исчисления сборов, пошлин и других обязательных платежей, работающих 

в налоговой системе Республики Казахстан; налоговое администрирование; механизм применения финансовых 
и других видов санкций за уклонение от уплаты налогов, за нарушение налогового законодательства. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Налоговый учет в экономических отраслях 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует функционирование налогов и становление и развитие 

налоговой системы Республики Казахстан; В) принимает эффективные финансовые решения на формирование 

налоговой политики, ее целей и задач, инструментов реализации, функционирования отдельных групп налогов 

и сборов, механизма их исчисления и уплаты; С) может объективно оценивать современное состояние 

финансового сектора, а также осуществлять прогнозирование развития практики применения специальных 

налоговых режимов; D) практикуется ведение налогового администрирования; е); E) определяет 

ответственность за уклонение от уплаты налогов, применение санкций за нарушение налогового 

законодательства. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Страхование 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, владеющих предметами и особенностями страховой 

деятельности в Республике Казахстан, а также теоретическими и практическими навыками в области 

страхования. 

Краткое содержание дисциплины: В современной экономике страхование будет находиться в роли 

финансового стабилизатора, позволяющего возместить ущерб обществу, государству, бизнесу и населению 

вследствие непредвиденных случайных событий. Техногенная среда, экологические и социальные условия, 

которые мы живем сегодня, многократно увеличивают риски, угрожающие человеку, и создают неизбежные 

аварийные потери в прежнее время.  Кроме того, важным источником инвестирования народного хозяйства 
являются финансовые ресурсы, аккумулируемые в страховых фондах. Эти обстоятельства являются важной 

отраслью финансового сектора страхования. Во многих развитых странах мира страховые компании по своей 

мощности и размеру концентрируемого в них капитала живут наравне с банками, тесно взаимодействуют с 

ними. Страхование играет большую роль в обеспечении благосостояния каждой семьи, каждого 

человека. Коммерческое страхование, осуществляемое страховыми компаниями, дополняет социальное 

страхование, организуемое государством своими функциями. При помощи страхования человек сохраняет свою 

собственность, обеспечивает себя средствами в случае болезни и утраты трудоспособности, получает 

дополнительную пенсию, создает финансовые гарантии для семьи в случае ухода из жизни. 

Пререквизиты: История финансов 

Постреквизиты:  Финансирование и кредитование инвесиции 

Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает информацию, сложившуюся в условиях неопределенности 
или финансового риска, В) принимает эффективные финансовые решения и несет ответственность за них в 

стандартных и нестандартных условиях, С) может объективно оценивать современное состояние финансового 

сектора, а также осуществлять прогнозирование развития финансового рынка в стране; D) оценивает 

эффективность использования финансовых ресурсов для снижения финансовых издержек; E) самостоятельно 

определяет задачи профессионально-личностного роста, активно занимается самообразованием . 

 

5В050900 - ФИНАНСЫ 
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8.Модуль - Финансы фирмы и страховая система, 17 кредитов 

ПД ОК FM 3301 Финансовый  менеджмент 5 5 

ПД ОК КF 3302 Корпоративные финансы 5 3 
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ПД ВК NN 3303 Налог и налогообложение 5 5 

ПД ВК Str 3304 Страхование 5 4 

9.1 Модуль -Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля 

(финансовый рынок и система налогообложения), 18 кредитов    

БД КВ BD 3216 Банковское дело 5 5 

ПД КВ FKA 3305 Финансовый контроль и аудит 5 4 

БД КВ OIF 3217 Основы исламского финансирования 5 4 

ПД КВ UPZBFI 3306 
Управление портфелем ценных бумаг в финансовых 

институтах   
6 5 

9.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия (финансы и финансовое 

право),  18 кредитов 

БД КВ GB  3216 Государственный бюджет 5 5 

ПД КВ FKABU 3305 Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 5 4 

БД КВ FAP 3217 Финансовый анализ проектов 5 4 

ПД КВ FUK 3306 Финансовый учет компании 6 5 

10.1 Модуль - Анализ банковской деятельности и  предоставление отчетности (финансовый рынок и 

система налогообложения), 25 кредитов   

БД КВ PEFO 3218 Предоставление электронной финансовой отчетности 6 4 

БД КВ ABD 3219 Анализ банковской деятельности 6 5 

ПД КВ BN 3307 Банковский надзор 6 5 

ПД КВ BFI 3308 Бюджетирование в финансовых институтах 6 4 

ПД КВ Eko 3220 Эконометрика 6 4 

БД  Производственная практика  6 3 

10.2 Модуль -  Анализ финансовой деятельности предприятия (финансы и финансовое право), 25 

кредитов 

БД КВ 1SB 3218 1С Бухгалтерия   6 4 

БД КВ FA 3219 Финансовый анализ 6 5 

ПД КВ NPNK 3307 Налоговое планирование и налоговый контроль  6 5 

ПД КВ BP 3308 Бюджетирование на предприятии 6 4 

БД КВ GRE 3220 Государственное регулирование экономики  6 4 

БД  Производственная практика  6 3 

 

8.Модуль - Финансы фирмы и страховая система 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоги и налогообложение 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является углубленное посвоение студентами теории и 

практики налогообложения, формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний по 

основам учета и функционирования налогов хозяйствующих субъектов и населения. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины включает следующие направления: теоретические 

аспекты налоговой службы и развития; этапы становления и развития налоговой системы Республики 

Казахстан; формирование налоговой политики и ее направленность на решение приоритетных задач развития 

экономики; разграничение налогов и сборов между уровнями бюджетной системы; особенности 

функционирования основных групп налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их исчисления и 
уплаты; особенности применения специальных налоговых режимов для отдельных категорий 

налогоплательщиков.; Особенности исчисления сборов, пошлин и других обязательных платежей, работающих 

в налоговой системе Республики Казахстан; налоговое администрирование; механизм применения финансовых 

и других видов санкций за уклонение от уплаты налогов, за нарушение налогового законодательства. 

Пререквизиты: Финансовый рынок и финансовые инструменты, Микроэкономика, Бухгалтерский учет 

Постреквизиты: Налоговый учет в отраслях экономики, Налоговый учет в бизнесе, Налоговое планирование и 

налоговый контроль. 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует функционирование налогов и становление и развитие 

налоговой системы Республики Казахстан; В) принимает эффективные финансовые решения на формирование 

налоговой политики, ее целей и задач, инструментов реализации, функционирования отдельных групп налогов 

и сборов, механизма их исчисления и уплаты; С) может объективно оценивать современное состояние 

финансового сектора, а также осуществлять прогнозирование развития практики применения специальных 
налоговых режимов; D) практикуется ведение налогового администрирования; е); E) определяет 

ответственность за уклонение от уплаты налогов, применение санкций за нарушение налогового 

законодательства. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Страхование 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, владеющих предметами и особенностями страховой 

деятельности в Республике Казахстан, а также теоретическими и практическими навыками в области 

страхования. 

Краткое содержание дисциплины: В современной экономике страхование будет находиться в роли 

финансового стабилизатора, позволяющего возместить ущерб обществу, государству, бизнесу и населению 
вследствие непредвиденных случайных событий. Техногенная среда, экологические и социальные условия, 

которые мы живем сегодня, многократно увеличивают риски, угрожающие человеку, и создают неизбежные 

аварийные потери в прежнее время.  Кроме того, важным источником инвестирования народного хозяйства 

являются финансовые ресурсы, аккумулируемые в страховых фондах. Эти обстоятельства являются важной 

отраслью финансового сектора страхования. Во многих развитых странах мира страховые компании по своей 

мощности и размеру концентрируемого в них капитала живут наравне с банками, тесно взаимодействуют с 

ними. Страхование играет большую роль в обеспечении благосостояния каждой семьи, каждого 

человека. Коммерческое страхование, осуществляемое страховыми компаниями, дополняет социальное 

страхование, организуемое государством своими функциями. При помощи страхования человек сохраняет свою 

собственность, обеспечивает себя средствами в случае болезни и утраты трудоспособности, получает 

дополнительную пенсию, создает финансовые гарантии для семьи в случае ухода из жизни. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Финансы 
Постреквизиты: Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах, Бюджетирование в 

финансовых институтах, Финансовый инжиниринг 

Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает информацию, сложившуюся в условиях неопределенности 

или финансового риска, В) принимает эффективные финансовые решения и несет ответственность за них в 

стандартных и нестандартных условиях, С) может объективно оценивать современное состояние финансового 

сектора, а также осуществлять прогнозирование развития финансового рынка в стране; D) оценивает 

эффективность использования финансовых ресурсов для снижения финансовых издержек; E) самостоятельно 

определяет задачи профессионально-личностного роста, активно занимается самообразованием . 

9.1 Модуль -Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля    

(финансовый рынок и система налогообложения) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Банковское дело 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Сформировать систему теоретических знаний и практических навыков студентов в 
области банковского дела, дать представление об организации деятельности коммерческого банка в 

соответствии с требованиями государственной нормативно-правовой базы. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет изучает этапы развития и исторического развития 

банковских операций в Республике Казахстан, основы банковских операций. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Финансы 

Постреквизиты: Банковский надзор, Банковский надзор, Бюджетирование в финансовых институтах 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание организационных основ, механизмов регулирования 

деятельности банка в банковском деле РК; В) анализ деятельности коммерческих банков, определение функций 

и функций коммерческих банков в условиях рыночной экономики; С) применение эффективных результатов 

управления банком, прогнозирование и анализ портфеля банка, внедрение способов управления активами и 

пассивами, привитие навыков оценки текущего состояния кредитного рынка и оценки результатов его 
развития; D) оценка эффективности использования финансовых ресурсов; E) быть компетентным в 

теоретических и практических аспектах банковского обслуживания физических и юридических лиц. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый контроль и аудит 

Автор программы:Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета 

в финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в 

бюджетных учреждениях, методике и организации организации в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к работе организаций, содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной 

экономики. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Введение в финансы, Экономическая теория 
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Постреквизиты:  Банковский надзор, Банкротство и реорганизация предприятий в финансовых институтах 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимание принципов и видов организации финансового контроля и 

аудита В) знание нормативных документов и законодательства по финансовому контролю и аудиту в 

аудиторских компаниях и финансовых услугах юридических и физических лиц; С) знание нормативных 

документов и законодательства по финансовому контролю и аудиту в аудиторских компаниях и финансовых 

услугах, руководящих у юридических и физических лиц;; D иметь навыки знакомства с законодательством РК в 

области финансов, проведения финансовых проверок и различных инструментов финансового хозяйства. Е) 
Быть компетентным по видам и методам финансового контроля за поступлением средств и отчетностью, 
способам проведения финансовой проверки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы исламского финансирования 

Автор программы:Нурманов А. 

Цель изучения курса: представление объективной картины функционирования исламского финансирования, 

его специфических особенностей, этапов становления и развития 

Краткое содержание дисциплины: Одним из важных вопросов современности является реализация 

исламского финансирования, а именно: содержание исламского финансирования; исламский банкинг; 

исламские ценные бумаги; исламские инвестиционные фонды и небанковские организации, рассматривая их 

деятельность в соответствии с шариатским законодательством, и остановившись на позиции на мировом рынке. 

Пререквизиты: История финансов, Финансовый рынок и финансовые инструменты, Кредитное дело, 
Банковское дело. 

Постреквизиты: Анализ банковской деятельности, Банковский надзор, Международное банковское дело 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание роли и места исламской финансовой системы в мировой 

экономической системе; освоение институциональной структуры исламской финансовой системы; в) 

использование знаний в рамках дисциплины для анализа развития исламской банковской системы и банковской 

системы отдельных стран;) умение  анализировать динамику направленности и логики распределения 

финансовых потоков по видам деятельности исламских банков и исламских финансовых институтов; D) 

самостоятельное и последовательное применение инструментов анализа в анализе исламских банковских и 

финансовых операций на микро-и макро уровнях; Е) составление логически данных заключений по результатам 

исследованного материала. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, обладающих фундаментальными знаниями в области рынка 

ценных бумаг, формирование современного экономического мышления, позволяющего обосновывать 

финансовые решения и реализовать их по управлению портфелем ценных бумаг. 

Краткое содержание дисциплины: При учете влияния факторов, влияющих на рынке ценных бумаг, 

рассматриваются особенности непрерывного управления структурой портфеля на каждом этапе принятия 

решений, т. е. условия управления рисками по существу. 

Пререквизиты: Институты финансовых рынков, Финансовый рынок и финансовые инструменты, Рынок 

ценных бумаг. 
Постреквизиты: Финансовый инжиниринг 

Ожидаемые результаты обучения:А) знание основных понятий теории управления портфелем ценных бумаг, 

ожидаемой доходности; B) знание оценки ожидаемой доходности и риска портфеля ценных бумаг, 

оптимального формирования по соотношению риска/доходности портфеля ценных бумаг, построения сети 

рынка капитала (CML) и сети активного рынка (SML), оценки рыночных и нерыночных рисков портфеля 

ценных бумаг, формирования портфеля, переносящего индекс. C) умения использовать  основных методов 

ценных бумаг и умение определять роль рыночного курса в финансово-экономической системе; D)умение 

анализировать оценку возможных рисков и пути минимизации их негативных последствий полученными 

знаниями.Е) навыки формирования вида портфеля ценных бумаг, связанного с инвестиционными качествами 

ценных бумаг. 

9.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия (финансы и финансовое 

право) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственный бюджет 
Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: овладение студентами знаниями в области организации, планирования и управления 

бюджетными отношениями на республиканском и местном уровнях на основе теоретического и практического 

анализа процессов формирования бюджетных и казенных отношений. 
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Краткое содержание дисциплины: данный курс позволит студентам понять экономическое значение и 

содержание государственного бюджета, изучить планирование доходов и расходов, изучить механизм 

привлечения средств к финансированию дефицита бюджета, понять основы организации бюджетного процесса, 

составлять, просматривать, утверждать и исполнять бюджеты. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Введение в финансы. 

Постреквизиты: Налоговое планирование и налоговый контроль, Государственное регулирование экономики. 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование знаний и представления о понятии бюджетной и 

бюджетной системы, составе и структуре бюджета, функциях бюджета, основах формирования бюджета 
Республики Казахстан, составе и принципах структуры бюджетной системы, а также о бюджетной системе и 

органах управления ее деятельностью; В) Ознакомившись с бюджетной системой Республики Казахстан, 

структурой управления системы республиканского и местного бюджетов, составом и структурой доходов и 

расходов бюджета, умение организовать и реализовать на практике механизм их функционирования; С)умение 

проводить сравнительный анализ с использованием показателей по отдельным видам бюджета, анализировать 

результаты исполнения и реализации бюджета, а также оценивать результаты бюджета с использованием 

математических подходов и элементов в научных изысканиях. D) Умение применять на профессиональном 

уровне различные формы устного и письменного общения. Е) бюджетной системе владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 
Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета 

в финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в 

бюджетных учреждениях, методике и организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе 

организаций, содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной экономики. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Введение в финансы, Эономическая теория 

Постреквизиты: Бюджетирование в финансовых институтах, Банковский надзор, Банкротство и реорганизация 

предприятий  
Ожидаемые результаты обучения: А) формировать представления по финансовому контролю и 

экономическому анализу деятельности различных хозяйственных структур, корпораций и компаний; В) умение 

организовывать проведение финансового контроля и аудита государственных организаций и учреждений,  

инвестиционных институтов и предприятий различных форм собственности; С) правильно оценивать 

содержание, цели и задачи финансовых проверок; D) научиться определять направления и этапы развития 

финансового контроля и аудита; Е) владеть анализом процессов и результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый анализ проектов 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 
Цель изучения курса: Подготовка специалистов, владеющих методиками оценки эффективности 

инвестиционных проектов, определения факторов, влияющих на результаты и принятия управленческих 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность, сущность и цели оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Классификация методов и способов оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Позволяет реализовать практические навыки и навыки расчета по оценке эффективности инвестиций 

в реальные и нематериальные активы, а также данные по методам оценки фактических и финансовых 

инвестиций. 

Пререквизиты: История финансов, Финансовый рынок и финансовые инструменты, Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансовый анализ, Финансовое планирование и прогнозирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) сформировать представление о кредитных отношениях о 

содержательности финансирования инвестиционных проектов; В) знать полную характеристику проектов 
инвестиционного характера, источники финансирования проектов; С) уметь решать задачи путем 

дисконтирования денежных потоков, знать концепцию проектного анализа и методы оценки инвестиционной 

активности предприятий; D) проведение финансового анализа эффективности инвестиционных проектов, 

использование математических методов и элементов научных исследований в прикладных отчетах и оценка 

пределов применения полученных результатов, компетенции: E) умение представлять результаты в форме 

отчета с составлением инвестиционных проектов. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовая отчетность компании 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 

финансовой отчетности и отчетности компаний, изучение основной законодательной и нормативной 

литературы и приобретение навыков практической деятельности в отношении финансовой отчетности 

компании. 

Краткое содержание дисциплины: Курс знакомит с системой нормативного регулирования бухгалтерского 
учета РК, тенденциями развития бухгалтерского финансового учета в казахстанской и мировой практике, 

основными принципами финансового учета и общепринятыми основными правилами ведения бухгалтерского 

финансового учета активов, обязательств и собственного капитала; основными принципами учета доходов и 

расходов; обязанностями и правами бухгалтера. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: Финансовый инжиниринг 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать информацию, сложившуюся в условиях неопределенности или 

финансового риска; в) иметь навыки принятия эффективных финансовых решений в стандартных и 

нестандартных условиях; С) объективно оценивать современное состояние финансового сектора, а также 

осуществлять прогнозирование развития финансового рынка в стране; D) иметь навыки оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов для снижения финансовых издержек; E) формировать творческую мысль; 

уметь систематизировать информацию; владеть навыками финансовой отчетности. 
 

10.1 Модуль - Анализ банковской деятельности и  предоставление отчетности 

(финансовый рынок и система налогообложения) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предоставление электронной финансовой отчетности 

Автор программы:Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с современными 

программами, направленными на автоматизацию деятельности предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с рынком бухгалтерских информационных систем, 

требованиями к АСУ, критерием технического и программного обеспечения. Ознакомление с различными 
режимами работы бухгалтерской программы "1:С Бухгалтерия". Освоение принципов работы информационных 

систем в налоговых органах РК. На практике введение бухгалтерского учета на компьютере персонала в среде 

программы 1: С Бухгалтерия является основным знанием молодых специалистов, которые начинают свою 

деятельность по данной специальности. 1:С Предприятие-возможность работать с программным средством, 

предназначенным для решения широкого круга задач по автоматизации предприятия различных видов 

деятельности. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Цифровизация в экономике, Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке), Основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: Налоговый учет в бизнесе, Финансовый инжиниринг. 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение порядка организации процессов учета на основе программы; 

В) освоение методики бухгалтерского учета по программе; С) умение выполнять порядок подготовки и сдачи 
стандартных отчетов; D) навыки подготовки итоговой финансовой отчетности; E) навыки организации и метода 

бухгалтерского учета 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ банковской деятельности 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Целью курса является формирование у студентов навыков анализа и оценки 

теоретических основ, а также практической банковской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечение освоения особенностей банковского экономического анализа, 

управленческий анализ деятельности финансовых и кредитных организаций, обеспечение понимания 

студентами сущности аналитической работы в банке, приобретение практических навыков применения 

различных моделей анализа и оценки на основе финансовой и управленческой отчетности. 
Пререквизиты: Основы финансовых расчетов,банковское дело, Цифровизация в экономике, введение в 

финансы, Кредитное дело. 

Постреквизиты: Финансовый инжиниринг 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих деятельность 

кредитных организаций; В) способен критически оценивать варианты управленческих решений, предлагаемых 

для дальнейшего развития кредитной организации, и разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом социально - экономической эффективности, рисков и возможных социально-
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экономических последствий; С) может анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности кредитных организаций различных форм собственности, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений D) должен отражать способность и 

готовность; E) навыки применения результатов экономического анализа деятельности коммерческого банка при 

подготовке предложений по принятию управленческих решений и улучшению его деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Банковский надзор 
Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Цель изучения дисциплины: комплексное, структурированное представление всей 

информации о банковском надзоре за деятельностью банков. 

Краткое содержание дисциплины: Надзор и аудит, проводимый во всех банках, является надежным потоком 

информации о состоянии и движении имущества банка, денежных средств, кредитов, фондов, о доходах и 

расходах, о соблюдении банками пруденциальных нормативов на современном этапе экономического развития. 

В ходе курса студенты ознакомятся с условиями ведения надзора в банках, практическими подходами к выводу 

результатов аудита коммерческих банков. 

Пререквизиты: Финансовый контроль и аудит , Банковское дело, Кредитное дело 

Постреквизиты: Международное банковское дело, Банковский менеджмент, Денежно-кредитное 

регулирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование и развитие аналитического мышления при решении 
различных видов финансово-экономических задач; В) умение проводить аудит и надзор за банковской 

деятельностью, анализировать и оценивать проверенные банковские операции; С) представлять 

профессиональный интерес в области банковского надзора и аудита; D) уметь применять полученные 

теоретические знания на практике, разрабатывать мероприятия, позволяющие улучшить банковскую 

деятельность в Республике Казахстан; E) иметь представление об основных экономических категориях 

банковского надзора,основах деятельности 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бюджетирование в финансовых институтах 

Автор программы:Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных знаний в 
области разработки и выполнения финансовых планов коммерческой организации на основе технологии 

бюджетирования с целью обеспечения управленческих решений. 

Краткое содержание дисциплины: обучение студентов теоретическим и организационным основам 

бюджетирования в финансовых институтах, практическим навыкам экономической деятельности и 

использования средств и методов построения бюджетов в финансовой системе организаций организационно-

правовой формы. Изучение студентами дисциплины предусматривает решение следующих задач: - 

систематизация представлений о роли финансового планирования и бюджетирования в управлении финансами 

организаций; освоение студентами базовых методик составления финансовых планов и 

бюджетов; формирование практических навыков в области реализации финансовых отчетов; изучение 

современных технологий обработки и анализа финансовой информации в рамках анализа; планирование и 

бюджетирование. 
Пререквизиты: Институты финансовых рынков, Финансовый рынок и финансовые инструменты 

Постреквизиты: Международное банковское дело, Банковский менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) способен применять современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и исследовательских задач; В) способен 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач 

С) инструмент для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; D) способен 

создавать стандартные теоретические и эконометрические модели на основе описания экономических 

процессов и явлений, анализировать полученные результаты и интерпретировать содержание; E) способен 

применять результаты экономического анализа деятельности финансовых институтов при принятии 

управленческих решений и подготовке предложений по улучшению его деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Эконометрика 

Автор программы:Жахина Р. 

Цель изучения курса: применение методов эконометрического моделирования при экономическом анализе и 

прогнозе микро - и макро-процессов. 

Краткое содержание дисциплины: формирование у студентов навыков о современных проблемах и подходах 

изучения экономических процессов, ориентирование на пути эмперического исследования связей и рисков в 

экономике, изучение проблем и барьеров, возникающих в этом направлении, умение самостоятельно 

разрабатывать и изучать простейшую эконометрическую модель. 
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Пререквизиты: Математика в экономике, Цифровизация в экономике, Микроэкономика, Макроэкономика, 

Статистика  

Постреквизиты: Финансовый инжиниринг. 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимать  причины изменений в экономических противоречиях; в) 

умение применять математико-экономические методы; С) уметь применять знания, полученные в 

компьютерной технологии, практической деятельности; D) уметь использовать данные методы в 

экономической статистике при организации и проведении статистических исследований, анализе и 

прогнозировании их результатов, а также при исследовании конкретных макро– экономических явлений и 
процессов; E) уметь обрабатывать информацию в компьютерной программе. 

 

10.2 Модуль -  Анализ финансовой деятельности предприятия (финансы и финансовое право) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  1С Бухгалтерия 

Автор программы:Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Обучение основным компонентам работы системы» 1:С Бухгалтерия", ознакомление 

студентов с возможностями использования компьютера в различных разделах бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с рынком бухгалтерских информационных систем, 

требованиями к ЕИС, критерием технического и программного обеспечения, с режимом работы широко 

распространенной бухгалтерской программы "1:С Бухгалтерия". Освоить принцип работы информационных 
систем в налоговых органах РК, внедрять Бухгалтерский учет на компьютере в программе 1: С Бухгалтерия. 1:С 

Предприятие-умение студентов работать с программным средством, предназначенным для решения широкого 

круга задач по автоматизации предприятия различных видов деятельности. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, цифровизация в экономике, Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке), Основы финансовых расчетов 

Постреквизиты: Налоговый учет в бизнесе, Финансовый инжиниринг 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучить порядок организации процессов учета на основе программы; В) 

освоить методику бухгалтерского учета по программе; С) уметь выполнять порядок подготовки и сдачи 

стандартных отчетов; D) научиться готовить итоговую финансовую отчетность; E) владеть методиками по 

оформлению первичных документов на компьютере по программе, заполнению учетных регистров, а также 

составлению финансовой отчетности в соответствии с программой. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый анализ 

Автор программы: Ажаипова И. 

Цель изучения курса: дать будущим финансистам совокупность теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для проведения финансово-экономического анализа предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Необходимость анализа финансового состояния предприятия для оценки 

его финансовой устойчивости, объективного, научно обоснованного и гармоничного управления, принятия 

производственных, особенно финансовых решений. На данном курсе студенты проводят анализ финансовой 

отчетности и движения денежных средств компании, оценивают платежеспособность и финансовую 

устойчивость компании, осуществляют анализ производительности, оценку деятельности компании, прибыли 
активов, капитала. 

Пререквизиты: Финансовый менеджмент, Корпоративные финансы, Финансовый анализ проектов 

Постреквизиты: Банкротство и реорганизация предприятия, Управление финансовыми рисками 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализ финансов предприятия, финансово-экономическая деятельность 

предприятия, формирование представлений в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

определении финансовой устойчивости предприятия; В) изучение методов и способов финансового анализа, 

информационной базы финансового анализа, экономического изучения бухгалтерского баланса и анализа 

финансового состояния; С) возможность осуществления комплексного анализа в теоретическом и 

практическом плане через информационную базу предприятия. D) научить систематизировать свои мысли с 

использованием документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

выражать точку зрения об информационных средствах; E) использовать информацию финансовой отчетности в 

подготовке аналитических отчетов, прогнозировать последствия принятия различных нестандартных 
управленческих и стратегических решений по инвестиционным проектам и финансовым потокам. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоговое планирование и налоговый контроль 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: углубление теоретических знаний налогового контроля, полученных предприятием при 

планировании налогов, рассматривая теоретические знания и расчеты налогообложения как эффективного 

метода государственного регулирования экономики 
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Краткое содержание дисциплины: Эффективность налоговой системы влияет на предпринимательскую 

активность, следовательно, определяет состояние производственной отрасли, инвестиционный потенциал 

экономики и возможность ее реализации, условия или снижение темпов роста экономики. Изучение 

дисциплины "налоговое планирование и налоговый контроль» углубленное изучение методов проведения 

налоговых проверок, методов и моделей налогового контроля, позволяет всесторонне рассмотреть учет 

поступлений сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет и проводить налоговое 

планирование.Обучение практическому изучению обеспечения контроля за своевременным и полным 

поступлением бюджетных поступлений, а также эффективному планированию на предприятии комплекса мер 
по обеспечению налогового законодательства. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: Налоговый учет в бизнесе 

Ожидаемые результаты обучения: А) уметь анализировать структуру и величину налоговых обязательств; B) 

оценивать влияние налоговой нагрузки на финансовое состояние хозяйствующего субъекта; C) уметь 

анализировать сравнительные варианты снижения налоговой нагрузки; E) уметь оценивать влияние налоговой 

нагрузки на финансовое состояние хозяйствующего субъекта; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бюджетирование на предприятии 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний о содержании организации бюджетного 
управления на предприятии, условиях осуществления бюджетирования на предприятий и практических 

навыков. 

Краткое содержание дисциплины: Осуществление методики формирования оперативного и финансового 

бюджетов, ознакомившись с инструментами планирования и контроля за поступлением и расходованием 

денежных средств в процессе бюджетирования на предприятии, прогнозом будущего финансового положения 

компании с формированием финансового результата. 

Пререквизиты: Экономическая теория, микроэкономика, Экономический анализ, Корпоративные финансы, 

Финансовый менеджмент 

Постреквизиты:  Финансовое планирование и прогнозирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать цели анализа контроля отклонений бюджетных расходов и 

фактических расходов; В) научить делать выводы, анализируя финансовую базу, информационную базу 
финансового анализа, экономическое чтение бухгалтерского баланса и финансовое положение; С) владеть 

студентами базовыми методами составления финансовых планов и бюджета; D) систематизировать свои мысли, 

используя документы в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

доводить представление об информационных средствах.; Е) использовать информацию финансовой отчетности 

в подготовке аналитических отчетов, применять методы реализации основных управленческих 

функций(принятие решений, организация, мотивация и контроль). 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственное регулирование экономики 

Автор программы:Турганбаев М. 

Цель изучения курса: Целью изучения курса» государственное регулирование экономики " является 
формирование у студентов умений и навыков по организации государственного регулирования экономики, их 

применению в развитии какой-либо страны в конкретных природно-исторических и социально-экономических 

условиях. 

Краткое содержание дисциплины: Во время изучения курса студенты изучают функции государства в 

области государственного регулирования экономики, систему органов управления и регулирования экономики 

Республики Казахстан, методы и механизмы государственного регулирования экономики, концептуальную и 

нормативную базу современной государственной экономической политики, содержание основных научных 

исследований в области государственного регулирования экономики, материальные собственные инвестиции, 

рынок труда, социальную среду, окружающую среду, знает основы организации и регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Пререквизиты: Политология, Экономическая теория, Государственный бюджет 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций 
Ожидаемые результаты обучения: А) уметь применять терминологию, относящуюся к вопросам 

государственного регулирования экономики, оценивать современную государственную экономическую 

политику, быть информированным в системе нормативных правовых актов, регулирующих социально-

экономическую сферу общества, сравнительно анализировать социально-экономические показатели, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических процессов и явлений В) умение разрабатывать 

государственную политику в подготовке, обосновании управленческих решений, а также искать необходимую 

информацию для анализа проблем в сфере государственного регулирования, D) формирование мнения о 
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проблемах нового уровня анализа феномена политической власти; Е) применение научных знаний и понятий о 

власти, принципах и видах реализации на современном этапе. 

 

5В050900 - ФИНАНСЫ 

 (3 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 
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7.1  Модуль  – Управление в банке и международный финансовый рынок, 14 кредитов  

БД КВ  BМ 3211 Банковский менеджмент  5 4 

ПД КВ  PS 3304 Платежная система  5 4 

ПД КВ   MVKO 3305 Международные валюно –кредитные отношения  5 4 

БД КВ  Производственная практика  5 2 

7.2 .Модуль – Управление финансовой деятельностью предприятия, 14 кредитов  

БД КВ DPOP 3211 Делопроизводство предприятия и организационное поведение 5 4 

ПД КВ BRP 3304 Банкротство и реорганизация предприятий 5 4 

ПД КВ FM 3305 Финансовый  менеджмент 5 4 

БД КВ  Производственная практика  5 2 

8.1  Модуль – Финансовое регулирование и практика, 14 кредитов 

ПД КВ NUEO 3306 Налоговый учет в экономических отраслях 6 4 

ПД КВ DKR  3307 Денежно-кредитное регулирование 6 4 

ПД КВ KTM 3308 Финансовый риск менеджмент 6 4 

БД   Производственная практика  6 2 

8.2  Модуль  – Управление и основы регулирования финансов предприятия и практика, 14 кредитов 

БД  КВ NUB 3306 Налоговый учет в бизнесе 6 4 

БД  КВ FPP 3307 Финансовое планирование и прогнозирование 6 4 

БД  КВ UFR 3308 Управление финансовыми рисками 6 4 

БД   Производственная практика  6 2 

 

7.1  Модуль  – Управление в банке и международный финансовый рынок 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Банковский менеджмент 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: владение теоретическими, практическими основами деятельности банка и методами 

управления банковской деятельностью. 

Краткое содержание дисциплины: Курс изучает эффективное управление деятельностью банка для 

рационализации управленческих решений, а также методов своевременной идентификации и управления 

банковскими рисками. 

Пререквизиты: Менеджмент,  Банковское дело, Анализ банковской деятельности  

Постреквизиты: Финансовый риск менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование понятий: менеджмент банка, структура управления 

банка, капитал банка, человеческий капитал банка, управление банковскими ресурсами, структура управления 

банка; В) Применение современных аналитических методов и методов экономического анализа при передаче 
обоснованных концепций с учетом законодательных изменений; С) направление на оценку результатов 

научных исследований с использованием математических методов и элементов, правил делопроизводства и 

правил их ведения; D) умение обмениваться информацией, оценивать, проводить дискуссии и активно 

участвовать в них, публично выступить с докладами, готовить и обмениваться корреспонденцией делового 

содержания, готовить сообщения по теме, высказывать мнения на них знать; Е) банкам владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Платежная система 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: комплексное изучение совокупных знаний по теоретическим аспектам платежной 
системы, основам функционирования денежных, кредитно-расчетных и платежных отношений. 
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Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для изучения платежных систем, структуры и 

особенностей их функций, роли в экономике. 

Пререквизиты:  Введение в специальность 

Постреквизиты: Денежно кредитное регулирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы организации и функционирования платежной системы в 

Республике Казахстан, основные тенденции и закономерности функционирования платежной системы; В) 

Виды и правила расчетов в банках Казахстана, межбанковские расчеты и порядок их осуществления С) умение 

организовывать денежный оборот в целительстве, способность анализировать роль денег, кредитов и банков на 
различных этапах развития экономики обществом, умение выявлять проблемы в этой сфере и находить пути 

решения этих проблем. D) научить систематизировать свои мысли с использованием документов в написании 

исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать представление об 

информационных средствах; Е) владеть современными техническими средствами и информационными 

технологиями для сбора и анализа необходимой информации 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международные валюно–кредитные отношения 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов представлений о современном состоянии финансовой теории 

в области международной экономики и освоение навыков практического применения теоретических концепций 

для принятия финансовых решений. 
Краткое содержание дисциплины: Данный курс ориентирован на подготовку специалистов, владеющих 

методами анализа международных отношений и международных финансовых рынков. Содержание курса 

составляют теоретические и практические аспекты функционирования международных валютных и 

финансовых рынков и институтов. Данный курс направлен на формирование теоретических знаний и 

приобретение практических навыков использования инструментария, необходимого для анализа 

международных отношений экономических субъектов, участвующих в сделках на рынках капиталов, фондовых 

рынках, рынках производных финансовых инструментов, а также подверженных влиянию политики 

центральных банков и волатильности валютных курсов. 

Пререквизиты:  Международное банковское дело  

Постреквизиты: Денежно кредитное регулирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать содержание основных категорий, относящихся к области 
международных валютно-кредитных отношений; В) освоением основных инструментов анализа и оценки 

состояния международных валютных и финансовых рынков и проведения международных расчетов: С) умение 

определить место в международном экономическом пространстве и рассмотреть основные проблемы валютно-

кредитных отношений, связанных с национальной экономикой D изучением структуры и содержания, 

современных тенденций развития международной валютной системы, международных финансовых рынков и 

финансовых институтов; Е) владеть современными техническими средствами и информационными 

технологиями для сбора и анализа необходимой информации 

 

7.2 .Модуль – Управление финансовой деятельностью предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Делопроизводство и организационное поведение на предприятии 

Автор программы: Кельбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: знание терминологии в области организационного поведения и лидерства для 

повышения эффективности работы организации; применение знаний по организационному поведению и 

документообороту для принятия управленческих и иных экономических решений. 

Краткое содержание дисциплины: Эффективная деятельность управленческого аппарата любой фирмы 

зависит от правильной организации работы с документами. Практически ни одна технологическая функция 

управления, связанная с источниками информации, подготовкой и принятием решений, процесс создания, 

исполнения и оформления документов-без документирования не реализуется.От технических исполнителей до 

руководителей всех звеньев деятельность всех сотрудников управленческого аппарата связана с 

документацией. Кто-то составляет документы, другие обеспечивают их оформление и выдачу, третьи 

руководствуются этими документами, на их основе принимаются решения. Кроме того, искусство управления 
персоналом является основным условием обеспечения конкурентоспособности предприятий. Поэтому в этой 

учебной программе организационное поведение рассматривалось совместно с вопросами повышения 

эффективности производства и личностного, группового, организационного уровней, тесно взаимосвязанных 

друг с другом. 

Пререквизиты:  Казахский (русский) язык 

Постреквизиты: Производственная практика 

Ожидаемые результаты обучения: А) использование знаний по организационному поведению для принятия 

управленческих и других экономических решений; В) отражение в соответствующих документах 
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управленческой, производственной и иной деятельности предприятия; С) обеспечение эффективного 

использования документов в деловой практике предприятия; D) приобретение опыта деятельности по 

составлению и корректировке текстов документов в соответствии с общими нормами и правилами оформления 

делового документа; Е) взаимоотношения внутри профессиональных коллективов и овладение специфическими 

нравственными нормами, присущими данной профессии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Банкротство и реорганизация предприятий  
Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов комплексный подход к изучению процесса 

несостоятельности предприятия, выработать умение пользоваться общими и специфическими инструментами 

анализа и учета банкротств, привить практические навыки ситуационного экономического и финансового 

анализа предприятий-должников. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина  представляет собой специальный курс, который 

обеспечивает знания по следующим вопросам: процесс банкротства предприятия-должника; учёт и анализ 

хозяйственных операций предприятия-должника в процессе банкротства; характеристику реорганизационных 

процедур предприятия-должника; ликвидационный баланс и отчётность предприятия-банкрота. 

Пререквизиты:  Корпоративные финансы, Финансовый анализ 

Постреквизиты:  Финансовый риск менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы реорганизации банкротство на предприятии; В) должен знать 
причины несостоятельности и способы ее диагностики; С) оценивать и прогнозировать финансовое состояние 

предприятия; D) способность предвидеть ожидаемые результаты реализации планов финансового 

оздоровления; Е) вести учет хозяйственных операций, связанных с процедурами банкротства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый менеджмент 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: углубленное формирование теоретических знаний по основам финансового 

менеджмента, обучение умению сочетать теорию и практику, рассмотрение критериев и методов определения 

эффективности операционных, финансовых и инвестиционных решений. 

Краткое содержание дисциплины: данный курс является ведущей дисциплиной, формирующей знания и 
теоретико – методические и практические навыки организации финансового менеджмента, управления 

активами, собственным капиталом и обязательствами, методов и способов оценки стоимости компании. Особое 

внимание уделяется управлению портфелем ценных бумаг, инвестиционными проектами компании, рисками 

портфеля, проектами, денежными потоками. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в финансы  

Постреквизиты: Управление финансовыми рисками 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание теоретических основ финансового менеджмента, 

практических приемов управления финансами на предприятии, связей предприятия в условиях рыночной 

экономики, методов и подходов в управлении финансовыми ресурсами и новых принципов; В) умение 

интерпретировать механизмы работы с определением концепций и базовых категорий финансового 

менеджмента;С) умение различать способности организаций, подразделений, работников (команд), управления 
проектами и сетями; D) умение анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий, организаций, ведомств различных форм собственности, а также 

использовать информацию, полученную для принятия управленческих решений; Е) Умение использовать 

полученные теоретические знания в процессе финансового управления компанией в рамках закона при 

принятии стратегических и тактических решений. 

 

8.1  Модуль – Финансовое регулирование и практика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоговый учет в отраслях экономики 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний, обеспечивающих практическое 
применение методов налогового учета для определения налоговых обязательств субъекта хозяйственной 

деятельности в области налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: структура дисциплины предназначена для систематического и 

теоретического обучения студентов основам налогового учета в отраслях экономики, изучения налогового 

законодательства и экономического критерия налогов , этапов исторического развития налоговой системы и 

функционирования налогов в РК, основных концептуальных направлений реформ, налогового 

законодательства в стране и др.  

Пререквизиты: Бухгалтерский учет 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность разрабатывать и реализовывать рекомендации по 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, а также органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; В) знать определение налогового учета, его сущность, историю, основные 

требования к ведению налогового учета, предмет, методы и принципы налогового учета, нормативное 

регулирование налогового учета и отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, быть 

способным на практике выполнять профессиональные обязанности по исчислению налоговой базы и налогов на 

основе налогового законодательства и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах.; С) Быть 
способным осуществлять консультирование хозяйствующих субъектов и физических лиц в налоговых органах , 

в том числе осуществлять учет и оптимизацию налоговых платежей и составление налоговой 

отчетности; D) Способность к организации и проведению мер налогового контроля и аудита налоговых 

платежей, законодательному обеспечению их результатов, привлечению к ответственности за нарушение 

налогового законодательства; Е) Подготовка данных для составления текущих и оперативных планов 

прогнозирования на перспективу, бюджета налоговых платежей, быть специалистом, способным 

контролировать и анализировать их исполнение. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Денежно-кредитное регулирование 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими основами 
денежно-кредитного регулирования финансовых рынков, практическими навыками применения денежно-

кредитного регулирования финансовых рынков в деятельности российских коммерческих банков . 

Краткое содержание дисциплины:Процессы целенаправленного и последовательного применения 

финансовых механизмов и методов воздействия на хозяйствующих субъектов для обеспечения 

сбалансированного и поступательного развития экономики государства в будущем. 

Пререквизиты:  Платежная система, Финансовый контроль и аудит  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) получение студентами комплекта знаний о характере современного 

состояния системы финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; В) исследование проблем 

организации и методов финансового и денежно-кредитного регулирования в условиях рыночной экономики; С) 

овладение навыками оценки границ использования отдельных финансовых и денежно-кредитных методов 
регулирования экономики; D) приобретение навыков анализа влияния основных финансовых и денежных 

кредитных инструментов на обеспечение экономического роста страны в целом, отдельных регионов и 

хозяйствующих субъектов; Е) овладение навыками определения актуальных проблем финансового и денежно-

кредитного регулирования макроэкономических процессов . 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый риск менеджмент 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения  курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции в 

области управления финансовыми организациями, а также финансового риск-анализа. 

Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 
управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками . 

Пререквизиты: Банковский менеджмент, Бюджетирование финансовых институтов  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 

методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 

основе комплексного экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки 
современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; Е) овладение навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и 

выявлению рисков в финансовой сфере. 

 

8.2  Модуль  – Управление и основы регулирования финансов предприятия и практика 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоговый учет в бизнесе 
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Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний, обеспечивающих практическое 

применение методов налогового учета для определения налоговых обязательств субъекта хозяйственной 

деятельности в области налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом налогового учета является Производственная и 

непроизводственная деятельность предприятия, в результате которой в качестве налогоплательщика возникают 

обязательства предприятия по исчислению и уплате налогов. В современных условиях изменилась роль 

бухгалтерии, теперь ее деятельность включает не только ведение бухгалтерского учета и составление 
финансовой отчетности, но и ведение налогового учета и заполнение декларации по корпоративному 

подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость. 

Пререквизиты:  Налоговая система зарубежных государств, Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы организации налоговой отчетности на предприятии; В) знать 

определение налогового учета, его сущность, историю, основные требования к ведению налогового учета, 

предмет, методы и правила налогового учета, нормативное регулирование налогового учета и отчетности, 

международные стандарты финансовой отчетности, уметь выполнять профессиональные обязанности по 

исчислению налоговых баз и налогов на основе налогового законодательства и иных нормативных правовых 

актов о налогах и сборах.; С) приобрести практические навыки по заполнению налоговой 

отчетности; D) Способность к организации и проведению мер налогового контроля и аудита налоговых 

платежей, законодательному обеспечению их результатов, привлечению к ответственности за нарушение 
налогового законодательства; Е) быть компетентным в области ведения бухгалтерского и налогового учета на 

предприятии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансового планирования и прогнозирования 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью изучения дисциплины является углубление знаний студентов в 

области управления перспективной деятельностью предприятий и организаций, позволяющих поддерживать 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 
применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками . 

Пререквизиты: Бюджетирование на предприятии, Финансовый менеджмент  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 

методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 

основе комплексного экономического и финансового анализа; D) способность использовать сведения, 
полученные для анализа и разъяснения финансовой, бухгалтерской и иной информации в отчетности 

предприятий, организаций, ведомств различных форм собственности и принятия управленческих решений; Е) 

способность выполнять расчеты, необходимые для создания экономических разделов, обосновать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление финансовыми рисками 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины "управление финансовыми рисками" является 

формирование у студентов компетенции в области управления финансовыми организациями, а также 

финансового риска-анализа. 

Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 
управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками. 

Пререквизиты: Банкротство и реорганизация предприятий, Бюджетирование предприятия  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) методы анализа и оценки современных финансово-экономических 

рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; В) знание методов анализа и оценки 

современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 
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институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на основе комплексного 

экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки современных финансово-

экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; Е) овладение 

навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и выявлению рисков в 

финансовой сфере.  

5В050900 – ФИНАНСЫ 

 4 курс 
 

Компонент 
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15.1  Модуль  -Международные финансовые отношения, 10 кредитов 

ПД КВ NUEO 4309 Налоговый учет в экономических отраслях 7 5 

ПД КВ PS 4310 Платежная система 7 5 

15.2  Модуль  -Управление финансами предприятия, 10 кредитов 

ПД КВ NUB 4309 Налоговый учет в бизнесе 7 5 

ПД КВ BRP 4310 Банкротство и реорганизация предприятий  7 5 

16.1 Модуль - Основы управления и регулирования финансов,  13  кредитов 

БД КВ BM 4224 Банковский менеджмент 7 4 

ПД КВ DKR 4310 Денежно-кредитное регулирование  7 5 

ПД КВ FRM 4311 Финансовый риск менеджмент 7 4 

16.2 Модуль - Делопроизводство и финансовое управление на предприятии, 13 кредитов 

БД КВ DPOP 4224 Делопроизводство предприятия и организационное поведение 7 4 

ПД КВ FPP 4310 Финансовое планирование и прогнозирование 7 5 

ПД КВ UFR 4311 Управление финансовыми рисками 7 4 

17. Модуль - Инвестиционная политика и  практика, 17 кредитов 

ПД ВК FKI 4312 Финансирование и кредитование инвестиции 7 5 

ПД ВК FI 4314 Финансовый инжиниринг 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

 

15.1Модуль - Международные финансовые отношения 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Налоговый учет в экономических отраслях 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний, обеспечивающих практическое 

применение методов налогового учета для определения налоговых обязательств субъекта хозяйственной 

деятельности в области налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: структура дисциплины предназначена для систематического и 

теоретического обучения студентов основам налогового учета в отраслях экономики, изучения налогового 

законодательства и экономического критерия налогов , этапов исторического развития налоговой системы и 

функционирования налогов в РК, основных концептуальных направлений реформ, налогового 

законодательства в стране и др.  

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, Теоретические основы налоговой 

деятельности 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность разрабатывать и реализовывать рекомендации по 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, а также органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; В) знать определение налогового учета, его сущность, историю, основные 

требования к ведению налогового учета, предмет, методы и принципы налогового учета, нормативное 

регулирование налогового учета и отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, быть 

способным на практике выполнять профессиональные обязанности по исчислению налоговой базы и налогов на 

основе налогового законодательства и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах.; С) Быть 

способным осуществлять консультирование хозяйствующих субъектов и физических лиц в налоговых органах , 
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в том числе осуществлять учет и оптимизацию налоговых платежей и составление налоговой 

отчетности; D) Способность к организации и проведению мер налогового контроля и аудита налоговых 

платежей, законодательному обеспечению их результатов, привлечению к ответственности за нарушение 

налогового законодательства; Е) Подготовка данных для составления текущих и оперативных планов 

прогнозирования на перспективу, бюджета налоговых платежей, быть специалистом, способным 

контролировать и анализировать их исполнение. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Платежная система 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: комплексное изучение совокупных знаний по теоретическим аспектам платежной 

системы, основам функционирования денежных, кредитно-расчетных и платежных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для изучения платежных систем, структуры и 

особенностей их функций, роли в экономике. 

Пререквизиты: Бюджетирование в финансовых институтах, Банковский надзор, Ведение электронной 

финансовой отчетности 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы организации и функционирования платежной системы в 

Республике Казахстан, основные тенденции и закономерности функционирования платежной системы; В) 

Виды и правила расчетов в банках Казахстана, межбанковские расчеты и порядок их осуществления С) умение 
организовывать денежный оборот в целительстве, способность анализировать роль денег, кредитов и банков на 

различных этапах развития экономики обществом, умение выявлять проблемы в этой сфере и находить пути 

решения этих проблем. D) научить систематизировать свои мысли с использованием документов в написании 

исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать представление об 

информационных средствах; Е) владеть современными техническими средствами и информационными 

технологиями для сбора и анализа необходимой информации 

 

15.2 Модуль - Управление финансами предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоговый учет в бизнесе 
Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний, обеспечивающих практическое 

применение методов налогового учета для определения налоговых обязательств субъекта хозяйственной 

деятельности в области налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом налогового учета является Производственная и 

непроизводственная деятельность предприятия, в результате которой в качестве налогоплательщика возникают 

обязательства предприятия по исчислению и уплате налогов. В современных условиях изменилась роль 

бухгалтерии, теперь ее деятельность включает не только ведение бухгалтерского учета и составление 

финансовой отчетности, но и ведение налогового учета и заполнение декларации по корпоративному 

подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость. 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, Теоретические основы налоговой 
деятельности 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы организации налоговой отчетности на предприятии; В) знать 

определение налогового учета, его сущность, историю, основные требования к ведению налогового учета, 

предмет, методы и правила налогового учета, нормативное регулирование налогового учета и отчетности, 

международные стандарты финансовой отчетности, уметь выполнять профессиональные обязанности по 

исчислению налоговых баз и налогов на основе налогового законодательства и иных нормативных правовых 

актов о налогах и сборах.; С) приобрести практические навыки по заполнению налоговой 

отчетности; D) Способность к организации и проведению мер налогового контроля и аудита налоговых 

платежей, законодательному обеспечению их результатов, привлечению к ответственности за нарушение 

налогового законодательства; Е) быть компетентным в области ведения бухгалтерского и налогового учета на 

предприятии. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Банкротство и реорганизация предприятий  

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов комплексный подход к изучению процесса 

несостоятельности предприятия, выработать умение пользоваться общими и специфическими инструментами 

анализа и учета банкротств, привить практические навыки ситуационного экономического и финансового 

анализа предприятий-должников. 
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Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина  представляет собой специальный курс, который 

обеспечивает знания по следующим вопросам: процесс банкротства предприятия-должника; учёт и анализ 

хозяйственных операций предприятия-должника в процессе банкротства; характеристику реорганизационных 

процедур предприятия-должника; ликвидационный баланс и отчётность предприятия-банкрота. 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, Теоретические основы налоговой 

деятельности 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы реорганизации банкротство на предприятии; В) должен знать 
причины несостоятельности и способы ее диагностики; С) оценивать и прогнозировать финансовое состояние 

предприятия; D) способность предвидеть ожидаемые результаты реализации планов финансового 

оздоровления; Е) вести учет хозяйственных операций, связанных с процедурами банкротства. 

 

16.1Модуль -Основы управления и регулирования финансов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Банковский менеджмент 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: владение теоретическими, практическими основами деятельности банка и методами 

управления банковской деятельностью. 

Краткое содержание дисциплины: Курс изучает эффективное управление деятельностью банка для 
рационализации управленческих решений, а также методов своевременной идентификации и управления 

банковскими рисками. 

Пререквизиты: Теоретические основы банковской деятельности, Современный менеджмент, Анализ 

деятельности банка, Финансовый менеджмент 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование понятий: менеджмент банка, структура управления 

банка, капитал банка, человеческий капитал банка, управление банковскими ресурсами, структура управления 

банка; В) Применение современных аналитических методов и методов экономического анализа при передаче 

обоснованных концепций с учетом законодательных изменений; С) направление на оценку результатов 

научных исследований с использованием математических методов и элементов, правил делопроизводства и 

правил их ведения; D) умение обмениваться информацией, оценивать, проводить дискуссии и активно 
участвовать в них, публично выступить с докладами, готовить и обмениваться корреспонденцией делового 

содержания, готовить сообщения по теме, высказывать мнения на них знать; Е) банкам владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Денежно-кредитное регулирование 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими основами 

денежно-кредитного регулирования финансовых рынков, практическими навыками применения денежно-

кредитного регулирования финансовых рынков в деятельности российских коммерческих банков . 

Краткое содержание дисциплины: Процессы целенаправленного и последовательного применения 
финансовых механизмов и методов воздействия на хозяйствующих субъектов для обеспечения 

сбалансированного и поступательного развития экономики государства в будущем. 

Пререквизиты: Деньги,кредит, банк, Финансовый менеджмент 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) получение студентами комплекта знаний о характере современного 

состояния системы финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; В) исследование проблем 

организации и методов финансового и денежно-кредитного регулирования в условиях рыночной 

экономики; С) овладение навыками оценки границ использования отдельных финансовых и денежно-

кредитных методов регулирования экономики; D) приобретение навыков анализа влияния основных 

финансовых и денежных кредитных инструментов на обеспечение экономического роста страны в целом, 

отдельных регионов и хозяйствующих субъектов; Е) овладение навыками определения актуальных проблем 

финансового и денежно-кредитного регулирования макроэкономических процессов . 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый риск менеджмент 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции в 

области управления финансовыми организациями, а также финансового риск-анализа. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 
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применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками . 

Пререквизиты: Теоретические основы банковской деятельности, Современный менеджмент, Анализ 

деятельности банка, Финансовый менеджмент 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 
методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 

основе комплексного экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки 

современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; Е) овладение навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и 

выявлению рисков в финансовой сфере. 

 

16.2Модуль -Делопроизводство и финансовое управление на предприятии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Делопроизводство и организационное поведение на предприятии 
Автор программы: Тлеубергенова М.К. 

Цель изучения курса: знание терминологии в области организационного поведения и лидерства для 

повышения эффективности работы организации; применение знаний по организационному поведению и 

документообороту для принятия управленческих и иных экономических решений. 

Краткое содержание дисциплины: Эффективная деятельность управленческого аппарата любой фирмы 

зависит от правильной организации работы с документами. Практически ни одна технологическая функция 

управления, связанная с источниками информации, подготовкой и принятием решений, процесс создания, 

исполнения и оформления документов-без документирования не реализуется.От технических исполнителей до 

руководителей всех звеньев деятельность всех сотрудников управленческого аппарата связана с 

документацией. Кто-то составляет документы, другие обеспечивают их оформление и выдачу, третьи 

руководствуются этими документами, на их основе принимаются решения. Кроме того, искусство управления 
персоналом является основным условием обеспечения конкурентоспособности предприятий. Поэтому в этой 

учебной программе организационное поведение рассматривалось совместно с вопросами повышения 

эффективности производства и личностного, группового, организационного уровней, тесно взаимосвязанных 

друг с другом. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Экономика предприятия  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) использование знаний по организационному поведению для принятия 

управленческих и других экономических решений; В) отражение в соответствующих документах 

управленческой, производственной и иной деятельности предприятия; С) обеспечение эффективного 

использования документов в деловой практике предприятия; D) приобретение опыта деятельности по 

составлению и корректировке текстов документов в соответствии с общими нормами и правилами оформления 
делового документа; Е) взаимоотношения внутри профессиональных коллективов и овладение специфическими 

нравственными нормами, присущими данной профессии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансового планирования и прогнозирования 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью изучения дисциплины является углубление знаний студентов в 

области управления перспективной деятельностью предприятий и организаций, позволяющих поддерживать 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 
финансовыми рисками . 

Пререквизиты:Экономика предприятия, Финансовая отчетность компании, Бюджетирование на 

предприятии, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 

методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 
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финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 

основе комплексного экономического и финансового анализа; D) способность использовать сведения, 

полученные для анализа и разъяснения финансовой, бухгалтерской и иной информации в отчетности 

предприятий, организаций, ведомств различных форм собственности и принятия управленческих 

решений; Е) способность выполнять расчеты, необходимые для создания экономических разделов, обосновать 

их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление финансовыми рисками 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины "управление финансовыми рисками" является 

формирование у студентов компетенции в области управления финансовыми организациями, а также 

финансового риска-анализа. 

Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Финансовая отчетность компании, Бюджетирование на 

предприятии, Корпоративные финансы 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) методы анализа и оценки современных финансово-экономических 

рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; В) знание методов анализа и оценки 

современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на основе комплексного 

экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки современных финансово-

экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; Е) овладение 

навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и выявлению рисков в 

финансовой сфере. 

17. Модуль - Инвестиционная политика и практика 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансирование и кредитование инвестиций 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными курсовыми отделами и дать научно - практические 

знания в области инвестиций. 

Краткое содержание дисциплины: С присвоением профессиональных знаний в области финансово-

кредитных услуг, направлен на комплексное представление совокупных знаний по теоретическим аспектам 

основ функционирования денежной и кредитной системы, международных кредитных расчетов и валютных 

отношений, а также особенностей рынка ценных бумаг. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Финансовая отчетность компании, Бюджетирование на 
предприятии, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) изучает теоретические аспекты и инвестиционную деятельность, а 

также основные направления современной инвестиционной политики и формы и принципы организации 

финансирования; В) владеет навыками самостоятельного принятия и анализа экономических решений, 

практических навыков в инвестиционной сфере; С) источники финансирования инвестиций, 

микроэкономический фундаментальный анализ проектов, реальное и портфельное инвестирование .владеет 

теоретическими аспектами основных;D) основы организации финансово-бюджетного и денежно-кредитного 

регулирования, функции теоретических и практических аспектов финансово-банковской системы, зарубежный 

опыт организации государственных финансов и финансов карпорации, а также практическое применение 

финансово-кредитных инструментов для регулирования рынка;Е) оценка деятельности финансово-кредитного 

учреждения в системе финансовых институтов и банков. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый инжиниринг 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: формирование знаний и навыков построения сложных финансовых продуктов для 

управления рисками, ликвидностью и доходностью, создания новых финансовых инструментов, разработки 

комбинированных инвестиционных стратегий в соответствии со структурой спроса, предоставляемой 

клиентами инвестиционного и коммерческого банка. 
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Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками. 

Пререквизиты: Анализ банковской деятельности, Банковский надзор, Экономика предприятия, Финансовая 

отчетность компании, Бюджетирование на предприятии, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение содержания понятия финансового инжиниринга, 
рассмотрение его основных целей, Определение результатов финансового инжиниринга заинтересованных лиц-

потребителей, уточнение специфики их интересов; определение факторов, влияющих на процесс финансового 

инжиниринга; В) освоение основных продуктов финансового инжиниринга, умение систематизировать их в 

соответствии с классификационными знаками, определяющими структуру продукции и ее свойства; С) оценка 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, работающих на финансовых рынках на основе комплексного экономического и финансового 

анализа; D) освоение методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области 

финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; Е) овладение практикой создания различных 

финансовых инструментов для решения задач инвестирования и привлечения средств на долговом и долевом 

рынках; 

6В04105 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

2 курс 

 

Компонент 
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дисциплины 
Наименование дисциплины 
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3.1 Модуль - Философия антикоррупционной деятельности, 10 кредитов 

ООД КВ OAК 2107 Основы антикоррупционной культуры   3 5/5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 3 5/5 

3.2 Модуль – Философия и права, 10 кредитов 

ООД КВ OP 2107 Основы права 3 5/5 

ООД ОК Fil  2108 Философия 3 5/5 

6.1 Модуль – Информатизация маркетинга, 13 кредитов 

БД ВК FA 2206 Финансовый анализ 3 3/3 

БД КВ CzE 2207 Цифровизация в экономике 3 5/5 

БД КВ ОM 2208 Основы маркетинга 3 5/5 

6.2 Модуль - Структура экономики и виды маркетинга, 13 кредитов 

БД ВК FA  2206 Финансовый анализ      3 3/3 

БД КВ ISTGU 2207 
Информационные системы и технологии в государственном 

управлении 
3 5/5 

БД КВ OM 2208 Онлайн-маркетинг 3 5/5 

7.1 Модуль - Учет и анализ, 15 кредитов 

БД КВ BUA 2209 Бухгалтерский учет и аудит 3 5/5 

БД КВ EAP 2210 Экономический анализ предприятия 4 5/5 

БД КВ Mak 2211 Макроэкономика 4 5/5 

7.2 Модуль -  Учетная экономическая политика, 15 кредитов 

БД КВ BUU 2209 Бухгалтерский управленческий учет 3 5/5 

БД КВ AHД 2210 Анализ хозяйственной деятельности 4 5/5 

БД КВ MP 2211 Макроэкономическая политика 4 5/5 

8.1 Модуль - Особенности регулирования экономикой, 18 кредитов 

БД ВК GRE 2212 Государственное регулирование экономикой 4 5/5 

БД КВ GB 2213 Государственный бюджет 4 5/5 

БД КВ Дem 2214 Демография 4 5/5 

БД  Производственная практика 4 3/3 

8.2 Модуль - Управление и регулирование экономики, 18 кредитов 

БД ВК GRE 2212 Государственное регулирование экономикой  4 5/5 

БД КВ OFMB 2213 Основы формирования местного бюджета 4 5/5 

БД КВ TON 2214 Территориальная организация населения 4 5/5 
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БД  Производственная практика 4 3/3 

 

3.1 Модуль - Философия антикоррупционной деятельности 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы антикоррупционной культуры 

Авторы программы: м.ю.н. Нурутдинова А.Ж 

Цель изучения курса: является формирование научно обоснованного подхода к проблеме коррупционной 

культуре, наиболее эффективного воздействия на нее путем сочетания правовых мер в отношении лиц, 

совершивших преступления, и активной профилактической деятельности, направленной на устранение причин 
и условий преступности. 

Краткое содержание дисциплины: Организация и проведение научных исследований коррупции. Состояние 

коррупционной преступности (количественно-качественные показатели коррупционной преступности) Уровень 

коррупционной преступности (понятие, методика вычисления). Структура и характер коррупционной 

преступности. Удельный вес коррупционной преступности. Динамика коррупционной преступности. 

Коррупция и коррупционные преступления Цепной и базисный способы. Классификация причин и условий 

коррупционной преступности. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Политология 

Постреквизиты: Предпринимательское право,  Государственная служба 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области коррупционной культуры. B) 

Использование на практике знания и способности понимания профилактики и предупреждения коррупционных 
правонарушений. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по  

тенденции развития правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции. D) Умения в 

области общения работы  функционирования межотраслевых институтов по противодействию экономическим 

и коррупционным правонарушениям.E) Умения в области обучения применять нормы права в ситуациях 

наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной 

практики. 

3.2 Модуль – Философия и права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: Мурсалова Л. 

Цель изучения курса: Теоретическое и методологическое рассмотрение предпосылок, причин возникновения 
государства и права. Реализация нового правового мышления, формирование общей и правовой культуры в 

казахстанском обществе по формированию демократического правового государства, подготовка 

высококвалифицированных специалистов. 

Краткое содержание дисциплины:Тематика и система курса "Основы права". Основы теории государства. 

Основы теории права. История становления и развития теории государства и права. Основы конституционного 

права Республики Казахстан. Основы административного права Республики Казахстан. Основы брачного и 

семейного права в Республике Казахстан. Основы трудового права в Республике Казахстан. Основы 

гражданского права в Республике Казахстан. Основы уголовного права в Республике Казахстан. Основы 

уголовно-процессуального и гражданского процессуального права в Республике Казахстан. Основы 

организации и деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Политология 
Постреквизиты: Предпринимательское право,  Государственная служба 

Ожидаемые результаты обучения:А) знание состояния Республики Казахстан, видов юридической 

ответственности; В) отношение понятий человек и гражданин; основы возникновения юридического лица; 

изучение теоретических аспектов, анализ процессов; С) Повышение квалификации студентов по соблюдению 

конституционных принципов правового статуса прав человека и гражданина, типов прав и свобод человека и 

гражданина, способов защиты, противоречий и пробелов, умения делать сравнительные выводы;Д) уметь 

читать и обсуждать нормативные правовые акты; познакомиться со способами выхода из правовых ситуаций; 

Е) уметь анализировать препятствия и препятствия в процессе формирования правового государства 

Республики Казахстан; освоение правовых способов вступления в правоотношения. 

 

6.1 Модуль - Информатизация маркетинга 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый анализ 

Автор программы: Ажаипова И.Ш 

Цель обучения курса: Подготовка студентов, владеющих аналитическим, творческим мышлением путем 

усвоения методологических основ и приобретение практических навыков финансового анализа хозяйственной 

деятельности, необходимой в практической работе.  
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Краткое содержание курса: Изучение данной дисциплины позволит студентам получить и развить знания в 

области аналитических исследований экономических параметров предприятия, а также позволит овладеть 

навыками применения специальных методов экономического обоснования управленческих решений.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэканомика 

Постреквизиты:Бюджетно-налоговая система, Регионалная экономика и управления 

Ожидаемые результаты обучения: A) уметь владеть специальными методиками, приемами и способами 

обработки экономической информации, B) иметь навыки анализировать реальную производственно-

хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта, компетентность в результате курса студенты должны 
уметь C) обобщать частные результаты анализа и делать соответствующие выводы с целью принятия 

рациональных управленческих решений. D) научить систематизировать свои мысли с использованием 

документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать 

представление об информационных средствах; Е) Применять полученные теоретические знания при принятии 

стратегических и тактических решений в процессе финансового управления компаниями, использовать 

информацию финансовой отчетности при подготовки аналитических отчетов, прогнозироватьт последствия 

принятия различных нестандартных управленческих и стратегических решений по инвестиционным проектам и 

финансовым потокам. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Цифровизация в экономике 

Автор программы:  Калюжная Н.В. 
Цель изучения курса: оценивание экономических явлений в условиях цифровизации экономики, владение 

способами эффективного участия в процессах формирования экосистемы цифровой экономики и глобального 

цифрового пространства 

Краткое содержание дисциплины: изучаются основные технологии производства информационных 

продуктов и услуг, знания, необходимых при анализе рынка информационных продуктов и услуг, в процессе 

управления маркетинговой деятельности фирмы, в информационном менеджменте, получение представления о 

ведущих мировых ИТ-производителях, поставщиках ИТ-продуктов и ИТ-услуг, о направлениях развития их 

бизнеса, знания об особенностях и текущем состоянии ИТ-рынка, о динамике спроса и предложения на ИТ-

рынке Казахстана, о возможностях маркетинга и его роли в развитии бизнеса, о способах продвижения на ИТ-

рынок ИТ-фирмы, информационного продукта или услуги. Изучаемый курс должен сформировать навыки 

проведения маркетингового исследования, сбора, систематизации и обработки информации, использования 
современных информационных технологий сбора информации и проведения исследования. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Электронное правительство, HR- управление 

Ожидаемые результаты обучения: А) отличительные особенности электронного бизнеса и электронной 

коммерции, типологию современной сетевой экономики, методы маркетинговых исследований в Интернете; В) 

Владеет навыками креативного мышления: способность создавать и находить новые оригинальные идеи, 

успешно находить решения проблем нестандартным образом, умение творчески подходить к решению любой 

проблемы, стремление к самообразованию и саморазвитию в области цифровизации всех отраслей экономики; 

С) Изучит базовые концепции цифровой экономики; Д) Демонстрирует способность к скептическому 

рассмотрению поступающей информации и собственных убеждениий; способность к рассуждениям; уметь 

проводить качественный и объективный самоанализ; критический анализировать рассуждения окружающих: 
уметь сформулироватьобоснованные выводы и выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также 

корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам в сфере цифровизации экономики; E) 

методами управления процессами, связанными с Интернетом, учитывая самые современные технологии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы маркетинга 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса:формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний по 

использованию основ маркетинга, а также выработка практических навыков в условиях рынка продуктов и 

услуг. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина обеспечивает знание организации маркетинговой 

деятельности в контексте маркетинг-менеджмента в целом. Он включает в себя изучение принципов, методов, 
инструментов, лежащих в основе организации эффективной маркетинговой работы, имеющей важное 

значение для управленческой деятельности предприятия в целом, в том числе управления маркетинговыми 

исследованиями, элементами комплекса маркетинга, разработки маркетинговых стратегий в различных сферах и 

отраслях экономики, международной деятельности и другое. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Деловые коммуникации, Государственные услуги 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание об основных понятиях маркетинга; о субъектах маркетинга; В) 

Овладеть методами управления маркетинга в сфере услуг и отраслях непроизводственной сферы. Методы 
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оценки эффективности использования маркетинга в различных отраслях и сферах деятельности; С) 

Уметь: использовать применение маркетинга в решении различных практических задач, связанных с 

улучшением основных показателей деятельности предприятий различного профиля, выделять эффективные 

направления по обоснованию целевого сегмента рынка сбыта; использовать маркетинговые стратегии по 

проникновению на рынок и привлечению потребителей; правильно оценить структуру управления маркетингом 

на предприятиях, основные направления их реструктуризации; применять методы и приемы позиционирования 

товаров для успешного их продвижения на рынке; организовать эффективные маркетинговые коммуникации в 

сфере производства и услуг; Д)  Знать основные теоретические положения по основам маркетинга, получить 
системные знания в области сегментирования рынка товаров и потребителей, товарной политики и 

формирования ассортимента товаров. Овладеть методами реализации товаров, выбора каналов распределения 

продукции, товарной политики и стратегии маркетинга. Содержание важнейших направлений и механизмы 

разработки маркетинговых планов, их специфику, организационные структуры управления маркетинга на 

предприятиях. Е) Обладать навыками экономического, социального и информационного обоснования в 

принятии эффективных решений в деятельности отдельных предприятий и организаций с целью повышения 

качества выпускаемой продукции и удовлетворения потребностей населения.  

 

6.2 Модуль - Структура экономики и виды маркетинга 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Информационные системы и технологии в государственном управлении 

Автор программы:  Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса:  формирование подходов к разработке и построению современных информационных 

технологий и информационных систем с целью повышения эффективности управления в сфере 

государственного и муниципального управления, в формировании у обучающихся фундаментальных знаний в 

области использования и применения современных информационных систем и технологий в управлении. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения дисциплины являются современные 

информационные технологии и информационные системы, используемые в сфере государственного и 

муниципального управления. Дисциплина предназначена для формирования у студентов представления о 

назначении контура информационных технологий в процессе принятия управленческих решений, в рамках 

управления проектами и государственными программами, использования современных технологических 

решений, реализованных в моделях автоматизированных систем управления, применения информационных 
систем для решения проблем и задач управления. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэканомика 

Постреквизиты:Бюджетно-налоговая система, Регионалная экономика и управления 

Ожидаемые результаты обучения: А)Владеет навыками правильного выявления и определения проблемы, 

грамотного установления фактов и формулирования аргументов,  генерацией идей по решению проблемы и 

решать проблемыфункционирования информационных технологий, используемых при создании 

информационных систем, базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства 

информационных технологий; В) Демонстрирует способность к скептическому рассмотрению поступающей 

информации и собственных убеждениий; способность к рассуждениям; уметь проводить качественный и 

объективный самоанализ; критический анализировать рассуждения окружающих: уметь 

сформулироватьобоснованные выводы и выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно 
применять полученные результаты к ситуациям и проблемам в сфере информационных систем и технологий в 

государственном Управлении; С) владение представлениями о современных автоматизированных 

управленческих информационных системах; знаниями об современных тенденциях развития и реализациях 

управленческих информационных систем в государственном и муниципальном управлении; технологиями 

доступа к нормативно-правовым документам, обеспечивающих внедрение управленческих информационных 

систем; Д) умение обмениваться  служебной информацией в сфере государственного и муниципльного 

управления  посредством информационных технологий;  Е) формирует навыки самостоятельной работы, умеет 

выявлять потребности клиента и эффективно удовлетворять их, быть готовым решать проблемы клиентов 

путем привлечения необходимых ресурсов, в том числе с применением информационных систем,  а также 

путем активизации и мобилизации собственных ресурсов личности, знать принципы работы с клиентами, 

технологию взаимодействия с клиентами, методы подержания отношений с клиентами с применением 

технологий в государственном управлении. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Онлайн-маркетинг 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: раскрытие современных подходов в развитии интернет-маркетинга, организации 

электронной коммерции, принципов составления аналитического отчета оценки рекламной кампании и 

структуры ее сводки. 
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Краткое содержание дисциплины: Современным компаниям просто необходимо онлайн-присутствие, чтобы 

их могли найти, для создания и укрепления которого нужны ресурсы, но конечный результат имеет 

значительное влияние на весь бизнес. Онлайн-маркетинг незаменим не только для продвижения продуктов или 

услуг, но и для оптимизации онлайн-присутствия и повышения эффективности. Такой подход приводит к 

получению максимального эффекта от потенциальной аудитории в интернет пространстве 

Пререквизиты:Экономическая теория, Менеджмент. 

Постреквизиты: Деловые коммуникации, Государственные услуги 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание содержания существующих подходов к сбору и 
анализу данных; В) использование на практике информационные технологии для работы с данными; С) 

способны решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза; Д) могут владеть 

навыками креативного мышления создавать новые оригинальные идеи, успешно находить решения проблем 

нестандартным способом; Е) применять маркетинговые инновационные технологии в сфере оказания услуг. 

 

7.1 Модуль - Учет и анализ 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет и аудит 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Дать знания по основным учетным категориям, научить увязывать систему 

бухгалтерского учета с обобщением и детализацией информации в целях контроля, анализа и управления 
хозяйственной деятельностью организации, донести значимость, место и роль учета в развитии функции 

контроля в системе управления экономическим субъектом и принятии управленческих решений. 

Краткое содержание дисциплины: Бухгалтерский учет – важнейший элемент инфраструктуры рыночной 

экономики, представляющий информацию, необходимую для принятия решений заинтересованным 

пользователям финансовой отчетности организации.  

Существование различных групп пользователей финансовой отчетности приводит к тому, что бухгалтерский 

учет, как информационная система, в зависимости от информационных потребностей внешних и внутренних 

пользователей подразделяется на: финансовый учет и управленческий учет. Цели бухгалтерского учета 

заключаются в предоставлении достоверной, объективной бухгалтерской информации для принятия 

правильных, оптимальных решений с целью эффективного использования финансовых ресурсов 

потенциальных инвесторов, акционеров, кредиторов, а также для удовлетворения информационных 
потребностей государственных, статистических, налоговых служб и других внешних пользователей.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Деловые коммуникации, Государственные услуги 

Ожидаемые результаты обучения: A) общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; сущность и методы бухгалтерского учета, основы его организации, учетную политику 

организации, бухгалтерский учет расчетов, основных средств, нематериальных активов и других объектов, 

бухгалтерскую отчетность и ее международные стандарты, автоматизацию бухгалтерского учета; B) определять 

ресурсы предприятия, экономические показатели его деятельности; C) проводить учет товаров и материальных 

ценностей; оценивать и анализировать финансовые возможности предприятий; планирование, организацию, 

учет и контроль коммерческой деятельности, прогнозировать ее результаты; Д) применять методы сбора, 

хранения, обработки и анализа информации для организации и управления коммерческой, маркетинговой, 
логистической, товароведной и рекламной деятельностью; Е)навыками ведения бухгалтерского учета, 

составления бухгалтерской отчетности, проведения аудита. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономический анализ предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: является получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности 

важнейшей функции управления организациями, осмысление и понимание  основных методов экономического 

анализа и их применения на разных днях процесса разработки и принятия управленческих решений. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает изучение теоретических основ 

экономического анализа, а также методики проведения управленческого и финансового анализа. В процессе 

изучения дисциплины студенты ознакомятся  с различными методами определения причинно-следственных 
связей хозяйственных явлений и процессов, исследований факторов изменения результатов деятельности.  

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты:Тейм-менеджмент, Деловые коммуникация 

Ожидаемые результаты обучения: A) основные направления комплексного анализа хозяйственной 

деятельности; методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях 

комплексного анализа; приемы выявления и оценки резервов производства; направления использования 

результатов комплексного экономического анализа; В) провести экономический анализ в организации и 

основных ее структурных подразделениях; оценить производственный потенциал организации и его 

https://pandia.ru/text/category/nematerialmznie_aktivi/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_otchetnostmz/
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использование; выявить и обосновать условия и факторы мобилизации производственных резервов; определить 

финансовое состояние организации и тенденции его развития; С) об использовании комплексного 

экономического анализа в процессе управления организациями; об основах прогнозирования экономических 

результатов деятельности организации; о роли комплексного экономического анализа в формировании 

информационно системы экономической, производственной и научно-технической информации; Д) в области в 

организации финансовых взаимосвязей, управления, анализа и планирования финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; Е)  применять методы экономического анализа в хозяйственной деятельности; в 

формировании стратегии и тактики финансового менеджмента на микро –и макро уровне. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономика 

Автор программы: Игильманова С.И 

Цель изучения курса: обучить студентов методологии анализа основных макроэкономических показателей 

Республики Казахстан, их динамики и факторов, сформировать собственное мнение о макроэкономической 

ситуации в стране, уметь самостоятельно анализировать последствия экономической политики государства; 

экономика домохозяйства и фирмы, особенности фирмы в различных рыночных структурах, использование 

методов экономико-математического моделирования. 

Краткое содержание дисциплины:В ходе изучения дисциплины «Макроэкономика» основными субъектами 

рынка являются: действия потребителей и производителей, зрелая конкуренция, монополия, монопольная 

конкуренция, деятельность фирмы в условиях олигополии, а также механизмы функционирования рынков 
факторов производства, слабости рынка и их регулирование. роль государства рассматривается; Рассмотрены 

методы комплексного изучения основных макроэкономических показателей Республики Казахстан и их 

динамики. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Тейм-менеджмент, HR-управления  

Ожидаемые результаты обучения:А) анализ хозяйственной деятельности субъектов рынка, макроэкономика 

по секторам экономики, на основании которой делаются выводы; уметь эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы; В) уметь осваивать и применять новые подходы к обучению основам права и экономики; С) 

использование факторов, стимулирующих и стимулирующих спрос, таких как повышение качества услуг, 

ценообразования и рекламы; Д) формирование цен на рынке, эффективная организация производства, 

увеличение прибыли, знание механизма экономического воздействия макроэкономической политики 
государства и его применение в профессиональной практике; Е) знание методологии определения ключевых 

макроэкономических показателей, умение применять методы анализа динамики этих показателей в экономике 

страны; 

7.2 Модуль -  Учетная экономическая политика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский управленческий учет 

Авторы программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: заключается в формировании у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета для принятия управленческих 

решений.  
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» предусматривает 

изучение актуальных теоретических и практических вопросов ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Рассматривает роль управленческого учета в 

управленческой деятельности в государственных учреждениях общее понятие об управленческом  учете, 

классификации  затрат, а также  методы учета затрат и калькулирования себестоимости  продукции 

(позаказный метод, попроцессный метод), калькулирование себестоимости с полным распределением затрат и 

по переменным издержкам (Абзорпшен-костинг и директ- костинг). 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Бюджетно-налоговая система,Государственные услуги 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знает и понимает специальную терминологию по вопросам 

бухгалтерского учета. B) Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных бухгалтерского учета, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. Знание международных стандартов 
бухгалтерского учета, элементов финансовой отчетности, принципов и методов бухгалтерского учета, 

понимание состава финансовой отчетности организации. C) применяет базовые знания по учету, анализу, умеет 

обобщать и анализировать результаты финансовой деятельности для принятия управленческих решений. Д) 

имеет навыки оценки и интерпретации финансовой, бухгалтерской отчетности. E) работает с программами 

автоматизации бухгалтерской, управленческой деятельности и документооборота. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ хозяйственной деятельности 
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Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ и приобретение практическихнавыков экономического 

анализа деятельности предприятия. Задачами курса являются: овладение понятийным аппаратом и 

терминологией; изучение методов и методик комплексного экономического анализа; определения влияние 

различных факторов на хозяйственную деятельность предприятия; выявление резервов повышения 

эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы анализа хозяйственной 

деятельности;  функции, принципы, задачи анализа. Подробно рассматриваются инструментарии 
аналитического исследования; методики комплексного внутрифирменного анализа результатов 

производственной деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

методика финансового анализа предприятия на основе последних наработок в этой области.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Тейм-менеджмент, Деловые коммуникация 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление:о теории анализа хозяйственной деятельности; о 

методах и методиках комплексного экономического анализа. B) Знать и уметь использовать: сущность 

экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; C) систематизацию и 

моделирование экономических явлений и процессов. Д) Иметь навыки: определения влияние различных 

факторов;E) оценивания достигнутых результатов хозяйственной деятельности; выявления резервов 

повышения эффективности производства. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономическая  политика 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Целью настоящей учебной дисциплины является изучение вопросов, относящихся к 

экономике страны в целом и состовление макроэкономической политики государства.  

Краткое содержание дисциплины: В зависимости от состояния экономического развития, рассматриваются 

задачи макроэкономической политики, ее виды (антициклическая, антиинфляционная, экономического роста, 

стабилизации). В изучение предмета наиболее важное значение имеет выяснение факторов лежащих в основе 

экономического роста, причин высокой или низкой безработицы в стране, условий макроэкономического 

равновесия, влияния изменений в одной стране на экономическое положение других стран, а также оценка роли 

и инструментов государственного регулирования экономики. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Тейм-менеджмент, HR-управления  

Ожидаемые результаты обучения: А) Эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды, 

состоящей из специалистов различных направлений и квалификаций, с делением ответственности и 

полномочий за результаты работы и готовность следовать корпоративной культуре организации; В) Проводить 

теоретические и прикладные исследования в области современных достижений экономической науки в стране 

и за рубежом, ориентированные на достижение практического результата в условиях инновационной модели 

казахстанской экономики; С) Принимать участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной и инновационной деятельности предприятий и организаций, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; Д)  Применять глубокие знания 
основ функционирования экономической системы на разных уровнях, истории экономики и экономической 

науки для анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем. Е) На основе аналитической обработки учетной, статистической и отчетной 

информации готовить информационные обзоры, аналитические отчеты, в соответствии с поставленной задачей, 

давать оценку и интерпретацию полученных результатов и обосновывать управленческие решени. 

 

8.1 Модуль - Особенности регулирования экономикой 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственное регулирование экономики 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: изучение основ теории, методологии и организации государственных подходов к 
регулированию экономики, методов применения его механизмов в конкретных естественно-исторических и 

социально-экономических условиях развития той или иной страны. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Государственное регулирование экономики»  является составной 

частью цикла экономических дисциплин и предназначен для изучения студентами экономических 

специальностей. Регулирование экономических процессов со стороны государства неотъемлемый элемент 

управления любой общественно-экономической системы. Все страны базирующиеся на системе рыночных 

отношений, широко используют в разных вариациях методы государственного регулирования социально-

экономических процессов, протекающих в жизни общества. Необходимость определенного вмешательства 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/anticiklicheskaya-politika.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/antiinflyacionnaya-politika.html
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государства в социально-экономические процессы также объективна, как объективно удовлетворение 

потребностей человеческого общества. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Электронное правительство, HR- управление 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует современные тенденции развития системы 

государственного регулирования экономики; В) разрабатывает новые технологии в сфере государственного 

регулирования для повышения эффективности экономики страны в целом; С) применяет современные методы  

в системе государственного регулирования;осуществляет критическую оценку управленческих технологий в 
сфере государственного регулирования; Д) формирует базы данных для участия в процедуре составления 

планов и прогнозов, структурирует информацию, полученную из разных источников; Е) составляет планы по 

регулированию экономических процессов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственный бюджет 

Автор  программы: Нурманов А.О. 

Цель обучения курса: Подготовка студентов, владеющих основами перераспределения бюджетных денег, 

неравномерности бюджетной обеспеченности населения в различных регионах Казахстана, научно 

обоснованной методикой бюджетного выравнивания, стимулирования введения режима экономики бюджетных 

денег.  

Краткое содержание курса: данный курс позволит студентам понять экономическое значение и содержание 
государственного бюджета, изучить планирование доходов и расходов, изучить механизм привлечения средств 

к финансированию дефицита бюджета, понять основы организации бюджетного процесса, составлять, 

просматривать, утверждать и исполнять бюджеты. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Бюджетно-налоговая система, Государственные услуги 

Ожидаемые результаты обучения: A) усвоить знания в области основ функционирования государственного 

бюджета: как категории, как главного финансового плана страны, как инструмента управления экономикой; B) 

изучить существующие виды бюджетов, структуру бюджета, а также освоить принципы распределения и 

закрепления доходных и расходных полномочий; умение ориентироваться в практических материалах и 

использовать для написания статей, курсовых и дипломных работ; C) привить студентам на основе полученных 

знаний навыки самостоятельного творческого мышления, выработать способность разбираться в вопросах 
государственного бюджета. D) умение применять на профессиональном уровне различные формы устного и 

письменного общения. Е) овладение навыками проведения исследований с логическим изложением 

информации, предусмотренной при аналитическом обзоре бюджетной системы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Демография 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение знаний о значении демографических процессов врегионе, стране и в мире, 

их взаимосвязи с экономическими, экологическими и социальными процессами. 

Краткое содержание дисциплины: Курс демографии для студентов, обучающихся по направлению 

«Государственное и местное управление», является необходимым элементом их профессиональной подготовки. 
Его назначение – дать базовые представления о наиболее общих понятиях и категориях демографии как науки о 

населении, рассмотрение социальных, экономических и других закономерностей воспроизводства и развития 

населения, динамика его качественных и количественных изменений во времени и пространстве (динамика 

таких процессов как смертность, рождаемость, брачность, разводимость, миграция и др.), знание которых 

необходимы при осуществлении государственного и местного управления.  
Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Региональная экономика и управление, Электронное правительство 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание основ развития науки демография; В) использование 

на практике знаний и способности понимания развития демографических процессов в стране и за рубежом; С) 

способны осуществлять сбор и интерпретацию демографических процессов для вынесения суждений, 

предполагающих учет значимых социальных, научных или этических вопросов с целью осуществления 

демографического прогнозирования и демографической политики государства; Д) могут сообщать 
информацию, идеи, проблемы и решения, а также рассчитывать и пользоваться демографическими 

показателями; Е) применять навыки анализа демографической ситуации которые необходимы для продолжения 

обучения по направлению «Государственное и местное управление». 

 

8.2 Модуль - Управление и регулирование экономики 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы формирования местного бюджета 
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Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: обеспечение теоретических и практических навыков формирования местного бюджета в 

системе социально – экономических отношений. Так же, знать основные процесы планирования 

республиканского и местного бюджета, об основных терминологиях и категориях бюджетного планирования.  

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предлагает изучение теоретических основ планирования и 

формирования бюджета на разных уровнях. В процессе обучения студенты изучать функции бюджета и 

основные принципы формирования местного бюджета и основные экономические функции бюджета, так же 

методы государственного регулирования местного бюджета. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Электронное правительство, HR- управление  

Ожидаемые результаты обучения: А) усвоение информации об основных закономерностях формирования 

бюджета; об организационных основах регулирования бюджета в современных условиях; В) знание: налоговое 

законодательство; таможенное законодательство; антимонопольное законодательство; нормативные акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан. С) освоить механизмы 

формирования местного бюджета. Д) умение ориентироваться в проблемах формирования бюджета 

государства.  E) понимание  основных методов и инструментов государственного воздействия  на  экономику в 

Республике Казахстан. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Территориальная организация населения 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение знаний об общих закономерностях и факторах распределения населения 

по территории Республики Казахстан, формах населенных пунктов в их взаимодействии с пространственным 

размещением факторов производства. 

Краткое содержание дисциплины: специалисты в области государственного и местного управления должны 

четко знать закономерности и формы размещения населения на территории всей страны и своего региона, 

особенности пространственного освоения периферийных районов и размещения производительных сил и 

факторов производства. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Региональная экономика и управление, Электронное правительство 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание принципов и закономерностей размещения 
населения; В) использование на практике знаний, инструментариев, методов и видов научного исследования в 

различных сферах жизнедеятельности общества  и территориальной организации населения; С) способны 

выявлять факторы, влияющих на территориальную организацию производства, общества и населения; Д) могут 

сообщать информацию, идеи, проблемы и решения рациональной территориальной организации населения в 

регионе и в целом по стране; Е) применять навыки анализа территориальной организация населения, которые 

необходимы для продолжения обучения по направлению «Государственное и местное управление». 

 

6В04105 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 
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4.1 Модуль - Особенности государственного управления и региональной экономики, 19 кредитов 

ПД ВК EGS 2301 Этика государственной службы 3 5/5 

БД КВ DOUGU 2212 
Документационное  обеспечение и управление государственных 

учереждений 
3 5/5 

БД КВ KKMGS 2213 Кросс культурный менеджмент в государственном секторе 3 5/5 

БД КВ ЕТ 2214 Экономика труда  4 4/4 

4.2  Модуль - Теория и практика государственного управления, 19 кредитов 

ПД ВК EGS 2301 Этика государственной службы 3 5/5 

БД КВ DGS 2212 Делопроизводство в государственной службе  3 5/5 

БД КВ LKSU 2213 Лидерство и командообразование в социальных учреждениях 3 5/5 

БД КВ AO 2214 Административная ответственность 4 4/4 

5.1  Модуль - Казахстан на пути создания профессионального государства, 15 кредитов 

ПД КВ GU 2302 Государственные услуги 3 5/5 
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4.1 Модуль - Особенности государственного управления и региональной экономики 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Этика государственной службы 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование целостного представления об этических аспектах управленческой 

деятельности, основных принципах и нормах административной этики как науки и профессиональной 
этической системы казахстанской государственной службы. 

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает сущность и содержание нравственных принципов 

государственной службы: служения государству и обществу, законности, гуманизма, ответственности, 

справедливости, лояльности, политической нейтральности, честности и неподкупности; основные правила 

служебного этикета государственного служащего, механизмы внедрения норм служебного этикета в практику 

их деятельности. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Государственный 

менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание основных этических теорий, понятий и терминов; 

В) использование на практике правил служебного (делового) этикета применительно к государственной службе; 

С) способность оценки нравственной составляющей профессионализма кадров на всех этапах прохождения 
государственной службы; Д) умения в областисбора, обработки и анализа информации в области этических 

основ государственной службы; Е) уменияв области обучения,необходимые для решения этически спорных 

ситуаций, возникающих в процессе исполнения государственными служащими должностных обязанностей. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Документационное  обеспечение и управление государственных учреждений 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: расширение и углубление знаний студентов о документировании и документации в 

государственных учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает порядок организации работы документирования 

управленческой деятельности в государственных учреждениях, и является важным составляющим в процессе 
подготовки профессиональных и конкурентоспособных специалистов.  

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Государственный 

менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) овладеть методологией изучаемой дисциплины, способствующей 

закреплению знаний делопроизводства и классификации документов; В) уметь применять теоретические знания 

на практике и понимать их назначение и роль в решении профессиональны задач; С) владеть технологиями 

обмена служебной информацией, навыками делового общения; Д) представлять информацию в различных 

формах сообщений с учетом специфики и правил оформления документов в органах государственного 

управления; Е) иметь навыки самостоятельной работы, потребность к дальнейшему самосовершенствованию,  

понимать необходимость постоянного обновления профессиональных знаний. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Кросс культурный менеджмент в государственном секторе 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студента целостной системы знаний о закономерностях становления и 

развития систем управления в различных культурных условиях. 

ПД КВ РР 2303 Предпринимательское право 3 5/5 

ПД ВК UP 2304 Управление проектами 3 5/5 

5.2 Модуль - Реализация проектов государственного управления, 15 кредитов 

ПД КВ USS 2302 Управление в социальной сфере 3 5/5 

ПД КВ GChP 2303 Государственно-частное партнерство 3 5/5 

ПД ВК UP 2304 Управление проектами 3 5/5 

6.1 Модуль - Результативность государственных органов, 14 кредитов 

ПД ВК REU 2305 Региональная экономика и управление 4 5/5 

ПД КВ МS 2306 Местное самоуправление 4 4/4 

БД  Производственная практика 4 5/5 

6.2 модуль  Анализ деятельности государственных органов, 14 кредитов 

ПД ВК REU 2305 Региональная экономика и управление 4 5/5 

ПД КВ DК 2306 Деловая коммуникация 4 4/4 

БД  Производственная практика 4 5/5 
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Краткое содержание дисциплины: Курс направлен на изучение управления деловыми отношениями, 

возникающими на стыке различных культур.  Поскольку, даже на первый взгляд монокультурные организации 

несут в себе различного рода различия – профессиональные, гендерные, возрастные, социальные и другие, что 

определяет их культуру труда и управления. Поэтому необходимо создание толерантного взаимодействия и 

коммуникаций, регулирование межкультурных конфликтов, что, в результате, позволит использовать 

разнообразие культур, как ресурс организации. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Государственный 

менеджмент. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание содержания, понятий, теорий, принципов и методов 

кросс-культурного менеджмента; В) определять и применять методы и приемы, позволяющие оптимально 

решать задачи, связанные с кросс-культурными различиями; С) формулировать и решать управленческие 

задачи на основе современных концепций кросс-культурного менеджмента; Д) готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; Е) иметь 

навыки культуры научного мышления, обобщения, анализа и синтеза фактов и теоретических положений. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика труда 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Экономика труда» является ознакомление студентов с 

основными теоретическими концепциями, образующими современную экономику труда, а также с 
методологией и инструментарием анализа процессов, происходящих на рынке труда, необходимыми для 

исследования поведения участников рынка труда и взаимодействия между ними 

Краткое содержание дисциплины: В курсе изучается экономические теории труда, объясняющие поведение 

основных участников рынка труда – домохозяйств, фирм и государства. Анализируются следующие основные 

аспекты: предложение труда и спрос на труд, занятость и безработица, качество рабочей силы и трудовая 

мобильность. В ходе курса также анализируются институты рынка труда, такие как профсоюзы и трудовое 

законодательство.  

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Государственный 

менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать круг вопросов и практических проблем, изучаемых современной 
экономикой рынка, а также ориентироваться в особенностях и закономерностях становления и развития рынков 

труда в Казахстане и других странах; В) уметь использовать освоенный ранее инструментарий макро- и 

микроэкономического анализа для исследования функционирования рынка труда и поведения его основных 

субъектов; С) уметь работать с современной научной литературой по экономике; Д) применять современные 

технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) владение навыками поиска, 

систематизации, обработки и анализа экономической информации по вопросам, связанным с 

функционированием рынков труда, формированием и использованием человеческих ресурсов. 

 

4.2  Модуль - Теория и практика государственного управления 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Делопроизводство на государственной службе 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков 

ведения делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Республики Казахстан, 

органах местного самоуправления, государственных предприятиях и учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает общие нормы и правила оформления управленческой 

документации; основные принципы организации делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; формирование практических навыков по 

составлению, оформлению и работе с документами в органах государственного и местного управления. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономическая политика, Государственное регулирование экономики, 

Управленческие решения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных методов и приёмов письменной коммуникации в 

различных жанрах управленческих коммуникаций; способы деловой переписки; В) использовать на практике 

различные типы текстов письменной коммуникации; С) способность осуществлять сбор и интерпретацию 

данных об организации делопроизводства и документооборота в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; Д) уметь составлять, учитывать, хранить, защищать и передавать служебную 

документацию; Е) умения в области обучения, необходимые для овладения навыками разработки и оформления 

служебной документации. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Лидерство и командообразование в социальных учреждениях 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студентов представлений о теоретических аспектах социального 

лидерства, сущности реализации лидерских позиций в условиях современных подходов к функционированию 

социальной организации. 

Краткое содержание дисциплины: Курс ориентирован на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках профессионального стандарта, на 
воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых для работы в 

команде в системе социальной защиты населения. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономическая политика, Государственное регулирование экономики, 

Управленческие решения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание сущностных характеристик социального лидерства 

и особенностей его проявления в управленческой деятельности в социальной сфере; В) разбираться в функциях, 

стилях и моделях лидерства, способах выявления лидерских качеств, а также применять полученные знания в 

практике управления социальной работой; С) способен к организационно-управленческой деятельности в 

подразделениях социальных учреждений и служб; Д) готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; Е) способен разрабатывать предложения по 

повышению эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты 
населения, анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Административное ответственность 

Автор программы: Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: является формирование у студентов знаний об основных институтах 

административного права, умений применять административно-правовые нормы в практической деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Курс ориентирован на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках профессионального стандарта, на 

воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых для работы в 
системе  

государственное управление и административное право.  

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономическая политика, Государственное регулирование экономики, 

Управленческие решения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать правовые понятия адмнистративной ответственнсти; 

субъекты административного права, юридические и физические лица, административный проступок, меры 

предупреждения, меры административного пресечения, административная ответственность, административные 

санкции, состав административного правонарушения, виды административного правонарушения B) Уметь 

толковать и применять нормы административного права; проводить правовую квалификацию 

административных проступков; разграничивать административные и уголовные правонарушения; составлять 
документы административно правового характера C) Логически грамотно и юридически обоснованно выражать 

свою точку зрения на основе норм административной ответственности;   Д) Управлять своим эмоциональным 

состоянием в процессе общения с правонарушителем. Иметь навыки должностной служебной субординации E) 

Иметь навыки самостоятельного поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой для  работы в системе. 

 

5.1  Модуль - Казахстан на пути создания профессионального государства 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственные услуги    

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: формирование знаний о системе государственных услуг и направлениях повышения их 

качества и доступности для обеспечения прав и интересов различных социальных групп населения и 
юридических лиц, формирование навыков анализа нормативно-правовых основ в области предоставления 

государственных услуг. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Государственные услуги» предназначена для  

сформирования представления у студентов знаний в области теории и практики организации предоставления 

государственных услуг, развитие способности управления социально-экономическими процессами, получение 

умений и навыков моделировать административные процессы и применять информационные технологии в этой 

области деятельности.  
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Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Государственный 

менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знание теоретических и методологических основ государственных услуг; 

В) использование информационно-телекоммуникационных технологий в сфере предоставления государственных 

услуг; С) способны обобщать и анализировать принципы и особенности организации предоставления 

государственных услуг в многофункциональных центрах; Д) могут владеть навыками применения на практике 

нормы законодательства, регламентирующие порядок предоставления государственных услуг; Е) применять 
навыки самостоятельно давать оценку качеству оказания государственных услуг. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательское право 

Автор программы: Урбисинова Н. 

Цель изучения курса: формировать знаний о совокупности норм, регулирующих предпринимательские 

отношения в РК, а так же теоретических и практических вопросах правового регулирования 

предпринимательской деятельности в РК. 

Краткое содержание дисциплины: В учебном курсе рассматриваются понятия и правовые нормы, 

закладывающие основы отраслей права,  знания о казахстанской системе права и мировоззрении 

обучающихся, этот учебный курс позволяет систематизировано рассмотреть всю теории права, теорию 

государства, нормы права, содержащиеся в общих частях   каждой   отрасли   права,   дающих   представление   
о   главной, содержательной сущности правовых норм той или иной отрасли права. Внимание уделяется 

особенно тем отраслям права, с которыми человек и гражданин сталкивается в своей жизни: это семейное, 

трудовое, гражданские и иные правоотношения.  

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Государственный 

менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: о предпринимательском праве как об одной из 

базовых отраслей права; его принципах, задачах, структуре; о системе хозяйственного законодательства, 

регулирующего предпринимательские отношения. B) содержание предпринимательских отношений, 

предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; особенности 

правового регулирования предпринимательских отношений. C) толковать содержание норм законов и иных 
нормативных правовых актов, в частности, при рассмотрении предпринимательских и гражданско-правовых 

споров; решать задачи и казусы, составленные на основе обобщения правоприменительной и судебной 

практики разрешения хозяйственных споров; проводить профилактическую работу по разъяснению 

законодательства и правоприменительной практики; Д) приобрести практические навыки: по составлению 

предпринимательских договоров; Е) применять различные нормы  законов и иных нормативных правовых 

актов в будущей профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление проектами  

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: является изучение основых методов и принципов управления проектами в современных 
условиях государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает освоение дисциплины предполагает 

введение в основы управления проектами и изучение его методологии, ознакомление с инструментами и 

методами управления проектами на всех этапах жизненного цикла проекта. Соответственно студентам 

предстоит приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой 

области и изучение научных подходов и методов, используемых в практической проектной деятельности. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Государственный 

менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современную методологию управления проектом, В) 

современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами. С) 

уметь определять цели, предметную область и структуры проекта, Д) способность/готовность применять на 
практике знания и умения в области: методологии управления проектами; особенностей вербальных и 

невербальных коммуникаций. Е) способность/готовность применять на практике знания и умения в области: 

методов научного анализа проблем и процессов в профессиональной области; подготовки, планирования, 

контроллинга и принципов принятия решений при управлении проектами. 
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5.2 Модуль - Реализация проектов государственного управления 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление в социальной сфере     

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у обучающихся представлений о социальной сфере казахстанского 

общества как специфической системе, и актуальных проблемах управления в социальной сфере. 

Краткое содержание дисциплины: Курс ориентирован на формирование у обучающихся аналитических, 
прогностических навыков и умений, овладение которыми позволит сформировать целостное представление о 

состоянии социальной сферы, тенденциях, а также о проблемах и перспективах ее развития. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономическая политика, Государственное регулирование экономики, 

Управленческие решения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание основных принципов, функций и организационных 

структур социальной сферы как специфического субъекта и объекта управленческих практик; В) использование 

на практике знаний и способности понимания для анализа практик функционирования социальной сферы; С) 

способность осуществлять сбор и интерпретацию значимых данных для анализа реального состояния 

социальной сферы, а также причин и факторов социально острых проблем населения, на повышение уровня и 

качества жизни которых целеориентировано функционирования социальной сферы; Д) умения использовать 

полученные знания при выстраивании управленческого общения в социальной сфере; Е) умения в области 
обучения использовать современные информационно-коммуникационные технологии для совершенствования и 

модернизации социальной сферы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственно-частное партнерство  

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: Дать представление о взаимоотношениях государства и бизнеса, взаимосвязях 

экономики и политики, об особенностях развития бизнеса в Республике Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает изучение теоретических основ системы 

государственного управления экономикой и бюрократизма, экономических основ развития 

предпринимательства, государственное предпринимательство и его роль в рыночной экономике, роль 
государства в создании частного предпринимательства, государственное стимулирование развития частного 

предпринимательства, роль отношений между правительством и бизнесом в развитии предпринимательства, 

роль государства в решении проблем экономического роста. В процессе изучения дисциплины студенты 

ознакомятся  с различными аспектами государства и гражданского общество, условия развития бизнеса в 

различных секторах экономики, правовой аспект взаимоотношений государства с бизнесом, государственное 

регулирование взаимодействия национальной экономики с мировым хозяйством. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономическая политика, Государственное регулирование экономики, 

Управленческие решения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) усвоение информации об основных закономерностях переходной 

экономики; об организационных основах регулирования бизнеса в современных условиях; о проблемах  
экономического роста; о разграничении функции правительства и местных органов власти в вопросе развития и 

поддержки бизнеса; об условиях и принципах кредитования предприятий частного бизнеса в РК. В) знание: 

налоговое законодательство; таможенное законодательство; антимонопольное законодательство; нормативные 

акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан. С) освоить механизмы 

взаимоотношений государства и бизнеса. Д) умение ориентироваться в проблемах взаимоотношений 

государства и бизнеса.  E)    понимание  основных методов и инструментов государственного воздействия  на  

бизнес в Республике Казахстан. 

 

6.1 Модуль - Результативность государственных органов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Региональная экономика и управление 

Автор программы:  Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса:  состоит в комплексном изучении возможных путей формирования экономического 

механизма функционирования хозяйственного комплекса страны на региональном уровне. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание курса предусматривает изучение территориальной 

организации хозяйства и крупных регионов страны, факторов и предпосылок территориальной организации 

населения Казахстана, а также территорий с особыми условиями существования и функционирования 

хозяйства. Особая роль в дисциплине отводится территориальной системе производительных сил, процессам их 

формирования, функционирования и управления 
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Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Государственный 

менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знает сущность и содержание основных категорий и понятий 

региональной экономики, основные теории региональной экономики, особенности формирования 

территориальных бюджетов; В) знает и умеет использовать методы и инструменты региональных 

экономических исследований, а также демонстрирует способность к скептическому рассмотрению 

поступающей информации и собственных убеждениий; С) уметь применять основные приемы и методы 
регулирования экономического развития регионов; Д) владеть навыками оценки основных тенденций 

регионального развития, навыками креативного мышления: способность создавать и находить новые 

оригинальные идеи, успешно находить решения проблем нестандартным образом,  умение творчески 

подходить к решению любой проблемы, стремление к самообразованию и саморазвитию; Е) использовать 

источники экономической и социальной информации для проведения анализа состояния и определения 

перспектив развития экономики отдельных регионов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Местное самоуправление 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса:  курс выступает как теоретический курс, дающий основу подготовки специалистов по 

государственному управлению. В условиях, когда государственный сектор в экономике и других сферах жизни 
перестал быть единственным и нарастает влияние частного (негосударственного) сектора, когда постепенно 

укрепляются институты гражданского общества (самоуправления), на первый план объективно выдвигается 

проблема эффективности государственного управления. Острота проблемы эффективности государственного 

управления продиктована всем комплексом составляющих системного кризиса в стране. Преодоление его 

возможно лишь путем повышения эффективности государственного управления. Решение всех других проблем 

– политических, социально-экономических и прочих – объективно связано с эффективностью управляющей 

деятельности органов государственной власти, которая требует высококвалифицированных специалистов в 

области государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: этапы и сущность реформы государственных  органов местного 

управления. Правовая основа местного государственного управления, реформирование правовой основы. 

Местная политика и процесс принятия решений, взаимоотношений акимов и маслихатов. Функциональная 
структура местных представительных органов – маслихатов. Система местных представительных органов. 

Основные принципы и методы государственного управления. Система контроля над деятельностью органов 

местного самоуправления. Система общественных услуг: состояние и перспективы. Местные финансы и 

собственность. Механизм межбюджетного регулирования. Отношения между местными и центральными 

правительствами. Реформирование системы государственной службы. Конституционные основы и 

совершенствование местного государственного управления в Казахстане. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Государственный 

менеджмент.  

Постреквизиты:  Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать специфику системы государственного и местного управления, 

государственной и муниципальной службы. В) уметь в результате изучения дисциплины студент должен уметь 
анализировать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и содержание предмета; 

раскрыть взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику. С) в результате изучения дисциплины студент 

должен освоить навыки по использованию теоретических принципов государственного управления при 

формулировке управленческих задач и методов их решения, Д) формулировать цели и принципы реализации 

основных направлений государственной политики, анализировать проблемы социально-экономического 

развития, определять факторы, влияющие на их решение, и находить подходы к их решению. Е) формирование 

у студентов целостной системы знаний по теоретическим аспектам государственного управления, основам 

функционирования органов местной государственной власти. 

 

6.2 Модуль - Анализ деятельности государственных органов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Деловая коммуникация    

Автор программы:  Жекеева К.К. 

Цель изучения курса:  на основе научных подходов к изучению делового общения сформировать у учащихся 

представлений о коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности, выработать навыки и 

умения организации и проведения различных форм деловой коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, структура, основные функции деловых коммуникаций; виды 

деловых коммуникаций; коммуникации в организациях; виды коммуникации, вербальные и невербальные 

коммуникации, психолого-коммуниативные особенности деловых партнеров, социально-психологические 
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особенности восприятия и понимания делового партнера, механизмы восприятия и понимания делового 

партнера, типы коммуникативных личностей и их роль в коммуникации, коммуникативная компетентность 

специалиста, коммуникативные барьеры, формы деловой коммуникации. 

Пререквизиты: Менеджмент, Макроэкономическая политика, Государственное регулирование экономики, 

Управленческие решения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) уметь определять психологические свойства людей в рамках делового 

общения; В) уметь преодолевать трудности и избегать поражений, быть успешным в учебе и будущей работе; 
С) уметь нейтрализовывать манипуляции в рамках делового общения; Д)  знать цели, функции, виды и уровни 

общения; этические принципы делового общения. Е) знать этикетную форму обращения; источники, причины, 

виды и способы разрешения конфликтов. 

 

6В04105 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

 

 

 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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4.1  Модуль – Особенности учета в экономике, 21 кредитов 

БД КВ Mak 2205 Макроэкономика 3 5/5 

БД КВ GB 2206 Государственный бюджет 3 5/5 

БД ВК GRE 2207 Государственное регулирование экономикой 3 5/5 

БД ВК Stat 2208 Статистика 4 3/3 

БД 
 

Производственная практика 4 3/3 

4.2  Модуль – Управление и анализ бюджета, 21 кредитов 

БД КВ MP 2205 Макроэкономическая политика 3 5/5 

БД КВ OFMB 2206 Основы формирования местного бюджета 3 5/5 

БД ВК GRE 2207 Государственное регулирование экономикой 3 5/5 

БД ВК Stat 2208 Статистика 4 3/3 

БД 
 

Производственная практика 4 3/3 

5.1 Модуль  -  Особенности управления государственных органов, 13 кредитов 

БД ВК GS 2210 Государственная служба 3 5/5 

БД КВ UEG 2211 Управление экономикой города 3 5/5 

БД КВ IIE 2212 Индустриально-инновационная экономика 3 3/3 

5.2 Модуль - Система государственной власти, 13 кредитов 

БД ВК GS 2210 Государственная служба 3 5/5 

БД КВ OGV 2211 Органы государственной власти 3 5/5 

БД КВ IP 2212 Инвестиционные проекты 3 3/3 

6.1 Модуль -  Особенности финонсирование государственных разработок, 13 кредитов 

БД КВ GM 2213 Государственный менеджмент 4 5/5 

БД КВ FK 2214 Финансовый контроль 4 4/4 

БД КВ EP 2215 Электронное правительство 4 4/4 

6.2 Модуль - Государственные решения, 13 кредитов 

БД КВ UR 2213 Управленческие решения 4 5/5 

БД КВ GA 2214 Государственный аудит 4 4/4 

БД КВ PBDI 2215 Публикация база данных в интернете 4 4/4 

7.1 Модуль -  Менеджмент в государственной структуре, 9 кредитов 

ПД КВ UСhR 2301 Управление человеческими ресурсами 4 5/5 

ПД КВ ARGS 2302 Админстративное регулирование в государственной сфере 4 4/4 

7.2 Модуль – Особенности управления государственными органами, 9 кредитов 

БД КВ НR-U 2301 НR- управление  4 5/5 

БД КВ AO 2302 Админстративная ответственность 4 4/4 
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4.1  Модуль - Особенности учета в экономике 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономика   

Автор программы:  Жекеева К.К. 

Цель изучения курса:  ознакомить студентов с основными понятиями, показателями и категориями 

макроэкономики, научить выявлять и разрешать на основе научно-теоретических обоснований и построения 

простейших моделей, макроэкономические модели. 
Краткое содержание дисциплины: Макроэкономика изучает экономику, рассматривая ее как единое целое, 

общий объем и рост выпуска товаров и услуг, темп инфляции и уровень безработицы, обменные курсы валют и 

состояние платежного баланса. Она выделяет такие ее крупные составные части как сектор домохозяйств, 

частный, государственный и внешний сектора. Макроэкономика исследует как долгосрочные изменения 

объемов производства, занятости, так и краткосрочные колебания экономических переменных. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Демография. 

Постреквизиты: Кросс культурный мееджмент в государственном секторе, Управление в социальной сфере, 

Региональная экономика и управление, Местное самоуправление. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; В) умеет анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне; С) владеет методологией 

макроэкономического исследования; рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели; Д)  умеет использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации. Е) умеет анализировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственный бюджет 

Автор  программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса:  Подготовка студентов, владеющих основами перераспределения бюджетных денег, 

неравномерности бюджетной обеспеченности населения в различных регионах Казахстана, научно 

обоснованной методикой бюджетного выравнивания, стимулирования введения режима экономики бюджетных 
денег.  

Краткое содержание дисциплины: данный курс позволит студентам понять экономическое значение и 

содержание государственного бюджета, изучить планирование доходов и расходов, изучить механизм 

привлечения средств к финансированию дефицита бюджета, понять основы организации бюджетного процесса, 

составлять, просматривать, утверждать и исполнять бюджеты. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Демография. 

Постреквизиты: Кросс культурный мееджмент в государственном секторе, Управление в социальной сфере, 

Региональная экономика и управление, Местное самоуправление. 

Ожидаемые результаты обучения: A) усвоить знания в области основ функционирования государственного 

бюджета: как категории, как главного финансового плана страны, как инструмента управления экономикой; B) 

изучить существующие виды бюджетов, структуру бюджета, а также освоить принципы распределения и 
закрепления доходных и расходных полномочий; умение ориентироваться в практических материалах и 

использовать для написания статей, курсовых и дипломных работ; C) привить студентам на основе полученных 

знаний навыки самостоятельного творческого мышления, выработать способность разбираться в вопросах 

государственного бюджета. Д) умение применять на профессиональном уровне различные формы устного и 

письменного общения. Е) овладение навыками проведения исследований с логическим изложением 

информации, предусмотренной при аналитическом обзоре бюджетной системы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственное регулирование экономики 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: изучение основ теории, методологии и организации государственных подходов к 

регулированию экономики, методов применения его механизмов в конкретных естественно-исторических и 
социально-экономических условиях развития той или иной страны. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Государственное регулирование экономики»  является составной 

частью цикла экономических дисциплин и предназначен для изучения студентами экономических 

специальностей. Регулирование экономических процессов со стороны государства неотъемлемый элемент 

управления любой общественно-экономической системы. Все страны базирующиеся на системе рыночных 

отношений, широко используют в разных вариациях методы государственного регулирования социально-

экономических процессов, протекающих в жизни общества. Необходимость определенного вмешательства 
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государства в социально-экономические процессы также объективна, как объективно удовлетворение 

потребностей человеческого общества. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Демография. 

Постреквизиты: Кросс культурный мееджмент в государственном секторе, Управление в социальной сфере, 

Региональная экономика и управление, Местное самоуправление. 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует современные тенденции развития системы 

государственного регулирования экономики; В) разрабатывает новые технологии в сфере государственного 

регулирования для повышения эффективности экономики страны в целом; С) применяет современные методы  
в системе государственного регулирования;осуществляет критическую оценку управленческих технологий в 

сфере государственного регулирования; Д) формирует базы данных для участия в процедуре составления 

планов и прогнозов, структурирует информацию, полученную из разных источников; Е) составляет планы по 

регулированию экономических процессов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Статистика 

Автор программы: Сисен А.К.. 

Цель изучения курса: научиться использовать статистическую методологию на практике; применить метод 

статистического индекса, т. е. провести сравнительный анализ и динамику всех социально-экономических 

процессов и определить факторы, влияющие на эту ситуацию, методологию создания системы национальных 

счетов. 
Краткое содержание дисциплины: изучение теоретических основ системы показателей социально-

экономической статистики, овладение основами социально-экономической статистики в соответствии с 

принципами СНС; овладение методологией обобщения статистической информации для принятия 

управленческих решений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Демография. 

Постреквизиты: Кросс культурный мееджмент в государственном секторе, Управление в социальной сфере, 

Региональная экономика и управление, Местное самоуправление. 

Ожидаемые результаты обучения: А) уметь: о предмете изучения  курса «Статистика» о роли статистики и 

правильной, научной организации экономико-статистических исследованийо ресурсной части и части 

использования счетов, В) предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. С) Навыки:  

теоретические основы статистики и методы выявления и исследования закономерностей, проявляющихся в 
количественных показателях различных сторон общественной жизни, Д) Компетентность: методологию сбора, 

обработки и анализа информации, отражающей функционирование экономики; E) моделировать 

экономические, микроэкономические, социально значимые проблемы. 

 

4.2  Модуль - Управление и анализ бюджета 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономическая политика 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Целью настоящей учебной дисциплины является изучение вопросов, относящихся к 

экономике страны в целом и состовление макроэкономической политики государства.  
Краткое содержание дисциплины: В зависимости от состояния экономического развития, рассматриваются 

задачи макроэкономической политики, ее виды (антициклическая, антиинфляционная, экономического роста, 

стабилизации). В изучение предмета наиболее важное значение имеет выяснение факторов лежащих в основе 

экономического роста, причин высокой или низкой безработицы в стране, условий макроэкономического 

равновесия, влияния изменений в одной стране на экономическое положение других стран, а также оценка роли 

и инструментов государственного регулирования экономики. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Демография. 

Постреквизиты: Кросс культурный мееджмент в государственном секторе, Управление в социальной сфере, 

Региональная экономика и управление, Местное самоуправление. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды, 

состоящей из специалистов различных направлений и квалификаций, с делением ответственности и 

полномочий за результаты работы и готовность следовать корпоративной культуре организации; В) Проводить 
теоретические и прикладные исследования в области современных достижений экономической науки в стране 

и за рубежом, ориентированные на достижение практического результата в условиях инновационной модели 

казахстанской экономики; С) Принимать участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной и инновационной деятельности предприятий и организаций, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; Д)  Применять глубокие знания 

основ функционирования экономической системы на разных уровнях, истории экономики и экономической 

науки для анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и прогнозировать 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/anticiklicheskaya-politika.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/antiinflyacionnaya-politika.html
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возможное их развитие в будущем. Е) На основе аналитической обработки учетной, статистической и отчетной 

информации готовить информационные обзоры, аналитические отчеты, в соответствии с поставленной задачей, 

давать оценку и интерпретацию полученных результатов и обосновывать управленческие решени. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы формирования местного бюджета 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: обеспечение теоретических и практических навыков формирования местного бюджета в 
системе социально – экономических отношений. Так же, знать основные процесы планирования 

республиканского и местного бюджета, об основных терминологиях и категориях бюджетного планирования.  

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предлагает изучение теоретических основ планирования и 

формирования бюджета на разных уровнях. В процессе обучения студенты изучать функции бюджета и 

основные принципы формирования местного бюджета и основные экономические функции бюджета, так же 

методы государственного регулирования местного бюджета. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Демография. 

Постреквизиты: Кросс культурный мееджмент в государственном секторе, Управление в социальной сфере, 

Региональная экономика и управление, Местное самоуправление. 

Ожидаемые результаты: А) усвоение информации об основных закономерностях формирования бюджета; об 

организационных основах регулирования бюджета в современных условиях; В) знание: налоговое 

законодательство; таможенное законодательство; антимонопольное законодательство; нормативные акты, 
регулирующие предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан. С) освоить механизмы 

формирования местного бюджета. Д) умение ориентироваться в проблемах формирования бюджета 

государства.  E) понимание  основных методов и инструментов государственного воздействия  на  экономику в 

Республике Казахстан. 

 

5.1 Модуль  -  Особенности управления государственных органов 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственная служба 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: раскрытие содержания института государственной службы в Республике Казахстан, 
этапы ее формирования, принципы построения и особенности. 

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает правовые аспекты формирования и организации 

государственной службы Республики Казахстан, основные задачи и принципы ее функционирования.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Демография. 

Постреквизиты: Кросс культурный мееджмент в государственном секторе, Управление в социальной сфере, 

Региональная экономика и управление, Местное самоуправление. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание содержания, сущности и назначения института 

государственной службы; В) использование на практике знаний и способности понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; С) способность 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; Д) умения владеть технологиями обмена служебной информацией, 
навыками делового общения; Е) умения в области обучения: использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление экономикой города   

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: усвоение студентами знаний  об управлением экономикой города, особенностях его 

организации, городской инфраструктуры, управлении социальным сектором, о современном состоянии 

городского транспорта и т.п 

Краткое содержание дисциплины: выявление роли городов в развитии и размещении производительных сил, 

развитии национальной экономики, их места в системе расселения; изучение функций городов, роли 

третичного и четвертичного секторов в современных городах; изучение предпосылок системного рассмотрения 
города, концепций иерархии, сетей и зон влияния городов; - выявление закономерностей формирования 

системы городов на национальном и мировом уровнях; - изучение особенностей развития городов разных 

категорий и городских агломераций; - выявление современных тенденций развития активных городов; - 

изучение основ стратегического управления развитием городов.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Демография. 

Постреквизиты: Кросс культурный мееджмент в государственном секторе, Управление в социальной сфере, 

Региональная экономика и управление, Местное самоуправление. 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Осваивают работу творческого коллектива для достижения 

поставленной научной цели; В) Владеет навыками правильного выявления и определения проблемы, 

грамотного  установления фактов и формулирования аргументов,  генерацией идей по решению проблемы и 

решать проблемы, находит и использует управленческие решения; С) практически  различать способность 

оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-производственного 

коллектива; Д) Знает как правильно вести себя в любой ситуации, уметь адаптировать свое поведение и 

мышление к новым ситуациям, умение переходить от одного вида деятельности к другому в процессе 

управления экономикой города; Е) Умеет предлагать комплексные решения с учетом интересов всех сторон, 
уметь организовывать и вести переговоры, коммуникации с позиции переговорного процесса, направленного на 

долгосрочное сотрудничество; убедительно донести свои позиции через вербальные и невербальные техники с 

учетом специфики и интересов второй стороны переговоров в процессе управления экономикой города. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:   Индустриально-инновационная экономика  

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов профессиональных компетенций в области управления 

индустриально-инновационной экономикой, а также для самостоятельного применения способов, методов, 

инструментов анализа сфере инновационной экономики 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Индустриально-инновационная экономика» дает студентам 

комплекс теоретических знаний по основам теории индустриально-инновационной экономики, инновационных 
систем и стратегий, направленных на устойчивое развитие экономики страны, навыков разработки и 

обоснования стратегических инновационных решений по вопросам повышения конкурентоспособности 

экономики страны, способности принимать эффективные решения по интеграции новых технологий в 

деятельность компании, проводить инвестиционную политику для реализации принятых индустриально-

инновационных стратегий, представлений о выявлении и оценке инновационного потенциала компании как 

основного фактора повышения эффективности корпоративных инновационных систем, практических навыков 

разработки инновационных проектов и программ на основе проектно-ориентированного управления, 

способностей осуществлять оценку экономической эффективности инноваций. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Демография. 

Постреквизиты: Кросс культурный мееджмент в государственном секторе, Управление в социальной сфере, 

Региональная экономика и управление, Местное самоуправление. 
Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление:  об инновации, инновационной стратегии; о 

системе государственного регулирования инновационной деятельности. В) знать и уметь использовать:  

аналитические данные при изучении инновационных процессов в экономике; основные законы и категории 

инновационной деятельности; разрабатывать  концепции индустриально-ииновационного развития. С) иметь 

навыки: изучать региональные аспекты реализации инновационной и индустриальной политики; Д) понимать 

сущность и эффективность решений правительства в области индустриальной и инновационной политики 

государства; Е) применять навыки анализировать государственную политику в области индустриально-

инновационной деятельности для обоснования выдвигаемых предложений. 

 

5.2 Модуль - Система государственной власти 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Органы государственной власти 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ государственной власти. 

Краткое содержание дисциплины: Курс охватывает социальный, организационно-функциональный, 

информационно-коммуникационный, профессионально-кадровый и правовой механизмы государственной 

власти я и включает в себя изучение:  основных теорий государственной власти;  процессов оптимизации 

полномочий, функций и структуры органов государственной власти;  принципов и механизмов реализации 

кадровой политики в системе государственной службы;  форм взаимодействия государства и общества в 

процессе государственного управления. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Демография. 

Постреквизиты: Кросс культурный мееджмент в государственном секторе, Управление в социальной сфере, 
Региональная экономика и управление, Местное самоуправление. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание содержания теорий, концепций и современных подходов к 

государственному управлению; В) использование на практике работу с нормативными актами, иными 

документами, касающимися организации государственного управления; С) способность осуществлять научный 

анализ явлений и процессов социальной практики органов государственной власти в интересах оптимизации их 

управленческой деятельности; Д) умения аргументированного изложения собственной точки зрения по 

вопросам организации государственного управления в стране и за рубежом; Е) умения, которые необходимыдля 

продолжения обучения студентов по направлению «Государственное и местное управление». 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инвестиционные проекты 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: углубленный анализ инвестиционной политики государства, изучение 

профессиональных понятий, терминов и методов, применяемых при формировании и проведении 

инвестиционной политики на различных уровнях экономики. 

Краткое содержание дисциплины: рассмотрение взаимосвязи инвестиционной политики государства с 

аналогичной политикой региона, влияния требований государственного регулирования инвестиционной 
деятельности на развитие экономики регионов и предпринимательских структур. Теоретические основы 

инвестирования; изучение основных принципов и формы государственно-правового регулирования 

инвестиционной деятельности; ознакомление с теорией и методологией управления инвестициями; овладение 

теоретическими основами принятия решений при выборе рациональной инвестиционной политики; овладение 

методами оценки рисков и безопасности инвестиционной деятельности 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; В) участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 
эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

С) анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на 

микро- и макро- уровне как в Казахстане, так и за рубежом, Д) проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; Е) анализировать и интерпретировать показатели деятельности экономических систем для 

разработки проектных решений в области управления затратами, качеством, персоналом, планирования, 

государственного регулирования, финансового, инвестиционного и инновационного менеджмента. 

 

6.1 Модуль -  Особенности финонсирование государственных разработок 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Государственный менеджмент 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: обучение основным технологиям эффективного использования времени как основного 

капитала человека в современных условиях глоболизации, так же, для формирования эффективных 

управленческих навыков у будущих специалистов государственной службы.  

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предлагает изучение понятий тайм – менеджмента, который 

происходит от английского «menegment» и означает технологию организации человеком своего времени и 

увеличение эффективности его использования. В процессе изучения студенты ознакомятся основной 

трудностью деловых отношений является нехватка времени. Поэтому государственный менеджмент как наука 

изучает основные методы эффективного использования времени. Так же будут обучение  известным методикам 

качественного планирования и организации времени, и использованию методов планирования «6П», методу 
Эйзенхауера, закона Парето, методов Брайана Трейси. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основы определения и постановки целей. В) уметь использовать 

передовые методы и технологии тайм менеджмента в сфере управления C) уметь использовать конкретные 

методы эффективного планирования для достижения личных и организационных целей. Д) уметь работать с 

нужными информационными технологиями и программами для построения эффективного плана. E) знать пути 

достижения конкретных целей организации путем использоввания методов тайм-менеджмента. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Финансовый контроль 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические навыки 

по стратегическому и тактическому финансовому контролю  

Краткое содержание дисциплины: Изучение данной дисциплины позволит студентам получить и развить 

знания в области аналитических исследований экономических параметров государственных учереждений, а 

также позволит овладеть навыками применения специальных методов экономического обоснования 

финансового контроля. 
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Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать: основные принципы финансового контроля в условиях 

формирования рыночной инфраструктуры; сущность, задачи, структуру и содержание финансового 

планирования; В) Уметь: формулировать финансовые цели деятельности на перспективу; определять тактику и 

стратегию развития предприятия; разрабатывать планы долгосрочного и среднесрочного развития предприятия; 
определять потребность в необходимых ресурсах; выработать способность разрабатывать пути решения в 

соответствии с современными требованиями к развитию контроля и аудита; С) Навыки: анализировать и 

конструировать новые финансовые продукты, применять эффективные подходы при разработке различных 

вариантов инвестиционных программ; навыками составления финансовых планов предприятия и 

прогнозирования финансовых показателей (коэффициенты); разработки перспективных финансовых планов 

(бюджетов) Д)  Компетентность: применении методов финансового планирования для эффективного 

финансового контроля; Е) Применять полученные теоретические знания при принятии стратегических и 

тактических решений в процессе финансового управления компаниями, использовать информацию финансовой 

отчетности при подготовки аналитических отчетов, прогнозироватьт последствия принятия различных 

нестандартных управленческих и стратегических решений по инвестиционным проектам и финансовым 

потокам. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Электронное правительство 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса:  сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические навыки 

по электронному правительству как концепция государственного управления в информационном обществе.  
Краткое содержание дисциплины: Изучение данной дисциплины позволит студентам получить и развить 

знания в области реинжинирингование внутриправительственных процессов: G2G-модуль электронного 

правительства. а также позволит овладеть навыками применения правительственные сервисы для граждан и 

бизнесов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 
организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: А)  усвоение информации о функционировании и развития электронного 

правительства; о разграничении функции правительства и местных органов власти в вопросе развития и 

поддержки бизнеса; об условиях и принципах кредитования предприятий частного бизнеса в РК; В) знание: 

Электронное правительство как концепция государственного управления в информационном обществе. С) 

освоить механизмы электронного правительства и цифровой демократии; Д) умение внедрения электронного 

правительства;  E) понимание  необходимости правительственных сервисов для граждан и бизнеса 

 

6.2 Модуль - Государственные решения 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управленческие решения 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: прогнозирование при принятии  решений; исследование структурных схем логических 

процедур, выбора метода прогнозирования в условиях конкретных задач с учётом выбранного типа 

менеджмента, характера расположенной информации, средств, времени на принятие и реализацию 

управленческих  решений. 

Краткое содержание дисциплины: курс «Управленческие решения» изучает факторы, оказывающие влияние 

на принятие управленческих решений. Знакомит студентов с понятийным аппаратом по проблемам решения 

управленческих ситуаций. Изучаются цели, задачи и алгоритмы принятия управленческих решений в 

различных проблемных ситуациях с учетом социально-психологических и других условий.     
Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: А)  усвоение понятийного аппарата по проблемам решения 

управленческих ситуаций. В) знание основных подходов к осуществлению эффективных технологий 

выработки, принятия, реализаций управленческих решений для эффективного управления организацией в 

сложной экономической обстановке. С) освоить технологию разработки управленческого решения с учётом 

типа менеджмента, уровня товара, характеристики объекта прогнозирования, основы прогнозирования и 
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моделирования. Д) умение ориентироваться в проблемах государственного предпринимательства в Казахстане, 

путях повышения его эффективности  E)    понимание  роли неправительственных организаций в становлении 

системы государственного управления. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственный аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознокомление студентов с сущностью и 
особенностьями государственного аудита бюджетных учереждений, как важной составляющий системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение данной дисциплины позволит студентами позволить получить 

знаний о порядке ведения бухгалтерского учета по исполнению государственного бюджета в финансовых 

органах и по исполнению сметы расходов в бюджетных учреждениях, его методики и организации в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе организаций, содержащихся на государственном 

бюджете в условиях рыночной экономики.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Нормативно-правовых актов по финансовому контролю и 
экономическому анализу деятельности различных хозяйственных структур, корпораций и компаний; роли 

государственного аудита в системе рыночных отношениях управления экономикой; о видах государственного 

аудита. В) Методы проведения государственного аудита государственных организаций и учреждений, 

инвестиционных институтов и предприятий различных форм собственности направления и этапы проведения 

государственного аудита; технологию составления плана и программы проведения государственного аудита; С) 

правильно определять содержание, цель и задачи финансовых проверок; Д) изучить принципы организации 

деятельности финансовых органов; определить направления и этапы развития финансового контроля и аудита; 

Е) уметь анализировать процессы и результаты деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Публикация база данных в интернете 

Автор программы:  Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: формирование подходов к разработке и построению современных информационных 

технологий и информационных систем с целью повышения эффективности управления в сфере 

государственного и муниципального управления, в формировании у обучающихся фундаментальных знаний в 

области использования и применения современных информационных систем и технологий в управлении. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения дисциплины являются современные 

информационные технологии и информационные системы, используемые в сфере государственного и 

муниципального управления. Дисциплина предназначена для формирования у студентов представления о 

назначении контура информационных технологий в процессе принятия управленческих решений, в рамках 

управления проектами и государственными программами, использования современных технологических 

решений, реализованных в моделях автоматизированных систем управления, применения информационных 
систем для решения проблем и задач управления. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеет навыками правильного выявления и определения проблемы, 

грамотного установления фактов и формулирования аргументов,  генерацией идей по решению проблемы и 

решать проблемыфункционирования информационных технологий, используемых при создании 

информационных систем, базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства 

информационных технологий; В) Демонстрирует способность к скептическому рассмотрению поступающей 

информации и собственных убеждениий; способность к рассуждениям; уметь проводить качественный и 

объективный самоанализ; критический анализировать рассуждения окружающих: уметь 
сформулироватьобоснованные выводы и выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно 

применять полученные результаты к ситуациям и проблемам в сфере информационных систем и технологий в 

государственном Управлении; С) владение представлениями о современных автоматизированных 

управленческих информационных системах; знаниями об современных тенденциях развития и реализациях 

управленческих информационных систем в государственном и муниципальном управлении; технологиями 

доступа к нормативно-правовым документам, обеспечивающих внедрение управленческих информационных 

систем; Д) умение обмениваться  служебной информацией в сфере государственного и муниципльного 

управления  посредством информационных технологий;  Е) формирует навыки самостоятельной работы, умеет 



531 

  

выявлять потребности клиента и эффективно удовлетворять их, быть готовым решать проблемы клиентов 

путем привлечения необходимых ресурсов, в том числе с применением информационных систем,  а также 

путем активизации и мобилизации собственных ресурсов личности, знать принципы работы с клиентами, 

технологию взаимодействия с клиентами, методы подержания отношений с клиентами с применением 

технологий в государственном управлении. 

 

7.1 Модуль -  Менеджмент в государственной структуре 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление человеческими ресурсами 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у студента систематизированное знание в области управления 

человеческими ресурсами и их эффективном использовании для максимальной реализации способностей 

работников и достижения целей организации. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Управление человеческими ресурсами»  является составной частью 

цикла дисциплин, предназначенных для изучения студентами специальности «Государственного и месного 

управления»,  и рассматривает вопросы управления человеческими ресурсами, проблемы адаптации, мотивации 

и оценки персонала. Изучив дисциплину «Управление человеческими ресурсами» студенты получают основы 

теоретических и методологических знаний, а также навыки работы по стратегическому управлению 

человеческими ресурсами, планированию и комплектованию штата в свете стратегических приоритетов, 
обучению и развитию персонала через призму стратегии и разработки новых структур службы управления HR 

и управления эффективностью персонала организации. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: А)владеет навыками использования основных методов УЧР; В) 

анализируетосновные направления и проблемы в исследовании человеческих ресурсов; С) 

разрабатываетосновные методы оптимизации ЧР и границы их использования; Д)выявляетспецифику 

использования методов УЧР в сфере государственной иместной службы; Е) оценивает условия и возможность 

использования методов УЧР в организацияхпубличного сектора. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Админстративное регулирование в государственной сфере 

Автор программы: Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: является формирование у студентов знаний об основных институтах 

административного регулирование в государственной сфере, умений применять административно-правовые 

нормы в практической деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Курс ориентирован на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках профессионального стандарта, на 

воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых для работы в 

системе  
государственное управление и административное право.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать правовые понятия адмнистративной ответственнсти; 

субъекты административного права, юридические и физические лица, административный проступок, меры 

предупреждения, меры административного пресечения, административная ответственность, административные 

санкции, состав административного правонарушения, виды административного правонарушения B) Уметь 

толковать и применять нормы административного права; проводить правовую квалификацию 

административных проступков; разграничивать административные и уголовные правонарушения; составлять 

документы административно правового характера C) Логически грамотно и юридически обоснованно выражать 
свою точку зрения на основе норм административной ответственности;   Д) Управлять своим эмоциональным 

состоянием в процессе общения с правонарушителем. Иметь навыки должностной служебной субординации E) 

Иметь навыки самостоятельного поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой для  работы в системе. 

 

7.2 Модуль – Особенности управления государственными органами 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  HR-управление 
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Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: Формирование нового класса управленцев человеческими ресурсами, умеющих 

повысить эффективность этого важнейшего ресурса.  

Краткое содержание дисциплины: данный курс предлагает изучение теоретических основ развития 

организации (изменения, возможности, проблемы, задачи, решения, действия), миссию, ценности и стратегию 

развития компании. Так же, студенты изучать типы организационных структур управления организацией, суть 

планирования персонала, основные виды адаптации, управление трудовой адаптацией, этапы развития 

компетенций и навыка.  
Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение 

спектра знаний, развитие личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника, 

В) Ориентация службы управления персоналом на достижение производственных результатов. С) Принятие 

решений о судьбе менеджеров, не справляющихся со своими задачами, Д) Создание системы подготовки 

руководящего резерва, обеспечение преемственности руководства и снижение риска кадровых потерь. Е) 

способность/готовность применять на практике знания и умения в области комплектации штата организации в 

соответствии со стратегией развития в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах, а также с целями 
производственного плана, включая конкретные финансовые показатели. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Административное ответственность 

Автор программы: Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: является формирование у студентов знаний об основных институтах 

административного права, умений применять административно-правовые нормы в практической деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Курс ориентирован на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках профессионального стандарта, на 

воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых для работы в 

системе государственное управление и административное право.  
Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения. 

Постреквизиты: Управление проектами, Лидерство и командообразование в социальных учреждениях, 

Государственные услуги, Деловая коммуникация. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать правовые понятия адмнистративной ответственнсти; 

субъекты административного права, юридические и физические лица, административный проступок, меры 

предупреждения, меры административного пресечения, административная ответственность, административные 

санкции, состав административного правонарушения, виды административного правонарушения B) Уметь 

толковать и применять нормы административного права; проводить правовую квалификацию 

административных проступков; разграничивать административные и уголовные правонарушения; составлять 

документы административно правового характера C) Логически грамотно и юридически обоснованно выражать 
свою точку зрения на основе норм административной ответственности;   Д) Управлять своим эмоциональным 

состоянием в процессе общения с правонарушителем. Иметь навыки должностной служебной субординации E) 

Иметь навыки самостоятельного поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой для  работы в системе. 

 

5В051000 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

3 курс 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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8.1 Модуль – Менеджмент города, 8 кредитов 

БД КВ TM 3217 Тайм-менеджмент 5 4/4 

БД КВ IP  3218 Исследовательский практикум 5 4/4 

8.2 Модуль - Развитие малых городов, 8 кредитов 

БД КВ ДK 3217 Деловые коммуникации 5 4/4 

БД КВ  NI 3218 Научное исследование 5 4/4 
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9.1 Модуль - Государственная политика и государственное управление (КРІ в государственном 

управление), 17 кредитов 

БД КВ SS 3219 Сертификация и стандартизация 5 4/4 

БД КВ BNP 3220 Бюджетно-налоговая политика 5 4/4 

БД КВ EGS 3221 Этика государственной службы 5 4/4 

БД КВ EcGS 3222 Экономика государственного сектора 5 5/5 

9.2 Модуль - Экономика и управление, 17 кредитов 

БД КВ MSS 3219 Метрология, стандартизация и сертификация   5 4/4 

БД КВ InvP 3220 Инвестиционные проекты 5 4/4 

БД КВ EKU 3221 Этика и культура управления 5 4/4 

БД КВ UGS 3222 Управление государственным сектором 5 5/5 

10.1 Модуль - Инновации в государственном управлении (КРІ в государственном управление), 18 

кредитов 

БД КВ GU 3223 Государственные услуги 6 4/4 

БД КВ UPGО 3224 Управление персоналом в государственных органах 6 5/5 

БД КВ PB 3225 Продовольственная безопасность 6 4/4 

БД  Производственная практика 6 5/5 

10.2 Модуль -Уровень качества жизни, 18 кредитов 

БД КВ PG 3223 Правительство для граждан 6 4/4 

БД КВ HR-U 3224 HR-управление  6 5/5 

БД КВ ZEKZhG 3225 Зеленая экономика и качество жизни в городе   6 4/4 

БД  Производственная практика 6 5/5 

11.1 Модуль - Государственное управление и особенности региональной экономики, 9 кредитов 

ПД ОК TGU 3301 Теория государственного управления 5 5/5 

ПД КВ ДGS 3302 Делопроизводство в государственной службе  6 4/4 

11.2  Модуль - Теория и практика государственного управления, 9 кредитов 

ПД ОК TGU 3301 Теория государственного управления 6 5/5 

ПД КВ ДIYa C1 3302 Деловой иностранный язык С1 6 4/4 

12.1 Модуль- Казахстан в условиях формирования профессионального государства, 8 кредитов 

ПД ОК REU 3303 Региональная экономика и управление 6 3/3 

ПД КВ GChP 3304 Государственно-частное партнерство 6 5/5 

12.2 Модуль - Реализация проектов государственном управлении, 8 кредитов 

ПД ОК REU 3303 Региональная экономика и управление 6 3/3 

ПД КВ PP 3304 Предпринимательское право 6 5/5 

 

8.1 Модуль - Менеджмент города 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Тайм-менеджмент 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 
Цель изучения курса: обучение основным технологиям эффективного использования времени как основного 

капитала человека в современных условиях глоболизации, так же, для формирования эффективных 

управленческих навыков у будущих специалистов государственной службы.  

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предлагает изучение понятий тайм – менеджмента, который 

происходит от английского «timemenegment» и означает технологию организации человеком своего времени и 

увеличение эффективности его использования. В процессе изучения студенты ознакомятся основной 

трудностью деловых отношений является нехватка времени. Поэтому, тайм - менеджмент как наука изучает 

основные методы эффективного использования времени. Так же будут обучение  известным методикам 

качественного планирования и организации времени, и использованию методов планирования «6П», методу 

Эйзенхауера, закона Парето, методов Брайана Трейси. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг  
Постреквизиты: Кадровая служба РК, Документоцинонное обеспечение государственной службы 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основы определения и постановки целей. В) уметь использовать 

передовые методы и технологии тайм менеджмента в сфере управления C) уметь использовать конкретные 

методы эффективного планирования для достижения личных и организационных целей. Д) уметь работать с 

нужными информационными технологиями и программами для построения эффективного плана. E) знать пути 

достижения конкретных целей организации путем использоввания методов тайм-менеджмента. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Исследовательский практикум 

Автор программы: Жунусов Б.А. 
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Цель изучения курса: планирование и организация научно-исследовательской работы студентов с 

использованием методов экономического исследования. 

Краткое содержание дисциплины: освоение дисциплины предполагает сформировать понимание об 

основных принципах планирования, проведения и оформления результатов научных исследований. 

Соответственно студентам предстоит приобретение систематических знаний по следующим направлениям: 

методологические принципы науки и практики; планирование научных исследований в области экономической 

науки; проведение научных исследований; обработка и оформление результатов научных исследований.       

Пререквизиты: Информационные системы и технологии в государственном управлении, Государственное 
регулирование экономикой 

Постреквизиты: Макроэкономическая политика государства, Управление проектами. 

Ожидаемые результаты обучения: А) в  результате  освоения  дисциплины  студент   должен знать 

современные методы, применяемые при выполнении научных исследований в области экономики; В) уметь 

выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, используя современные методы анализа; 

С)составлять  отдельные  разделы  отчетов научно-исследовательской  работе  в составе творческих 

коллективов; Д) владеть приемами и методиками обработки геологических данных; Е) методами 

моделирования процессов и явлений в области экономической науки. 

 

8.2 Модуль -Развитие малых городов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Деловые коммуникации 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: знание и умение использовать основных методов деловой коммуникации является 

одной из основных требовании к современному специалисту, так как, в сфере бизнеса и государсвтенной 

службы основную работу занимает заключение договоров, встречи с населением, работа со средствами 

массовой информации. И всвязи с этим, знания данной дисциплины играют важную роль в становлении 

будущего специалиста.  

Краткое содержание дисциплины: Наше время это – время деловых, активных и умеющих самостоятельно 

находить  правильный путь. Активность помогает деловому человеку достигать поставленных целей. Поэтому 

основой деловой коммуникации является этика и культура общения. В связи с этим обучение основам и 

принципам деловой коммуникации является важной. 
Пререквизиты: Экономический анализ предприятия, Макроэкономическая политика 

Постреквизиты: Делопроизводство на государственной службе, Мониторинг и оценка деятельности 

государственных органов 

Ожидаемые результаты обучения: A) уметь сохранять нормы этики и регламенты (уважение, равноправие, 

уважение личностных качеств, культура общения.). В) уметь использовать передовые методы и технологии 

деловой коммуникации в сфере управления C) знать и уметь применять профессиональные термины и язык 

деловых коммуникации. Д) уметь работать и занть ролевые цели переговоров, и саблюдать формы формального 

и неформального общения.. E) уметь достигать личных и организационных целей путем применения методов 

деловой коммуникации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Научное исследование 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: получение знаний об основах научного творчества и формирование навыков 

планирования научного исследования от выбора темы допубличного представления итогов 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает изучение теоретических основ понятия 

научно-исследовательской работы, так же общие схемы научного исследования. В процессе изучения 

дисциплины студенты ознакомятся с применением логических законов и правил, методами научного 

исследования, выбором проблемы и формулирование темы научной работы, определением объекта 

исследования. понятие об актуальности темы. планирование научных исследований. составление развернутых 

рабочих планов по теме исследования. поиск и подбор литературных источников. работа с 

библиографическими каталогами в библиотеках. поиск и подбор литературных источников в интернете. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование экономикой 
Постреквизиты: Макроэкономическая политика государства, Управление проектами. 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы научного творчества В) работать с научной, специальной и 

справочной литературой, собирать и обрабатывать фактический материал, оформлять и подавать его в форме 

публикации C) процессом подготовки научной работы от выбора темы до ее публикации; Д) уметь работать и 

занть с библиографическими каталогами в библиотеках; E) уметь достигать личных и организационных целей 

путем применения методов научного исследования. 
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9.1 Модуль - Государственная политика и государственное управление (КРІ в государственном 

управление) 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Сертификация и стандартизация 

Автор программы:  Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: заключается в приобретении студентами теоретических знаний  обеспечение 

достаточного объема знаний и умений в области современной  стандартизации и сертификации продукции 

(услуг), для проведения анализа и оценки состояния  базы  стандартов, системы управления качеством,  и  
разработке стратегии систематического повышения эффективности, рентабельности и качества услуг в 

условиях действующих стандартов. 

Краткое содержание дисциплины: изучение    нормативно- технической документации, определяющие 

прогрессивные требования к продукции, а также контроль за правильностью использования этой документации  

и изучение  формирование и реализация систем сертификации,  средств измерения и контроля, используя 

решения, базирующиеся на принципах стандартизации, сертификации и метрологии 

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование экономикой 

Постреквизиты: Макроэкономическая политика государства, Управление проектами. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современные  нормативные документы в современной 

стандартизации и  сертификации; В) использовать  соответствующие  стандарты при разработке – 

национальных стандартов и национальных систем сертификации,  грамотно оформлять техническую 

документацию;  С) анализировать нормативноправовые документы, регламентирующие порядок 
стандартизации и сертификации работ и услуг.Д) осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста; Е) формирование навыков 

самостоятельной работы, организации исследовательской работы в области современной сертификации и 

стандартизации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бюджетно-налоговая политика 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: изучение сущности бюджетно-налоговой политики как одной из составляющих 

финансовой политики государства, а также особенностей ее реализации в современных реалиях РК. 

Краткое содержание дисциплины: В современном мире требования к знаниям специалистов экономического 
профиля постоянно растут, поэтому задача системы образования состоит в том, чтобы дать студентам 

совокупность знаний по теоретическим вопросам, в том числе о функционировании бюджетно-налоговой 

системы, об ее роли в общественном воспроизводстве и в развитии международного сотрудничества. В связи с 

этим изучение дисциплины «Бюджетно-налоговая политика» является весьма своевременным и актуальным. 

Пререквизиты: Госуарственная служба, Государственное регулирование экономикой 

Постреквизиты: Макроэкономическая политика государства, Управление проектами. 

Ожидаемые результаты обучения: А)анализирует современные тенденции развития бюджетно-налоговой 

системы РК; В) умеет определять эффективность использования инструментов бюджетно-налоговой политики 

государства; С) применяет современные методы  в системе бюджетно-налогового регулирования; Д) 

осуществляет критическую оценку технологий в сфере бюджетно-налоговой политики;систематизирует и 

структурирует информацию, полученную из разных источников по реализации бюджетно-налоговой политики; 
Е) составляет планы по совершенствованию бюджетно-налоговой политики. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Этика государственной службы 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование целостного представления об этических аспектах управленческой 

деятельности, основных принципах и нормах административной этики как науки и профессиональной 

этической системы казахстанской государственной службы. 

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает сущность и содержание нравственных принципов 

государственной службы: служения государству и обществу, законности, гуманизма, ответственности, 

справедливости, лояльности, политической нейтральности, честности и неподкупности; основные правила 

служебного этикета государственного служащего, механизмы внедрения норм служебного этикета в практику 
их деятельности. 

Пререквизиты: Основы антикоррупционной культуры, Государственное регулирование экономики 

Постреквизиты: Правительство для граждан, Региональная экономика и управление 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание основных этических теорий, понятий и терминов; 

В) использование на практике правил служебного (делового) этикета применительно к государственной службе; 

С) способность оценки нравственной составляющей профессионализма кадров на всех этапах прохождения 

государственной службы; Д) умения в областисбора, обработки и анализа информации в области этических 
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основ государственной службы; Е) уменияв области обучения,необходимые для решения этически спорных 

ситуаций, возникающих в процессе исполнения государственными служащими должностных обязанностей. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика государственного сектора 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: изучение содержания и основных направлений экономической деятельности 

государства, а также на анализ последствий вмешательства государства в экономику.  
Краткое содержание дисциплины: «Экономика государственного сектора» является прикладной наукой (в 

плане использования инструментов микроэкономического анализа) и предназначен для изучения вопросов о 

роли государственного сектора в экономике, теоретических моделей механизма деятельности государственного 

сектора с использованием современного микроэкономического инструментария. Необходимость изучения 

дисциплины продиктована практико-ориентированным характером обучения студентов экономических 

специальностей. 

Пререквизиты: Основы антикоррупционной культуры, Государственное регулирование экономики 

Постреквизиты: Правительство для граждан, Региональная экономика и управление 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует современные тенденции развития системы 

государственного сектора в экономике; В) обладает навыками разработки планов и программ развития 

государственного сектора; С) применяет современные методы  в системе совершенствования экономики 

государственного сектора; Д) осуществляет критическую оценку методов и инструментов в сфере 
регулирования деятельности государственного сектора в экономике; Е) формирует базы данных для участия в 

процедуре составления планов и прогнозов, структурирует информацию, полученную из разных источников. 

 

9.2 Модуль - Экономика и управление 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Метрология, стандартизация и сертификация 

Автор программы:  Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: формирование у студентов знаний в областях теоретической метрологии, квалиметрии, 

стандартизации и сертификации, а также обучение их практическим навыкам работы с нормативно-

технической документацией и средствами измерения физических величин. 
Краткое содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

связанных с изучением теоретических основ метрологии, стандартизации и сертификации.  Анализируются 

порядок подтверждения соответствий, проведения сертификации, принципы построения международных и 

отечественных стандартов. Теоретические и практические знания по умению использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

Пререквизиты:Финансовый анализ, Информационные системы и технологии в государственном управлении, 

Экономический анализ предприятия 

Постреквизиты: Макроэкономическая политика государства, Управление государственными закупками 

Ожидаемые результаты обучения: А) уметь  применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  В) владеть основными понятиями и определениями, используемые в рамках 

направления подготовки, навыками выбора универсального измерительного средства в зависимости от 
требуемой точности параметра, навыками проведения измерений и оценки погрешности измерений, оценки 

качества изделий. С) Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; Д) Изучить основные 

понятия, принципы организации, порядок и формы подтверждения соответствия, особенности обязательного 

подтверждения соответствия требованиям технических регламентов. Е) формирование навыков 

самостоятельной работы, организации исследовательской работы в области современной сертификации и 

стандартизации 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инвестиционные проекты 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: углубленный анализ инвестиционной политики государства, изучение 
профессиональных понятий, терминов и методов, применяемых при формировании и проведении 

инвестиционной политики на различных уровнях экономики. 

Краткое содержание дисциплины: рассмотрение взаимосвязи инвестиционной политики государства с 

аналогичной политикой региона, влияния требований государственного регулирования инвестиционной 

деятельности на развитие экономики регионов и предпринимательских структур. Теоретические основы 

инвестирования; изучение основных принципов и формы государственно-правового регулирования 

инвестиционной деятельности; ознакомление с теорией и методологией управления инвестициями; овладение 



537 

  

теоретическими основами принятия решений при выборе рациональной инвестиционной политики; овладение 

методами оценки рисков и безопасности инвестиционной деятельности 

Пререквизиты: Финансовый анализ, Информационные системы и технологии в государственном управлении, 

Экономический анализ предприятия 

Постреквизиты: Макроэкономическая политика государства, Управление государственными закупками 

Ожидаемые результаты обучения: А) оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; В) участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 
эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

С) анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на 

микро- и макро- уровне как в Казахстане, так и за рубежом, Д) проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; Е) анализировать и интерпретировать показатели деятельности экономических систем для 

разработки проектных решений в области управления затратами, качеством, персоналом, планирования, 

государственного регулирования, финансового, инвестиционного и инновационного менеджмента. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Этика и культура управления 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование системы знаний об основных проблемах административной и 
социальной этики (этики в государственном управлении и публичной политике) и профессиональной культуре 

государственной службы с учетом мировой практики и национальных особенностей государственного 

строительства и управления. 

Краткое содержание дисциплины: в ходе изучения курса студенты усваивают основы профессиональной 

этики и правила служебного этикета, изучают как традиционные, так и новые, появившиеся в современном 

обществе, этические проблемы, осуществляют поиск их решения.  

Пререквизиты: Основы антикоррупционной культуры, Социология 

Постреквизиты: Управление человеческими ресурсами, Связи с общественностью в органах власти 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание основных понятий и терминов (этика управления, 

культура управления, профессиональная этика, служебный и деловой этикет); В) использование на практике 

знания и способности выявления этических проблем, возникающих в процессе управления на различных уровнях, 
определять причину возникновения и находить способы решения по их устранению; С) способность владеть 

инструментарием для осуществления механизмов формирования и поддержания благоприятного морально-

этического климата в коллективе; Д) умения использовать полученные знания при выстраивании 

управленческого общения; Е) уменияв области обучения для формирования навыков поведения, 

соответствующих этическим требованиям к государственным служащим. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление государственным сектором 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: изучение вопросов выбора направлений и форм управления государственным сектором 

и оценки их эффективности; проблем развития и совершенствования инструментов управления 
государственным сектором в современных условиях. 

Краткое содержание дисциплины: Курс предназначен для студентов, изучающих современную 

экономическую науку, прежде всего тех, кто интересуется экономической теорией, финансами, вопросами 

государственного регулирования экономики и государственного управления. Учебная дисциплина «Управление 

государственным сектором» давно и прочно заняла свое место в ряду других курсов, которые традиционно 

преподаются в зарубежных университетах. Изучение дисциплины «Управление государственным сектором» 

необходимо для формирования у студентов управленческого мышления, выработки профессиональных умений, 

необходимых выпускникам для практической деятельности в государственных органах. 

Пререквизиты: Информационные системы и технологии в государственном управлении, Государственное 

регулирование экономикой 

Постреквизиты: Управление человеческими ресурсами, Связи с общественностью в органах власти 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует сущность и социальные особенности управления 
государственным сектором; В) ориентируется в микро- и макроэкономических процессах, явлениях, 

показателях государственного сектора и средствах их управления; С) осуществляет критическую оценку 

критериев классификации государственных управленческих методов в государственном секторе; Д) выполнятет 

комплексную оценку условий деятельности организаций государственного сектора для принятия 

соответствующих управленческих решений; Е) составляет планы по регулированию экономических процессов 

государственного сектора. 
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10.1 Модуль - Инновации в государственном управлении (КРІ в государственном управление)  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственные услуги 

Автор программы:  Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов оптимального объема теоретических и правовых знаний, 

позволяющих аргументировано принимать решения при осуществлении профессиональной деятельности в 

сфере предоставления государственных услуг. 
Краткое содержание дисциплины: Курс рассматривает основные принципы работы государственных органов 

при оказании государственных услуг.  В рамках курса рассмотрены основные организационно-правовые 

аспекты оказания государственных услуг и возможности оценки результативности государственных услуг для 

предотвращения нарушений при предоставлении государственных услуг недолжного качества. 

Пререквизиты: Макроэкономическая политика, Государственное регулирование экономикой. 

Постреквизиты: Управление человеческими ресурсами, Связи с общественностью в органах власти 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимает и анализирует особенности процесса оказания 

государственных услуг, Владеет коммуникативными стратегиями, ориентироваться в социальных ситуациях, 

определять личностные особенности, культуру речи, ориентацию на гуманистические принципы и нормы в 

межличностных отношениях, мотивацию к социальному взаимодействию, стремление к совместной 

деятельности, владеть приемами и техниками общения;  В) использует информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; С) Умеет выявлять потребности клиента и эффективно 
удовлетворять ими, быть готовым решать проблемы клиентов путем привлечения необходимых ресурсов, а 

также путем активизации и мобилизации собственных ресурсов личности, знать принципы работы с клиентами, 

технологию взаимодействия с клиентами, методы подержания отношений с клиентами в сфере оказания 

государственных услуг;Д) Владеет знаниями правовых и этических норм и использованием их в 

профессиональной деятельности,  уметь осознавать свои чувства и эмоции, понимать их причину и управлять 

своим эмоциональным состоянием, в эмпатии по отношению к другим людями умении влиять на их 

эмоциональное состояние; Е) Умеет работать самостоятельно в коллективе, руководить людьми и подчинять 

личные интересы общей цели; знать технологию межличностного общения и работы в группе, управление 

работой в групповой разработке, принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность 

  
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление персоналом в государственных органах 

Автор программы:  Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: Обеспечить необходимыми знаниями об основных направлениях кадрового 

менеджмента, сформировать понимание о специфике различных баз данных, необходимых для эффективного 

осуществления кадрового менеджмента и кадровой политики в государственных органах. 

Краткое содержание дисциплины: Освоение дисциплины предпологает сформировать понимание об 

управлении персоналом в в государственных органахкак составной части стратегии развития государственного 

менеджмента и корпоративной информационной системы, поддерживающей ее, в части кадрового 

менеджмента. Соответственно студентам предстоит приобретение систематических знаний об основных 

направлениях государственного кадрового менеджмента, необходимых для эффективного осуществления 
кадрового управления и кадровой политики государства 

Пререквизиты: Макроэкономическая политика, Анализ хозяйственной деятельности, Экономический анализ 

предприятия,  

Постреквизиты: Управление человеческими ресурсами, Макроэкономическая политика государства, 

Государственные закупки, Управление проектами 

Ожидаемые результаты обучения: А) вести базы данных в рамках кадрового планирования, 

делопроизводства кадровой работы в в государственных органах; В) разрабатывать информационные проекты, 

сопровождающие планирование кадров, развитие карьеры работников в государственных органах, оценку, 

аттестацию персонала; обучение персонала; С) консультировать руководство фирмы и линейных менеджеров 

по выбору и приобретению существующих информационных компьютерных программ, поддерживающих 

различные процессы кадрового менеджмента в государственных органах; Д) анализировать состояние 

различных баз данных, являющихся составной частью корпоративной информационной системы в части 
кадрового менеджмента; Е) осуществлять организационно-управленческую деятельность и взаимодействовать с 

руководителями госучреждения и менеджерами структурных подразделений, которые обеспечивают 

эффективное управление, в том числе и персоналом. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Продовольственная безопасность 

Автор программы:  Калюжная Н.В. 
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Цель изучения курса: сформировать профессиональные навыки в области анализа спроса и предложения, 

ценообразования продовольственных товаров при различных моделях рынка,  расширить объем знаний, 

навыков и умений в области обеспечения продовольственной безопасности страны и региона. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина охватывает современное состояние и тенденции развития 

систем обеспечения экономической и продовольственной безопасности в Казахстане, основные проблемы в 

области обеспечения экономической продовольственной безопасности в стране и предпосылки их решения на 

современном этапе развития и перспективе, основные нормативно-правовые акты в сфере продовольственной 

безопасности, методы оценки экономической и продовольственной безопасности государства, влияние 
негативных процессов на экономическую и продовольственную безопасность государства, основные 

направления деятельности по устранению угроз продовольственной безопасности государства и др. 

Пререквизиты: Макроэкономическая политика, Анализ хозяйственной деятельности, Экономический анализ 

предприятия 

Постреквизиты: Управление человеческими ресурсами, Макроэкономическая политика государства, 

Государственные закупки 

Ожидаемые результаты обучения: А) знает и понимаеттеоретические и методические основы 

функционирования и развития системы обеспечения национальной безопасности и ее важнейших 

составляющих экономической продовольственной безопасности, основные нормативно-правовые акты в сфере 

продовольственной безопасности; В) выбирает  и использует методы оценки экономической и 

продовольственной безопасности государства; умеет разрабатывать основные мероприятия и сценарии по 

обеспечению продовольственной безопасности; С) оценивает реальные угрозы в области продовольственной 
безопасности на современном этапе в России и миреД) разрабатывает рекомендации государственным, 

административным и коммерческим структурам по мониторингу показателей продовольственной безопасности;  

Е) участвует  в разработке стратегии устойчивого развития и обеспечения продовольственной безопасности 

регионов. 

10.2 Модуль - Уровень качества жизни 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Правительство для граждан 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: ознакомление с Государственной корпорацией «Правительство для граждан», 

интегрирующей все центры обслуживания населения в единую систему предоставления государственных услуг 
за счет качественных изменений в использовании информационных технологий, как при взаимодействии с 

гражданами и организациями, так и при межведомственном и межрегиональном взаимодействии. 

Краткое содержание дисциплины: в ходе изучения курса студенты усваивают основы формирования 

правительства для граждан и ее функциях. 

Пререквизиты: Информационные системы и технологии в государственном управлении, Цифровизация в 

экономике 

Постреквизиты: Макроэкономическая политика государства, Управление государственными закупками 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание основных понятий и этапов формирования 

«Правительства для граждан»; В) использование на практике знаний о предоставлении и получении 

государственных услуг; С) способность осуществлять сбор и интерпретацию данных о предоставлении 

государственных услуг; Д) умения использовать полученные знания для получения государственных услуг; Е) 
умения, которые необходимыдля продолжения обучения студентов по направлению «Государственное и 

местное управление». 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  HR-управление 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: Формирование нового класса управленцев человеческими ресурсами, умеющих 

повысить эффективность этого важнейшего ресурса.  

Краткое содержание дисциплины: данный курс предлагает изучение теоретических основ развития 

организации (изменения, возможности, проблемы, задачи, решения, действия), миссию, ценности и стратегию 

развития компании. Так же, студенты изучать типы организационных структур управления организацией, суть 

планирования персонала, основные виды адаптации, управление трудовой адаптацией, этапы развития 
компетенций и навыка. В процессе изучения дисциплины студенты ознакомятся  с различными методами, такие 

как, матрица обучения, виды и формы обучения персонала организации. оценка персонала. цели системы 

оценки персонала. методы оценки персонала. природа группы. характеристики и типы группы. факторы, 

влияющие на эффективность работы группы. потенциальные преимущества и недостатки работы в группе. 

команды в современных организациях. что представляет собой команда. формирование команды. роли в 

команде. стили руководства и лидерства. 

Пререквизиты: Менеджмент, Маркетинг, Государственное регулирование экономики 
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Постреквизиты: Управление человеческими ресурсами, Макроэкономическая политика государства, 

Государственные закупки, Управление проектами 

Ожидаемые результаты обучения: А) систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение 

спектра знаний, развитие личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника, 

В) Ориентация службы управления персоналом на достижение производственных результатов. С) Принятие 

решений о судьбе менеджеров, не справляющихся со своими задачами, Д) Создание системы подготовки 

руководящего резерва, обеспечение преемственности руководства и снижение риска кадровых потерь. Е) 
способность/готовность применять на практике знания и умения в области комплектации штата организации в 

соответствии со стратегией развития в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах, а также с целями 

производственного плана, включая конкретные финансовые показатели. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Зеленая экономика и качество жизни в городе 

Автор программы:  Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: углубленное изучение будущими специалистами теоретических основ и детализация 

представлений о зеленой экономике и качестве жизни в городе.  

Краткое содержание дисциплины: Содержание курса предусматривает изучение  влияния экологии на жизнь 

горожанина, экономику и развитие городов, стран и мира, а также о путях решения экологических проблем. 

Расмотривается концепция развития «зелёной» экономики в Казахстане, развитие концепции, ключевые 
направления развития «лелёной» экономики. Также раскрываются вопросы развития электроэнергетики, 

системы управление отходами, снижения загрязнения отходами, снижения загрязнения воздуха, зелёное 

строительство и прочее. 

Пререквизиты: Тайм-менеджмент, Цифровизация в экономике, Макроэкономическая политика, 

Государственное регулирование экономики 

Постреквизиты: Управление человеческими ресурсами, Управление государственными закупками.  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать и понимать теоретические и методические основы «зелёной» 

экономики и качества жизни в городе; В) уметь анализировать функционирование основных направлений 

развитие «зелёной» экономики и качества жизни в городе;С) способность успешно  формулировать выводы 

ключевых направлений развития «зелёной» экономики и качества жизни в городе; Д) обмен служебной 

информацией, навыки общения  в области развития «зелёной» экономики и качества жизни в городе. Е) обладать 
умением в области обучения вопросам развития электроэнергетики, системы управление отходами, снижения 

загрязнения отходами, снижения загрязнения воздуха, зелёное строительство и прочее. 

 

11.1 Модуль - Государственное управление и особенности региональной экономики 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Делопроизводство на государственной службе 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков 

ведения делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Республики Казахстан, 

органах местного самоуправления, государственных предприятиях и учреждениях. 
Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает общие нормы и правила оформления управленческой 

документации; основные принципы организации делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; формирование практических навыков по 

составлению, оформлению и работе с документами в органах государственного и местного управления. 

Пререквизиты: Тайм-менеджмент, Государственное регулирование экономики 

Постреквизиты: Управление человеческими ресурсами, Управление государственными закупками.  

Ожидаемые результаты обучения: А)знание основных методов и приёмов письменной коммуникации в 

различных жанрах управленческих коммуникаций; способы деловой переписки; В) использовать на практике 

различные типы текстов письменной коммуникации; С) способность осуществлять сбор и интерпретацию 

данных об организации делопроизводства и документооборота в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; Д) уметь составлять, учитывать, хранить, защищать и передавать служебную 

документацию; Е) уменияв области обучения,необходимые для овладения навыками разработки и оформления 
служебной документации. 

 

11.2  Модуль - Теория и практика государственного управления 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деловой иностранный язык С1 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для корректного 
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решения коммуникативных задач в организационно-управленческой деятельности, а также в 

предпринимательской деятельности 

Краткое содержание дисциплины: развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления профессиональной коммуникации на иностранномом языке (информационно-аналитическая 

деятельность). 

Пререквизиты: Экономическая теория, Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Постреквизиты: Информационные и PR службы государственных органов, Управление государственными 

закупками 
Ожидаемые результаты обучения: А) способность ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач. В) 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения. С) способность осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. Д) способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности.  E)    способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков. 

 

12.1 Модуль - Казахстан в условиях формирования профессионального государства 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Государственно-частное партнерство  

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: Дать представление о взаимоотношениях государства и бизнеса, взаимосвязях 

экономики и политики, об особенностях развития бизнеса в Республике Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает изучение теоретических основ системы 

государственного управления экономикой и бюрократизма, экономических основ развития 

предпринимательства, государственное предпринимательство и его роль в рыночной экономике, роль 

государства в создании частного предпринимательства, государственное стимулирование развития частного 

предпринимательства, роль отношений между правительством и бизнесом в развитии предпринимательства, 

роль государства в решении проблем экономического роста. В процессе изучения дисциплины студенты 

ознакомятся  с различными аспектами государства и гражданского общество, условия развития бизнеса в 
различных секторах экономики, правовой аспект взаимоотношений государства с бизнесом, государственное 

регулирование взаимодействия национальной экономики с мировым хозяйством. 

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, Микроэкономика, Макроэкономика  

Постреквизиты: Проектный подход в государственном управлении, Управление государственными 

закупками, Макроэкономическая политика государства 

Ожидаемые результаты обучения: А) усвоение информации об основных закономерностях переходной 

экономики; об организационных основах регулирования бизнеса в современных условиях; о проблемах  

экономического роста; о разграничении функции правительства и местных органов власти в вопросе развития и 

поддержки бизнеса; об условиях и принципах кредитования предприятий частного бизнеса в РК. В)знание: 

налоговое законодательство; таможенное законодательство; антимонопольное законодательство; нормативные 

акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан. С) освоить механизмы 
взаимоотношений государства и бизнеса. Д) умение ориентироваться в проблемах взаимоотношений 

государства и бизнеса.  E)    понимание  основных методов и инструментов государственного воздействия  на  

бизнес в Республике Казахстан. 

 

12.2 Модуль - Реализация проектов государственном управлении 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательское право 

Автор программы: Урбисинова Н. 

Цель изучения курса: формировать знаний о совокупности норм, регулирующих предпринимательские 

отношения в РК, а так же теоретических и практических вопросах правового регулирования 

предпринимательской деятельности в РК. 
Краткое содержание дисциплины: В учебном курсе рассматриваются понятия и правовые нормы, 

закладывающие основы отраслей права,  знания о казахстанской системе права и мировоззрении 

обучающихся, этот учебный курс позволяет систематизировано рассмотреть всю теории права, теорию 

государства, нормы права, содержащиеся в общих частях   каждой   отрасли   права,   дающих   представление   

о   главной, содержательной сущности правовых норм той или иной отрасли права. Внимание уделяется 

особенно тем отраслям права, с которыми человек и гражданин сталкивается в своей жизни: это семейное, 

трудовое, гражданские и иные правоотношения.  

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, Микроэкономика, Макроэкономика  
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Постреквизиты: Проектный подход в государственном управлении, Управление государственными 

закупками, Макроэкономическая политика государства 

Ожидаемые результаты обучения: A) Иметь представление: о предпринимательском праве как об одной из 

базовых отраслей права; - его принципах, задачах, структуре; о системе хозяйственного законодательства, 

регулирующего предпринимательские отношения. B) содержание предпринимательских отношений, 

предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; особенности 

правового регулирования предпринимательских отношений. C) толковать содержание норм законов и иных 

нормативных правовых актов, в частности, при рассмотрении предпринимательских и гражданско-правовых 
споров; решать задачи и казусы, составленные на основе обобщения правоприменительной и судебной 

практики разрешения хозяйственных споров; проводить профилактическую работу по разъяснению 

законодательства и правоприменительной практики; Д)приобрести практические навыки: по составлению 

предпринимательских договоров; Е) применять различные нормы  законов и иных нормативных правовых 

актов в будущей профессиональной деятельности 

 

5В051000 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

(3 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

Примечание: описание дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального образования (4 

года) соответствует предметам 
 

8  Модуль - Государственная политика и государственное управление 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственная служба 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: раскрытие содержания института государственной службы в Республике Казахстан, 

этапы ее формирования, принципы построения и особенности. 

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает правовые аспекты формирования и организации 

государственной службы Республики Казахстан, основные задачи и принципы ее функционирования. 

Пререквизиты: Макроэкономика, Менеджмент, Государственное регулирование экономики. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание содержания, сущности и назначения института 

государственной службы; В) использование на практике знаний и способности понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; С) способность 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

Компонент 
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8  Модуль - Государственная политика и государственное управление, 9  кредитов 

БД ВК GS 3214 Государственная служба   5 4/4 

ПД ОК TGU 3301 Теория государственного управления 5 5/5 

9.1 Модуль - Особенности государственного управления и региональной экономики, 9 кредит 

ПД КВ DGS 3302 Делопроизводство в государственной службе 5 3/3 

ПД ВК REU 3303 Региональная экономика и управление 6 3/3 

ПД КВ GChP 3304 Государственно-частное партнерство 6 3/3 

9.2 Модуль - Теория и практика государственного управления, 9 кредитов 

ПД КВ DIYa C1 3302 Деловой иностранный язык С1 5 3/3 

ПД ВК REU 3303 Региональная экономика и управление 6 3/3 

ПД КВ PP 3304 Предпринимательское право 6 3/3 

10.1 Модуль  - Казахстан на пути создания профессионального государства, 10 кредитов 

ПД КВ PPGU 3305 Проектный подход в государственном управлении 5 4/4 

ПД ВК UGZ 3306 Управление государственными закупками 5 4/4 

БД  Производственная практика 6 2/2 

10.2 Модуль - Реализация проектов государственного управления, 10 кредитов 

ПД КВ PGU 3305 Проектное государственное управление 5 4/4 

ПД ВК UGZ 3306 Управление государственными закупками 6 4/4 

БД  Производственная практика 6 2/2 
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профессионального и личностного развития; Д) умения владеть технологиями обмена служебной информацией, 

навыками делового общения; Е) умения в области обучения: использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

10.1 Модуль  - Казахстан на пути создания профессионального государства 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Проектный подход в государственном управлении 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: является получение целостного представления об управлении проектного подхода как 

основного направления эффективного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает введение в проблематику управления 

проектами и изучение его методологии, ознакомление с инструментами и методами управления проектами на 

всех этапах жизненного цикла проекта. Соответственно студентам предстоит приобретение систематических 

знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой области и изучение научных подходов и 

методов, используемых в практической проектной деятельности. 

Пререквизиты: Маркетинг, Государство и бизнес. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современную методологию проектного подхода в 

государственном управление; В) современные программные средства и информационные технологии, 
используемые в проектном подходе в государственного управления; С) уметь определять цели, предметную 

область и структуры проектного подхода в государственном управление; Д) способность/готовность применять 

на практике знания и умения в области: проектного подхода в государственном управление; особенностей 

вербальных и невербальных коммуникаций. Е) способность/готовность применять на практике знания и умения 

в области: методов научного анализа проблем и процессов в профессиональной области; подготовки, 

планирования, контроллинга и принципов принятия решений при проектного подхода в государственном 

управление. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление государственными закупками 

Автор программы: Турганбаев М.А. 
Цель изучения курса: изучить современные особенности управления системой государственных закупок на 

республиканском и региональном уровнях. 

Краткое содержание дисциплины: В настоящее время вновь возрастает роль государства в регулировании 

экономики страны и регионов. С этой целью используется широкий спектр инструментов, среди которых одним 

из наиболее действенных является государственный заказ. Современное состояние рынка государственных 

закупок характеризуется динамичным увеличением доли государственных расходов на товары, работы и услуги 

для государственных нужд. В этой связи сложно переоценить важность эффективного механизма поставок в 

сфере государственных закупок. Рост расходов государства на закупки обусловливает необходимость 

совершенствования правил и процедур размещения заказов, создания эффективных и понятных инструментов 

взаимодействия государства и бизнес-сообщества, формирования благоприятных условий для роста 

эффективности государственных закупок. 
Пререквизиты: Маркетинг, Государство и бизнес.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует современные тенденции развития системы 

государственных закупок; В) разрабатывает новые технологии управления в сфере закупок для повышения 

эффективности процедуры государственных закупок; С) применяет современные методы ценообразования в 

системе государственного заказа; Д) осуществляет критическую оценку управленческих технологий в сфере 

закупок для государственных нужд; Е) формирует базы данных для участия в процедуре закупок, 

структурирует информацию, полученную из разных источников; составляет заявки на участие в процедуре 

закупки. 

10.2 Модуль - Реализация проектов государственного управления 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Проектное государственное управление 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: является изучение основых методов и принципов проектное государственное 

управление в современных условиях государственного регулирования. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает освоение дисциплины предполагает 

введение в основы проектное государственное управление и изучение его методологии, ознакомление с 

инструментами и методами управления проектами на всех этапах жизненного цикла проекта. Соответственно 

студентам предстоит приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в 
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изучаемой области и изучение научных подходов и методов, используемых в практической проектной 

деятельности. 

Пререквизиты: Маркетинг, Электронное правительство. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современную методологию проектного государственного 

управление, В) современные программные средства и информационные технологии, используемые в проектном 

государственном управление. С) уметь определять цели, предметную область и структуры проекта, Д) 

способность/готовность применять на практике знания и умения в области: методологии управления 
проектами; особенностей вербальных и невербальных коммуникаций. Е) способность/готовность применять на 

практике знания и умения в области: методов научного анализа проблем и процессов в профессиональной 

области; подготовки, планирования, контроллинга и принципов принятия решений при управлении проектами. 

 

5В051000 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

4 курс 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
 

Ч
и
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и

т
о
в

  

Р
К
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C

T
S

 

9.1 Модуль - Структурное управление, 14 кредитов 

БД КВ ЕР 3219 Электронное правительство 6 5/5 

БД КВ ЕРU 3220 Экономика предприятия и управление 5 5/5 

БД КВ EPB 4221 Экономическая и продовольственная безопасность 7 4/4 

9.2  Модуль - Технологии государственного управления, 14  кредитов 

БД КВ PG 3219 Правительство для граждан 6 5/5 

БД КВ EP 3220 Экономика предприятия 5 5/5 

БД КВ EBK 4221 Экономическая безопасность Казахстана  7 4/4 

13.1 Модуль -Совершенствование государственной службы как процесс и цель, 15 кредитов 

ПД КВ UchR 4306 Управление человеческими ресурсами 7 5/5 

ПД КВ ДGS 4307 Делопроизводство на государственной службе 7 5/5 

ПД КВ SOOV 4308 Связи с общественностью в органах власти  7 5/5 

13.2 Модуль–Казахстан на пути создания профессионального государства, 15  кредитов 

ПД КВ KSRK 4306 Кадровая служба РК  7 5/5 

ПД КВ ДOGS 4307 Документационное обеспечение государственной службы  7 5/5 

ПД КВ PR OGB 4308 PR в органах государственной власти  7 5/5 

13.3 Модель - Деловые общения: технологии и национальные особенности, 15 кредитов 

ПД КВ UPGU 4306 Управление персоналом в государственных учреждениях  7 5/5 

ПД КВ ДДO 4307 Делопроизводство и деловое общение   7 5/5 

ПД КВ IPRSGO  4308 Информационные и PR службы государственных органов  7 5/5 

14.1 Модуль -  Результативность государственных органов, 29 кредитов 

ПД КВ MPG 4309 Макроэкономическая политика государства 7 4/4 

ПД КВ UGZ 4310 Управление государственными закупками 7 5/5 

ПД КВ PPGU 4311 Проектный подход в государственном управлении 7 5/5 

БД  Производственная практика 8 10/10 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

14.2 Модуль – Анализ деятельности государственных органов, 29 кредитов 

ПД КВ MA 4309 Макроэкономический анализ 7 4/4 

ПД КВ GZ 4310 Государственные закупки   7 5/5 

ПД КВ MOДGO 4311 
Мониторинг и оценка деятельности государственных 

органов  
7 5/5 

БД  Производственная практика 8 10/10 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

14.3 Модуль -Реализация проектов государственного управления, 29 кредитов 

ПД КВ MM 4309 Микро- и макроанализ 7 4/4 

ПД КВ MKGZ 4310 Механизм корпоративных и государственных закупок 7 5/5 

ПД КВ UP 4311 Управление проектами 7 5/5 

БД  Производственная практика 8 10/10 
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БД  Преддипломная практика 8 5/5 

 

9.1 Модуль - Структурное управление 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая и продовольственная безопасность 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у студента систематизированное знание в области экономической и 

продовольственной безопасности для максимальной реализации агропромышленной и экономической 

модернизации. 
Краткое содержание дисциплины: Курс «Экономическая и продовольственная безопасность»  является 

составной частью цикла дисциплин, предназначенных для изучения студентами специальности 

«Государственного и месного управления»,  и важное направление не только научных исследований, но и 

государственной политики. Это мощный геополитический фактор и главный инструмент обеспечения 

устойчивости социально-экономических процессов региона.. Изучив дисциплину «Экономическая и 

продовольственная безопасность» студенты получают основы теоретических и методологических знаний, а 

также навыки работы по аграрной и экономической политики государства.  

Пререквизиты: Государственная инвестиционная политика, Региональная экономика и управление, 

Экономика инноваций 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) владеет навыками работы по аграрной и экономической политики 
государства для достижения экономической и продовольственной безопасности страны; В) 

анализируетосновные направления и проблемы в экономической и продовольственной безопасности; С) 

разрабатывает основные инструменты государственной политики экономической и продовольственной 

безопасности; Д) выявляет вектор движения любой национальной продовольственной системы к идеальному 

состоянию; Е) оценивает приоритетов развития и механизмов реализации аграрной политики. 

 

9.2  Модуль - Технологии государственного управления 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая безопасность Казахстана  

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у студента систематизированное знание в области 
экономических и социальных процессов, оказывающих первостепенное влияние на способность экономической 

системы к устойчивому и стабильному развитию. 

Краткое содержание дисциплины: Для успешного проведения реформ в экономической, политической и 

правовой сфере Республики Казахстан важное значение имеет обеспечение экономической безопасности 

нашего государства, являющейся одним из видов национальной безопасности. Изучив дисциплину 

«Экономическая безопасность Казахстана» студенты получают основы теоретических и методологических 

знаний, а также навыки работы при котором обеспечивается устойчивое развитие национальной экономики и 

экономическая независимость. 

Пререквизиты: Государственная инвестиционная политика, Региональная экономика и управление, 

Экономика инноваций 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) владеет навыками работы по экономической политики государства для 

обеспечения экономической безопасности страны; В) анализирует основные направления экономической 

безопасности; С) разрабатывает основные инструменты обеспечения экономической безопасности, с учетом 

взглядов и тенденций достижения поставленных целей экономического развития; Д) выявляет обусловленность 

выбора путей при котором обеспечивается гарантированная защита национальных и индивидуальных 

интересов; Е) оценивает состояние экономики и соответствующих экономических, политических и социальных 

институтов. 

 
13.1 Модуль - Совершенствование государственной службы как процесс и цель  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление человеческими ресурсами 
Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у студента систематизированное знание в области управления 

человеческими ресурсами и их эффективном использовании для максимальной реализации способностей 

работников и достижения целей организации. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Управление человеческими ресурсами»  является составной частью 

цикла дисциплин, предназначенных для изучения студентами специальности «Государственного и месного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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управления»,  и рассматривает вопросы управления человеческими ресурсами, проблемы адаптации, мотивации 

и оценки персонала. Изучив дисциплину «Управление человеческими ресурсами» студенты получают основы 

теоретических и методологических знаний, а также навыки работы по стратегическому управлению 

человеческими ресурсами, планированию и комплектованию штата в свете стратегических приоритетов, 

обучению и развитию персонала через призму стратегии и разработки новых структур службы управления HR 

и управления эффективностью персонала организации. 

Пререквизиты: Этика государственной службы, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) владеет навыками использования основных методов УЧР; В) 

анализируетосновные направления и проблемы в исследовании человеческих ресурсов; С) 

разрабатываетосновные методы оптимизации ЧР и границы их использования; Д)выявляетспецифику 

использования методов УЧР в сфере государственной иместной службы; Е) оценивает условия и возможность 

использования методов УЧР в организацияхпубличного сектора. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Делопроизводство на государственной службе 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков 

ведения делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Республики Казахстан, 

органах местного самоуправления, государственных предприятиях и учреждениях. 
Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает общие нормы и правила оформления управленческой 

документации; основные принципы организации делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; формирование практических навыков по 

составлению, оформлению и работе с документами в органах государственного и местного управления. 

Пререквизиты: Этика государственной службы, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных методов и приёмов письменной коммуникации в 

различных жанрах управленческих коммуникаций; способы деловой переписки; В) использовать на практике 

различные типы текстов письменной коммуникации; С) способность осуществлять сбор и интерпретацию 

данных об организации делопроизводства и документооборота в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; Д) уметь составлять, учитывать, хранить, защищать и передавать служебную 
документацию; Е) уменияв области обучения,необходимые для овладения навыками разработки и оформления 

служебной документации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Связи с общественностью в органах власти  

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Целями освоения учебной дисциплины Связи с общественностью в органах власти 

является формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области связей с общественностью, 

способствующих поиску эффективных форм взаимодействия органов власти с общественностью в современном 

гражданском обществе и рыночной экономике 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса у обучающихся формируется понимание 
природы и необходимости связей с общественностью, процессов происходящих в коммуникативном 

пространстве и в органах власти – как элемента этого пространства. Все это способствует выработке навыков 

подготовки и принятия решений, относящихся к сфере PR, и адекватного использования стандартных PR-

приемов и механизмов по различным аспектам организационной проблематике. 

Пререквизиты: Этика государственной службы, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление об основных тенденциях применения PR-

технологий вгосударственном и муниципальном управлении; В) понимать значение дисциплины для изменения 

общественного мнения посредством средств массовой информации и коммуникации, формирования доверия в 

обществе, организации взаимодействия с внешней средой, формирования многосекторного партнерства; С) 

знать основные понятия теории и практики общественных коммуникаций иуправления кризисными 

ситуациями, основные этапы эволюции коммуникационно-управленческой мысли; механизмы и технологии 
информационно-методической поддержки и сопровождения управленческих решений; методы разрешения 

конфликтов в соответствующих органах и организациях; ме-тоды защиты служебной и конфиденциальной 

информации, технологии обеспечения открытого доступа граждан к информации в соответствии с 

положениями законодательства; Д) владеть базовыми технологиями формирования общественного мнения,ме-

диативными технологиями, технологиями формирования и продвижения имиджа государствееной службы, 

проектными методами и технологиями, навыками организации взаимодействия между соответствующими 

органами и организациями с институтами гражданского общества, средствами массо-вой коммуникации, 

гражданами; навыками организации внутренних коммуникаций; навыками обеспечения связей с 
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общественностью соответствую-щих органов и организаций; Е) уметь осуществлять коммуникационный 

аудит,вырабатывать стратегиюсвязей с общественностью, проводить организационно-представительские 

мероприятия; содействовать развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений. 

 

13.2 Модуль – Казахстан на пути создания профессионального государства 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Кадровая служба РК 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: ознакомить студентов с теоретическими основами кадровой службы РК, дать студенту, 

как специалисту в области управления, глубокие и систематизированные знания о сущности кадровой службы, 

ее организации и функционировании, принципах воплощения государственной кадровой политики, ее 

актуальных проблемах и задачах. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Кадровая служба РК» является одной из важнейших 

дисциплин учебного плана подготовки студентов в области управленческой деятельности. Изучение 

дисциплины формирует профессиональное мышление у будущих специалистов по кадровой службе, 

направленное на усвоение особенностей деятельности государственных служащих. В ее сферу входит изучение 

роли и значения институтов государственной и местной службы в демократическом государстве; организации 

кадровой службы в зарубежных странах; кадровая политики и кадровая работы в системе государственной 
службы, реформирования и развития институтов кадровой службы в современном Казахстане. 

Пререквизиты: Этика государственной службы, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) систематизирует знания о сущности кадровой службы, ее организации 

и функционировании, принципах воплощения государственной кадровой политики, ее актуальных проблемах и 

задачах; В) анализирует современные тенденции развития кадровой службы РК; С) разрабатывает новые 

технологии в сфере повышения эффективности кадровой службы; Д) применяет современные методы  в 

системе управления кадрами; Е) осуществляет критическую оценку управленческих технологий по кадровой 

службе. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Документационное обеспечение государственной службы  

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: получение знаний и навыков по всем аспектам документационной деятельности 

государственных и муниципальных органов с учетом требований нормативных документов и с использованием 

современных технологий работы с документами. 

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает сущность государственного документационного 

обеспечения управления, его правовую базу; дает представление о документационной деятельности 

государственных органов; об основах организации работы с документами; места делопроизводства в 

обеспечении управленческой деятельности. 

Пререквизиты: Этика государственной службы, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание основных понятий и терминов документационного 

обеспечения управления; В) использование на практике основных принципов эффективной организации 

документооборота государственных органов; С) способность анализировать процессы документирования и 

организации работы с документами государственных органов, формулировать предложения по их 

совершенствованию; Д) умения в области организации эффективной деятельности службы документационного 

обеспечения в государственных органах; Е) уменияв области обучения:использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  PR в органах государственной власти  

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Целями освоения учебной дисциплины PR в органах государственной власти является 
формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области связей с общественностью (PR), 

способствующих поиску эффективных форм взаимодействия органов власти с общественностью в современном 

гражданском обществе и рыночной экономике 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса у обучающихся формируется понимание 

природы и необходимости связей с общественностью, процессов происходящих в коммуникативном 

пространстве и в органах власти – как элемента этого пространства. Все это способствует выработке навыков 

под-готовки и принятия решений, относящихся к сфере PR, и адекватного использования стандартных PR-

приемов и механизмов по различным аспектам организационной проблематике. 
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Пререквизиты: Этика государственной службы, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление об основных тенденциях применения PR-

технологий вгосударственном и муниципальном управлении; В) понимать значение дисциплины для изменения 

общественного мнения посредством средств массовой информации и коммуникации, формирования доверия в 

обществе, организации взаимодействия с внешней средой, формирования многосекторного партнерства; С) 

знать основные понятия теории и практики общественных коммуникаций иуправления кризисными 

ситуациями, основные этапы эволюции коммуникационно-управленческой мысли; механизмы и технологии 
информационно-методической поддержки и сопровождения управленческих решений; методы разрешения 

конфликтов в соответствующих органах и организациях; методы защиты служебной и конфиденциальной 

информации, технологии обеспечения открытого доступа граждан к информации в соответствии с по-

ложениями законодательства; Д) владеть базовыми технологиями формирования общественного мнения,ме-

диативными технологиями, технологиями формирования и продвижения имиджа государствееной службы,  

проектными методами и технологиями, навыками организации взаимодействия между соответствующими 

органами и организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; навыками организации внутренних комму-никаций; навыками обеспечения связей с 

общественностью соответствующих органов и организаций; Е) уметь осуществлять коммуникационный 

аудит,вырабатывать стратегиюсвязей с общественностью, проводить организационно-представительские 

мероприятия; содействовать развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений. 

 

13.3 Модель - Деловые общения: технологии и национальные особенности 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление персоналом в государственных учреждениях 

Автор программы:  Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: Ознакомить с современными информационными технологиями, наиболее 

эффективными для поддержки процессов кадрового менеджмента в госучреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Освоение дисциплиныпредпологаетподготовку будущего специалиста к 

организационно управленческой деятельности и взаимодействию с руководителями предприятия, 

обеспечивающих линейно-функциональное управление, в том числе персоналом, сформировать понимание об 
управлении персоналом в государственных учреждениях как составной части стратегии развития 

государственного менеджмента и корпоративной информационной системы, поддерживающей ее, в части 

кадрового менеджмента.  

Пререквизиты: Этика государственной службы, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) вести базы данных в рамках кадрового планирования, 

делопроизводства кадровой работы в государственных учреждениях; В) разрабатывать информационные 

проекты, сопровождающие планирование кадров, развитие карьеры работников государственного учреждения, 

оценку, аттестацию персонала; обучение персонала; С) консультировать руководство фирмы и линейных 

менеджеров по выбору и приобретению существующих информационных компьютерных программ, 

поддерживающих различные процессы кадрового менеджмента в государственных учреждениях; Д) 
анализировать состояние различных баз данных, являющихся составной частью корпоративной 

информационной системы в части кадрового менеджмента; Е) осуществлять организационно-управленческую 

деятельность и взаимодействовать с руководителями госучреждения и менеджерами структурных 

подразделений, которые обеспечивают эффективное управление, в том числе и персоналом. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Делопроизводство и деловое общение   

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студентов системы знаний теории делового общения, а также развитие 

навыков эффективных коммуникаций (публичных выступлений, переговоров) и работы с документами, а также 

формирование культуры делового общения. 

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает сущность и место делопроизводства в обеспечении 
управленческой деятельности, а также психологические основы вербальной и невербальной коммуникации в 

деловом общении. 

Пререквизиты: Этика государственной службы, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание теоретических основ коммуникационного 

процесса; В) использование на практике знаний и способностей для подготовки документов к докладу, а также 

подготавливать и документировать различные совещания; С) способность отстаивать свою позицию, приемами 
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речевого воздействия; Д) умения в области основы этики делового общения; Е) уменияв области 

обучения:использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Информационные и PR службы государственных органов   

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области связей с 

общественностью, способствующих поиску эффективных форм взаимодействия органов власти с 
общественностью в современном гражданском обществе и рыночной экономике.   

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает изучение основных теоретических 

подходов и взглядов на место и роль связей с общественностью в органах власти, теоретические и фактические 

знания, необходимые для осмысления современных методов и технологий, используемых в организации и 

управлении общественными связями, базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и 

осмысления информационных процессов в органах государственной власти и управления.  

Пререквизиты: Этика государственной службы, Теория государственного управления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать роль и функции пресс-служб в органах государственной власти, 

местного самоуправления, общественых организациях; структуры и принципы пресс-служб, правовых и 

этических норм деятельности сотрудников пресс-служб; В) применять навыки делового общения специалиста 

по связям с общественностью как с представителями СМИ всех видов и уровней, так и в контексте 
внутрикорпоративных коммуникаций; планирования и проведения пресс-конференций, пресс-туров и других 

мероприятий для прессы; подготовки аналитических записок и обзоров СМИ; С) разработки выступлений 

руководителей организации в средствах массовой информации; организовать и проводить мониторинг средств 

массовой информации; анализировать конкретные тексты с точки зрения решаемых организацией задач;  

действовать в условиях кризисной ситуации; Д) применять на практике знания и умения в области  

информационных и PR служб государственных органов; Е) умеет работать самостоятельно в коллективе, 

руководить людьми и подчинять личные интересы общей цели; знать технологию межличностного общения и 

работы в группе, управление работой в групповой разработке. 

 

14.1 Модуль -  Результативность государственных органов 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономическая политика государства   

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: усвоение студентами знаний  сущности, видов и теории макроэкономической политики 

государства, процесса принятия правительственных решений, а также фискальную, монетарную, 

инвестиционную, социальную, валютную и политику управления государственным долгом. 

Краткое содержание дисциплины: Курс включает в себя предмет, объект и субъекты макроэкономической 

политики государства; сущность и закономерности переходной экономики; механизм принятия 

правительственных решений; сущность денежно-кредитной политики; бюджетно-налоговую политику 

государства; политику управления государственным долгом; валютную политику; социальную политику; 

инвестиционную политику; формы общественного разделения труда и направления экономической политики; 
торговую политику и прочие макроэкономические показатели. 

Пререквизиты: Государство и бизнес, Социально-экономическое развитие малых городов, Государственно-

частное партнерство, Региональная экономика и управление 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать и понимать основные подходы и новейшие теории к 

макроэкономики, государственного вмешательства в рыночную экономику, основные пути устранения 

недостатков макроэкономической политики; В) владеет навыками правильного выявления и определения 

проблемы макроэкономической политики, грамотного установления фактов и формулирования аргументов,  

генерацией идей по решению проблемы и решать проблемы макроэкономической политики. С) демонстрирует 

способность к скептическому рассмотрению поступающей информации и собственных убеждениий; 

способность к рассуждениям; уметь проводить качественный и объективный самоанализ; критический 

анализировать рассуждения окружающих: уметь сформулироватьобоснованные выводы и выносить 
обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и 

проблемам макроэкономической политики; Д) способность/готовность применять на практике знания и умения 

в области макроэкономической политики; Е) Знаеткак правильно вести себя в любой ситуации, уметь 

адаптировать свое поведение и мышление к новым ситуациям, умение переходить от одного вида деятельности 

к другому  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление государственными закупками 
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Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: изучить современные особенности управления системой государственных закупок на 

республиканском и региональном уровнях. 

Краткое содержание дисциплины: В настоящее время вновь возрастает роль государства в регулировании 

экономики страны и регионов. С этой целью используется широкий спектр инструментов, среди которых одним 

из наиболее действенных является государственный заказ. Современное состояние рынка государственных 

закупок характеризуется динамичным увеличением доли государственных расходов на товары, работы и услуги 

для государственных нужд. В этой связи сложно переоценить важность эффективного механизма поставок в 
сфере государственных закупок. Рост расходов государства на закупки обусловливает необходимость 

совершенствования правил и процедур размещения заказов, создания эффективных и понятных инструментов 

взаимодействия государства и бизнес-сообщества, формирования благоприятных условий для роста 

эффективности государственных закупок. 

Пререквизиты: Государство и бизнес, Социально-экономическое развитие малых городов, Государственно-

частное партнерство, Региональная экономика и управление  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует современные тенденции развития системы 

государственных закупок; В) разрабатывает новые технологии управления в сфере закупок для повышения 

эффективности процедуры государственных закупок; С) применяет современные методы ценообразования в 

системе государственного заказа; Д) осуществляет критическую оценку управленческих технологий в сфере 

закупок для государственных нужд; Е) формирует базы данных для участия в процедуре закупок, 
структурирует информацию, полученную из разных источников; составляет заявки на участие в процедуре 

закупки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Проектный подход в государственном управлении 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: является получение целостного представления об управлении проектного подхода как 

основного направления эффективного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает введение в проблематику управления 

проектами и изучение его методологии, ознакомление с инструментами и методами управления проектами на 

всех этапах жизненного цикла проекта. Соответственно студентам предстоит приобретение систематических 
знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой области и изучение научных подходов и 

методов, используемых в практической проектной деятельности. 

Пререквизиты: Государство и бизнес, Социально-экономическое развитие малых городов, Государственно-

частное партнерство, Региональная экономика и управление  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современную методологию проектного подхода в 

государственном управление; В) современные программные средства и информационные технологии, 

используемые в проектном подходе в государственного управления; С) уметь определять цели, предметную 

область и структуры проектного подхода в государственном управление; Д) способность/готовность применять 

на практике знания и умения в области: проектного подхода в государственном управление; особенностей 

вербальных и невербальных коммуникаций. Е) способность/готовность применять на практике знания и умения 
в области: методов научного анализа проблем и процессов в профессиональной области; подготовки, 

планирования, контроллинга и принципов принятия решений при проектного подхода в государственном 

управление. 

 

14.2 Модуль – Анализ деятельности государственных органов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономический анализ 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Целью настоящей учебной дисциплины является изучение вопросов, относящихся к 

экономике страны в целом.  

Краткое содержание дисциплины: Макроэкономический анализ предполагает абстрагирование от различий 
между отдельными рынками и выявление ключевых моментов функционирование целостной экономической 

системы. Наиболее важное значение имеет выяснение факторов лежащих в основе экономического роста, 

причин высокой или низкой безработицы в стране, условий макроэкономического равновесия, влияния 

изменений в одной стране на экономическое положение других стран, а также оценка роли и инструментов 

государственного регулирования экономики. 

Пререквизиты: Государство и бизнес, Социально-экономическое развитие малых городов, Государственно-

частное партнерство, Региональная экономика и управление  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды, 

состоящей из специалистов различных направлений и квалификаций, с делением ответственности и 

полномочий за результаты работы и готовность следовать корпоративной культуре организации; В) Проводить 

теоретические и прикладные исследования в области современных достижений экономической науки в стране 

и за рубежом, ориентированные на достижение практического результата в условиях инновационной модели 

казахстанской экономики; С) Принимать участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной и инновационной деятельности предприятий и организаций, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; Д)  Применять глубокие знания 

основ функционирования экономической системы на разных уровнях, истории экономики и экономической 

науки для анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем. Е) На основе аналитической обработки учетной, статистической и отчетной 

информации готовить информационные обзоры, аналитические отчеты, в соответствии с поставленной задачей, 

давать оценку и интерпретацию полученных результатов и обосновывать управленческие решени. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственные закупки 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: является формирование у студентов теоретических знаний, современных практических 

умений и навыков, целостного представления о государственных заказах; расширение и углубление знаний о 
нормативно-правовых актах, регулирующих порядок осуществления заказчиками закупок на уровне РК, 

регионов и местном уровне. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Государственные закупки» предназначенадлясформирования 

представления у студентов о способах и условиях осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд; наглядного изучения процедуры проведения торгов при осуществлении закупок путем 

проведения открытого аукциона или конкурса, а так же проведения запроса котировок и размещения заказов у 

единственного поставщика для государственных и муниципальных нужд; получения навыков студентами в 

области размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд. 

Пререквизиты: Государство и бизнес, Социально-экономическое развитие малых городов, Государственно-

частное партнерство, Региональная экономика и управление  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) владеет системным представлением о комплексе работ, выполняемых 

при поставках, закупках, навыками планирования, регулирования и контроля закупок и поставок; В) 

разрабатывает и реализовывает стратегию эффективных поставок, закупок и запасов; С) организовывает 

контроль поставок; анализирует классификацию поставок и закупок с точки зрения оптимизации запасов; Д) 

регулирует в правовом отношении поставки и закупки; Е) критически оценивает формы организации 

государственных закупок. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Мониторинг и оценка деятельности государственных органов 

Автор программы: Жунусов Б.А. 
Цель изучения курса: ознакомление студентов с теоретическими основами и существующей практикой 

оценки эффективности государственного и муниципального управления как в зарубежных странах,так и в 

Казахстане. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение курса базируется на знании основных положений таких 

дисциплин, как: теория и механизмы современного государственного управления, муниципальное управление и 

местное самоуправление, экономика общественного сектора. Изучение дисциплины дополняет освоение 

дисциплин: регламентация и стандартизация деятельности органов государственной и муниципальной власти, 

управление изменениями в государственной и муниципальной сфере. 

Пререквизиты: Государство и бизнес, Социально-экономическое развитие малых городов, Государственно-

частное партнерство, Региональная экономика и управление  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) оценить эффективности государственного управления; - современные 
направления совершенствования государственного управления; Б) критически оценить перспективы внедрения 

современных направлений совершенствования государственного управления в определенной области, оценить 

эффективность предпринятых мер; В) использовать понятийный аппарат теории эффективности 

государственного и муниципального управления; С) оценивать эффективность деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РК, а также органов местного самоуправления; Д) актуальной информацией 

о принципах и практике построения эффективных систем государственного и муниципального управления в РК 

и зарубежныхстранах, а также проводимой в настоящее время государственной и муниципальной политике; Е) 
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должен демонстрировать способность и готовность: эффективно применять сформированные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

 

14.3 Модуль -Реализация проектов государственного управления 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микро- и макроанализ 

Автор программы: Жекеева К.К. 
Цель изучения курса: Целью изучения курса «Микро- и макро анализ» является овладение студентами 

теоретических знаний и приобретение навыков анализа практических микро- и макроэкономических проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Микро- макроэкономический анализ» позволяет будущим 

специалистам профессионально и грамотно анализировать события, процессы и явления, происходящие на 

микро- и макроуровне. Необходимость изучения микро- и макроэкономического анализа обоснована 

важностью понимания механизма функционирования экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, 

страны в целом, а также последствий проводимой государственной политики 

Пререквизиты: Государство и бизнес, Социально-экономическое развитие малых городов, Государственно-

частное партнерство, Региональная экономика и управление  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: о сущности управленческого труда о методах, 

принципах, функциях управления, стилях руководства и особенностях управления отдельных сфер 
деятельности предприятия; В) знать предмет микро- и макроэкономического анализа; основы теории спроса и 

предложения; теорию потребительского поведения; индивидуальный и рыночный спрос; выбор в случае 

неопределенности результата; теорию производства; издержки производства; максимизацию прибыли при 

различных типах рыночной структуры; С) уметь использовать различные методы экономического анализа; 

проводить анализ спроса и предложения, эффективности производства; рассчитывать показатели эластичности 

спроса и предложения; строить кривые издержек, изокосты, изокванты и др.; разрабатывать стратегию 

капитальных вложений и стратегию производства; Д) приобрести практические навыки: анализа конкретных 

ситуаций в экономике с позиций микроэкономики и макроэкономики; Е) быть компетентным: в принятии 

рациональных решений в рыночных условиях; в проведении микроэкономического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Механизм корпоративных и государственных закупок   

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: изучить актуальные вопросы, связанные с государственными и корпоративными 

закупками, ключевые задачи в вопросах регулирования закупок организаций, решение которых стоит перед 

государством, а также особенности современного механизма корпоративных и государственных закупок  и 

связанные с этим риски. 

Краткое содержание дисциплины: управление государственными и корпоративными закупками на ключевых 

предприятиях экономики государства представляет собой важнейший фактор обеспечения ее устойчивости и 

эффективности. Государство, как главный регулятор экономики, в целом регламентирует государственные и 

корпоративные закупки и в той или иной степени их регулирует. В этой связи курс «Механизм корпоративных 

и государственных закупок» является актуальным в плане подготовки специалистов-управленцев в сфере 
государственного и местного управления. 

Пререквизиты: Государство и бизнес, Социально-экономическое развитие малых городов, Государственно-

частное партнерство, Региональная экономика и управление  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) владеет знаниями в сфере нормативного регулирования корпоративных 

и государственных закупок; В) критически оценивает механизм осуществления, контроля и управления 

закупками в соответствии с законодательством РК; С) осуществляет профессиональную деятельность в сфере 

закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд; Д) анализирует современные 

особенности механизма корпоративных и государственных закупок. Е) критически оценивает формы 

организации механизм корпоративных и государственных закупок. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Управление проектами  

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: является изучение основых методов и принципов управления проектами в современных 

условиях государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает освоение дисциплины предполагает 

введение в основы управления проектами и изучение его методологии, ознакомление с инструментами и 

методами управления проектами на всех этапах жизненного цикла проекта. Соответственно студентам 



553 

  

предстоит приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой 

области и изучение научных подходов и методов, используемых в практической проектной деятельности. 

Пререквизиты: Государство и бизнес, Социально-экономическое развитие малых городов, Государственно-

частное партнерство, Региональная экономика и управление  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современную методологию управления проектом, В) 

современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами. С) 

уметь определять цели, предметную область и структуры проекта, Д) способность готовность применять на 
практике знания и умения в области: методологии управления проектами; особенностей вербальных и 

невербальных коммуникаций. Е) способность готовность применять на практике знания и умения в области: 

методов научного анализа проблем и процессов в профессиональной области; подготовки, планирования, 

контроллинга и принципов принятия решений при управлении проектами. 

 

6В04106 – МАРКЕТИНГ 

2 курс  

 

 

 

 

 

Компонент 

 
Код дисциплины Наименование дисциплины 
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3.1 Модуль -Право и философия знаний, 10 кредитов 

ООД КВ OP 2107 Основы права 3 5/5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 3 5/5 

3.2 Модуль - Правовые знания и философия науки, 10 кредитов 

ООД КВ PE 2107 Право и экономика 3 5/5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 3 5/5 

5.1 Модуль - Гуманитарно-экономический, 16 кредит  

БД КВ Мак 2206 Макроэкономика 3 5/5 

БД КВ Mer 2207 Мерчандайзинг (на англ яз) 3 5/5 

БД ВК AYa B1, B2 2208 Английский язык В1, В2 3,4 6/6 

5.2 Модуль - Деловая экономика, 16 кредитов 

БД КВ МА 2206 Макроэкономический анализ 3 5/5 

БД КВ TOT 2207 Теоретичесkие основы товароведения (на англ яз) 3 5/5 

БД ВК AYa B1, B2 2208 Английский язык В1, В2 3,4 6/6 

6.1  Модуль - Использование статистических данных в маркетинге, 18 кредитов 

БД КВ SMM 2209 Статистические методы в маркетинге 3 5/5 

БД КВ DM 2210 Digital маркетинг 4 5/5 

БД КВ РАМ 2211 Планирование и анализ маркетинга  (на каз яз) 4 5/5 

БД  Производственная практика 4 2/2 

БД  Языковая практика 4 1/1 

6.2  Модуль - Статистический подход в маркетинге, 18 кредитов 

БД КВ OS 2209 Основы статистики 3 5/5 

БД КВ MAD 2210 Маркетинговый анализ данных 4 5/5 

БД КВ PM 2211 Планирование маркетинга (на каз яз) 4 5/5 

БД  Производственная практика 4 2/2 

БД  Языковая практика 4 1/1 

7.1 Модуль -Реклама в торговле, 12 кредитов 

БД КВ Rek 2214 Реклама (на англ яз) 4 5/5 

БД КВ PP 2215 Поведение потребителей (на каз яз) 4 4/4 

БД КВ ORT 2216 Оптово-розничная торговля 4 3/3 

7.2 Модуль - Поведенческий подход в маркетинге, 12 кредитов 

БД КВ AVR 2214 Аудиовизуальная реклама (на англ яз) 4 5/5 

БД КВ PPDR 2215 Поведение потребителей на деловых рынках (на каз яз) 4 4/4 

БД КВ US 2216 Управление сбытом 4 3/3 
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3.1 Модуль - Право и философия знаний 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: Мурсалова Л. 

Цель изучения курса: Теоретическое и методологическое рассмотрение предпосылок, причин возникновения 

государства и права. Реализация нового правового мышления, формирование общей и правовой культуры в 

казахстанском обществе по формированию демократического правового государства, подготовка 
высококвалифицированных специалистов. 

Краткое содержание дисциплины:Тематика и система курса "Основы права". Основы теории государства. 

Основы теории права. История становления и развития теории государства и права. Основы конституционного 

права Республики Казахстан. Основы административного права Республики Казахстан. Основы брачного и 

семейного права в Республике Казахстан. Основы трудового права в Республике Казахстан. Основы 

гражданского права в Республике Казахстан. Основы уголовного права в Республике Казахстан. Основы 

уголовно-процессуального и гражданского процессуального права в Республике Казахстан. Основы 

организации и деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан. 

Пререквизиты:Политология, Социология 

Постреквизиты: Паблик рилейшнз, Маркетинг услуг 

Ожидаемые результаты обучения:А) знание состояния Республики Казахстан, видов юридической 

ответственности; В) отношение понятий человек и гражданин; основы возникновения юридического лица; 
изучение теоретических аспектов, анализ процессов; С) Повышение квалификации студентов по соблюдению 

конституционных принципов правового статуса прав человека и гражданина, типов прав и свобод человека и 

гражданина, способов защиты, противоречий и пробелов, умения делать сравнительные выводы;Д) уметь 

читать и обсуждать нормативные правовые акты; познакомиться со способами выхода из правовых ситуаций; 

Е) уметь анализировать препятствия и препятствия в процессе формирования правового государства 

Республики Казахстан; освоение правовых способов вступления в правоотношения. 

 

3.2 Модуль - Правовые знания и философия науки 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Право и экономика 

Автор программы: Мурсалова Л. 

Цель изучения курса: подготовка этических, этических, творческих, моральных, юридических, экономических 

и моральных специалистов. 

Краткое содержание дисциплины:Проблематика конституционной экономики. Соотношение правового 

пространства и экономического пространства. «Право и экономика»  разграничение со смежными научными 

дисциплинами. Конституционная политическая экономия. Предмет и задачи экономики. Экономическое 

содержание Конституции. Экономическая свобода. Экономический публичный порядок. Экономический и 

юридический анализ права собственности. Конституционно - правовые проблемы налогообложения 

Пререквизиты:Политология, Социология 

Постреквизиты: Паблик рилейшнз, Маркетинг услуг 

Ожидаемые результаты обучения:А) овладение основами права и экономики; Б) уметь осваивать и 
применять новые подходы к обучению основам права и экономики; В) соблюдать требования основ права и 

экономики; Г) уметь читать и обсуждать нормативные правовые акты; познакомиться со способами выхода из 

правовых ситуаций; Д) юридическое и экономическое образование студентов через дисциплину права и 

экономики 

 

5.1 Модуль - Гуманитарно-экономический 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономика 

Автор программы: Игильманова С.И 

Цель изучения курса: обучить студентов методологии анализа основных макроэкономических показателей 

Республики Казахстан, их динамики и факторов, сформировать собственное мнение о макроэкономической 
ситуации в стране, уметь самостоятельно анализировать последствия экономической политики государства; 

экономика домохозяйства и фирмы, особенности фирмы в различных рыночных структурах, использование 

методов экономико-математического моделирования. 

Краткое содержание дисциплины:В ходе изучения дисциплины «Макроэкономика» основными субъектами 

рынка являются: действия потребителей и производителей, зрелая конкуренция, монополия, монопольная 

конкуренция, деятельность фирмы в условиях олигополии, а также механизмы функционирования рынков 

факторов производства, слабости рынка и их регулирование. роль государства рассматривается; Рассмотрены 
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методы комплексного изучения основных макроэкономических показателей Республики Казахстан и их 

динамики. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Управление сбытом, Организация продаж товаров и услуг 

Ожидаемые результаты обучения:А) анализ хозяйственной деятельности субъектов рынка, макроэкономика 

по секторам экономики, на основании которой делаются выводы; уметь эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы; В) уметь осваивать и применять новые подходы к обучению основам права и экономики; С) 

использование факторов, стимулирующих и стимулирующих спрос, таких как повышение качества услуг, 
ценообразования и рекламы; Д) формирование цен на рынке, эффективная организация производства, 

увеличение прибыли, знание механизма экономического воздействия макроэкономической политики 

государства и его применение в профессиональной практике; Е) знание методологии определения ключевых 

макроэкономических показателей, умение применять методы анализа динамики этих показателей в экономике 

страны; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Мерчандайзинг (ағылшын тілінде) 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: To study the basic characteristics of the theoretical value of merchandising, classification of 

goods, assortment types, technological processes in stores, processes in warehouses and the basics and features of 

trade organization 
Краткое содержание дисциплины:Merchandising, subjects and merchandising activities, merchandising methods, 

classification and coding of goods, organization of goods supply, trade activities of business entities, quantitative 

characteristics of goods, qualitative characteristics of goods, information means of goods, assessment of product 

competitiveness, management of the assortment of goods, chemical properties of goods , methods of determining the 

value and practical value, conditions and methods of storage of goods, system of transportation of goods, 

standardization of goods and training in certification methods. 

Пререквизиты: Introduction to Marketing, Theoretical Foundations of Commodity, Marketing 

Постреквизиты: Organization of sales of goods and services, Online marketing, International marketing 

Ожидаемые результаты обучения:А) Knowledge of the theoretical justification of consumer goods; B) identify the 

theoretical substantiation of the features of the product recognition; study of the theoretical aspects, analysis of various 

technological processes in the trading activities; C) classification of merchandising; improving the skills of students in 
the process of standardization and certification of goods and services; Д) have theoretical and practical knowledge of 

trading activities; know the practical aspects of trading; get acquainted with the main characteristics and properties of 

the goods; E) development of theoretical basis, conditions, advantages of the elements of development, production, 

processing, storage, sale, transportation, advertising of goods. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Английский язык В1, В2     

Автор программы: Якудина Р.С. 

Краткое содержание дисциплины:Ознакомление с терминологическими словарями и справочными 

материалами. Свободные и последовательные фразы, адекватность и идиома устной и письменной речи. 

Словообразование. Наиболее распространенные суффиксы и префиксы являются ложными. Грамматические 
трудности присущи письменному научному письму. Пассивный голос. Инговские формы (сравнительный 

анализ) и их сложные конструкции. Инфинитив, формы, функции и сложные циклы. Условные предложения. 

Эмфатические и эллиптические конструкции. Структурная, семантическая и коммуникативная целостность 

текста. Структурная, семантическая и коммуникативная целостность текста. Соотношение между простыми и 

сложными предложениями в тексте определяется его коммуникативной функцией. В рамках научных тем 

различны: рефераты, рефераты, рефераты, рецензии, рефераты, аннотации и т. Д. Дальнейшее повышение 

вашей способности представить письменную презентацию. Композиционный дизайн текста. Знаки препинания. 

Прямая и непрямая речь как микротексы. 

Пререквизиты: Иностранные языки, Профессионально ориентированные иностранные языки 

Постреквизиты: Интернет – маркетинг, Маркетинг туризма  

Ожидаемые результаты обучения:А) знание функциональных сценариев диалога и полилогического 

общения; Б) уметь свободно говорить на различные темы: общие, образовательные и профессиональные, а 
также свободное время; C) Преобразует мысли в единый, согласованный текст, основанный на структуре 

жанра, который вы выбираете, и создает подробные описания фактических или предсказуемых событий; Д) 

обобщение и оценка информации и доказательств из различных источников; E) самостоятельная работа, 

понимание текстов, подбор справочных материалов (трудности могут привести к редким идиоматическим 

выражениям). 
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5.2 Модуль - Деловая экономика 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономический анализ 

Автор программы: Игильманова С.И 

Цель изучения курса: Дать студентам теоретические знания об основах макроэкономики и специфике 

научного анализа;  

Краткое содержание дисциплины:В ходе изучения дисциплины «Макроэкономический анализ» рассмотрена 
методология комплексного анализа основных макроэкономических показателей Республики Казахстан и их 

динамики. Изучение дисциплины основано на следующих методах научного анализа макроэкономики с 

использованием метода аналитического анализа валового внутреннего продукта Республики Казахстан: 

динамика и структура, виды и факторы экономического роста, анализ валютного рынка Казахстана, 

государственное управление внешним долгом. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Управление сбытом, Организация продаж товаров и услуг 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание основных научных концепций и концепций, овладение 

методологией научного анализа; В) Применение методологии научного анализа к конкретной 

макроэкономической ситуации; С) уметь высказывать свое мнение, делать выводы, оценивать 

макроэкономическую ситуацию и экономическую политику государства по различным направлениям, их 

последствия; Д) формирование навыков общения и общения с другими людьми; E) Иметь теоретические знания 
и практические навыки в области макроэкономики и научного анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теоретичесkие основы товароведения (на англ яз) 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: To study the main characteristics of the theoretical value of the goods, classification of goods, 

types of assortment, technological processes in stores, processes in warehouses and theoretical foundations and features 

of the organization of trade. 

Краткое содержание дисциплины:Theoretical justification of the recognition of goods, the objects and subjects of 

the merchandise activity, the methods of merchandise, classification and coding of goods, the organization of the goods 

supply system, the trading activities of business entities, the quantitative characteristics of the goods, the qualitative 
characteristics of the goods, the means of information, the evaluation of the competitiveness of the goods, the 

management of the assortment, methods of determining the chemical properties, value and practical value of the goods, 

conditions and methods of storage of goods, the system of transportation of goods, training in methods of 

standardization and certification of goods. 

Пререквизиты: Economic Theory, Microeconomics 

Постреквизиты: Marketing, International Marketing, Marketing Management 

Ожидаемые результаты обучения: A) Knowledge of the theoretical justification of consumer goods; know the 

theoretical justification of the dressing features; C) the study of theoretical aspects, identifying the characteristics of the 

goods, analysis of various technological processes in trading activities; classification of goods; advanced training of 

students in the process of standardization and certification of goods and services. C) have theoretical and practical 

knowledge of trading activities; know the theoretical aspects of trade; Д) get acquainted with the main characteristics 
and properties of the goods; E) development of the theoretical foundations, conditions, advantages of the elements of 

development, production, processing, storage, sale, transportation, advertising. 

 

6.1  Модуль - Использование статистических данных в маркетинге 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Статистические методы в маркетинге 

Автор программы: Әлиева А.Ө. 

Цель изучения курса: научить использованию статистической методологии в практической работе. 

Краткое содержание дисциплины:использовать метод статистического индекса, то есть провести 

сравнительный анализ и динамику всех социально-экономических процессов, а также определить факторы, 

влияющие на эту ситуацию, методологию построения системы национальных счетов; Овладение основами 
социально-экономической статистики в соответствии с принципами СНС; разработка методологии обобщения 

статистической информации для принятия управленческих решений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Моделирование в среде AnyLogic, Инвестиционный маркетинг  

Ожидаемые результаты обучения: А)статистическая методология: в вузе, а также в дальнейшем методы 

анализа статистической индексации конкретной статистической ситуации; В) проводят сравнительный анализ и 

динамику отдельных социально-экономических процессов и определяют факторы, влияющие на этот фактор; 

С) навыки сбора статистической информации, анализа фактической статистической ситуации; Д) возможность 
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подведения итогов сравнительного анализа динамики и выявления социально-экономических процессов; Е) 

моделирование экономических, микроэкономических, социально значимых проблем. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Digital маркетинг 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: разработка современных способов, методов и технологий использования цифрового 

маркетинга для повышения эффективности деятельности компании и ее связи с внешней средой. 
Краткое содержание дисциплины:Курс направлена на практическое и практическое закрепление знаний и 

навыков цифрового маркетинга в области зарубежного и отечественного опыта. Обзор инструментов 

цифрового маркетинга, разработка стратегий цифрового маркетинга, оптимизация и оптимизация сайта, 

маркетинг в социальных сетях и новых медиа, цифровая реклама, маркетинг по электронной почте, веб-

аналитика и анализ эффективности рекламной компании. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Маркетинг туризма, Интернет маркетинг 

Ожидаемые результаты обучения: А) сформулировать концепцию выявления и исследования проблем, 

разработать инструменты цифрового маркетинга; б) использовать маркетинговую информацию в контексте 

оцифровки; C) уметь проектировать исследовательскую выборку; Д) обладать навыками создания и проведения 

процедуры оцифровки в контексте конкретной маркетинговой проблемы. E) Студенты получают практический 

опыт применения знаний и навыков, полученных на этом курсе, в контексте цифровизации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Планирование и анализ маркетинга  (на каз яз) 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Студенттерді маркетингтік және білімдік талдау жүйесінде, оның ішінде кәсіпорынның 

маркетингтік қызметін тексеруге, стратегиялық және операциялық жоспарларды дайындауға қажетті регрессия, 

корреляция, статистикалық, математикалық, экономикалық, кластерлік талдауды үйрету. 

Краткое содержание дисциплины:Бұл курс жоспарлаудың негізгі тұжырымдамаларын, олардың түрлері мен 

формаларын, сондай-ақ оларға әсер ететін факторларды анықтайды, стратегиялық және операциялық 

жоспарларды дайындау үшін қажет компанияның маркетингтік қызметін жоспарлау және тексеру үшін қажетті 

білім беру жүйесін ұсынады. Маркетингтік талдау әдістерінің келесі түрлері қол жетімді: экстраполяция әдісі, 
сараптамалық бағалау әдістерінің бірі - Delphi әдісі, математикалық статистикаға негізделген болжау, 

модельдеу көмегімен математикалық статистика, тренд, факторизациямен экстраполяция әдісі, қарапайым 

экстраполяция әдісі, синтаксистік әдіс, стратегиялық әдіс индексі 

Пререквизиты: Микроэкономика, Маркетинг 

Постреквизиты: Маркетингтік зерттеулер, Маркетингтік коммуникациялар 

Ожидаемые результаты обучения: А) маркетинг жоспарын құру; маркетингтік талдаудың білімі мен әдістері; 

В) студенттердің әр саладағы маркетингтік талдаудың тетіктері туралы білімдерін, сонымен қатар сандық және 

сапалық зерттеу әдістеріне негізделген жоспарды игеру; С) серіппелерді маркетингтік талдаудың 

ерекшеліктеріне сәйкес қолдана алады және нарықтағы экономикалық жағдайды талдай алады; Д) маркетингтік 

жоспарлау әдістерін меңгеру; белгілі бір салаға байланысты тиімді маркетингтік талдау түрлерін қолдана білу; 

E) маркетинг жоспарларының түрлері мен маркетингтік талдау әдістерін оқып үйрену. 

 

6.2  Модуль - Статистический подход в маркетинге 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы статистики 

Автор программы: Әлиева А.Ө. 

Цель изучения курса: Обучение статистическим методам: обучение студентов методам количественного 

анализа социально-экономических явлений и процессов с использованием качественных статистических 

методов  

Краткое содержание дисциплины:применение метода статистического индекса, то есть сравнительного 

анализа и динамики всех социально-экономических процессов, а также выявление факторов, влияющих на эту 

ситуацию; Методология структуры национальной системы бухгалтерского учета; анализ и анализ всех 
социально-экономических процессов и выявление факторов, влияющих на эту ситуацию; Создание счетов 

национальной системы бухгалтерского учета; 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Моделирование в среде AnyLogic, Инвестиционный маркетинг  

Ожидаемые результаты обучения: А) статистические методы корректировки статистических данных об 

общественных явлениях общего пользования; В) теоретические основы дисциплины; методы расчета 

статистических показателей; С) использовать статистические методы при анализе изменений социально-

экономических явлений; Д) использование статистических методов статистической коррекции при 



558 

  

использовании статистической информации; Е) моделирование экономических, микроэкономических, 

социально значимых проблем 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Маркетинговый анализ данных 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Изучение основы и сущности маркетингового анализа данных, теории и практики 

современного маркетингового механизма воздействия на конкурентные позиции фирмы на рынке. Ставится 
задача сформировать у обучающихся четкое представление о том, как должен осуществляться маркетинговый 

анализ данных, чтобы снизить риск маркетинговой деятельности предприятия, повысить эффективность 

управленческих решений 

Краткое содержание дисциплины:Маркетинговый анализ данных рассматривается как комплексная 

концепция управления, направленная на изучение предпочтений потребителей с целью их удовлетворения, а 

также с целью сегментирования покупателей для проведения анализа предпочитаемых ими марок или сортов 

товаров и степень насыщенности рынка в этих сегментах. В процессе изучения дисциплины будут 

рассмотрены: Цели и содержание маркетингового анализа данных. Анализ покупателей. Анализ конкуренции и 

конкурентов. Анализ товаров и товарной политики. Анализ ассортимента и ассортиментной политики. Анализ 

ценовой политики. Анализ сбыта и сбытовой политики. Анализ маркетинговых коммуникаций. Анализ 

организации маркетинга на предприятии. Методы  экстраполяции, метод дельфи, прогнозирование на основе 

математической статистики, тренд, метод простой экстраполяции, метод синектики, метод стратегического 
индекса, графический анализ. 

Пререквизиты: Основы статистики 

Постреквизиты: Онлайн маркетинг, Маркетинг туризма  

Ожидаемые результаты обучения: А) выявлять проблемы и формировать концепцию исследования, 

разработать инструментарий маркетингового анализа данных, В) уметь осуществлять анализ маркетинговой 

информации, С) уметь формировать выборку исследования. Д) Владеть навыками разработки и проведения 

процедуры маркетингового анализа данных в условиях конкретной маркетинговой проблемы. Е) Приобретение 

студентами опыта практического применения полученных в рамках данного курса знаний и навыков в условиях 

реально действующих предприятий.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Планирование маркетинга (на каз яз) 

Автор программы: БасшиеваЖ.К. 

Цель изучения курса: Компанияның маркетингтік қызметіне аудит жүргізу үшін қажетті, стратегиялық және 

операциялық жоспарларды дайындау үшін қажет тренинг 

Краткое содержание дисциплины:Маркетингтік жоспарлаудың рөлі. Маркетинг жоспарының ерекшеліктері. 

Маркетингтік жоспарлаудың ұйымдағы басқарушылық шешімдер қабылдау механизміне интеграциясы. 

Маркетингті жоспарлау кезеңдері. Маркетинг жоспарларының түрлері. Маркетинг жоспарларының ұйымдық 

бөлімшелердің жоспарларымен байланысы. Маркетингтің стратегиялық жоспарларын құру негіздері. Стратегия 

пирамидасы. Маркетингтің стратегиялық жоспарларын жасау процесі мен кезеңдері. Кәсіптің беріктігінің 

типтік өлшемдері. Нарық тартымдылығының типтік өлшемдері. Маркетингтің стратегиялық жоспарының 

мазмұны. Маркетинг жоспарларының типологиясы. Маркетингтің стратегиялық жоспары. Маркетингтің 
тактикалық жоспарлауы. Маркетинг бюджетін жасаңыз. 

Пререквизиты: Микроэкономика, Маркетинг 

Постреквизиты: Маркетинггтік коммуникация 

Ожидаемые результаты обучения: А) Маркетинг жоспарын құру; В) сандық және сапалық зерттеу әдістеріне 

негізделген жоспарды игереді; C) нарықтағы экономикалық жағдайды талдау; Д) маркетингтік жоспарлау 

әдістерін игеру; E) Маркетинг жоспарларының түрлерін зерттеу 

 

7.1 Модуль - Реклама в торговле 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Реклама (на англ яз) 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 
Цель изучения курса: Explanation of advertising policies for goods and services. Mastering the types of advertising 

that students can use as tools to increase the liquidity of their goods and services. Explain the importance, significance, 

goals and objectives of advertising for the enterprise 

Краткое содержание дисциплины:History of the formation and development of advertising. The nature and types 

of advertising, their classification. Advertising distribution channels and tools. Planning of advertising activities. Legal 

aspects of advertising. Advertising marketing and management. Market and advertising agencies. Advertising as a 

driving factor in the media. Commodity advertising is a key factor in promotion technology. Advertising advertising 

strategies. International advertising service. Control over advertising activities 
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Пререквизиты: Marketing, Theoretical foundations of merchandise 

Постреквизиты: Import Marketing, Innovative Marketing, Enterprise Marketing  

Ожидаемые результаты обучения: A) Development of important ways of advertising for goods and services; B) 

Have the skills to understand the necessity of advertising and the conditions for increasing its popularity in the society; 

C) Students will be accustomed to know the importance, necessity, and ways of advertising in each area of advertising; 

Д) How to choose the most effective advertising for businesses; E) have the skills to use effective advertising 

technologies and methods of selling goods 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Поведение потребителей (на каз яз) 

Автор программы:Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Оқытудың негізгі мақсаты - тұтынушылық мінез-құлықты зерттеу және модельдеу, 

сатып алу шешімдерін қабылдау саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру, әсіресе 

маркетингтік қызметті дамытуға және нарықтың мақсатты сегменттерін жаулап алуға клиенттердің талдауы 

мен бағалауының әдістемесін қолдану. 

Краткое содержание дисциплины:Маркетинг принциптері бойынша кәсіпорындарды ұйымдастыру 

тұтынушыларды олардың қажеттіліктерін, қалауларын, талғамдарын ескере отырып, зерделеуді және сатып алу 

туралы шешім қабылдауға деген уәжді білуді талап етеді. Осыған байланысты клиенттердің қажеттіліктерін 

қанағаттандыру, клиенттердің шешімдерін қабылдауға ынталандыруды анықтау, клиенттердің мінез-құлқын 

болжау нарықтағы кәсіпорындардың маркетингтік қызметінің басым бағыттары болып табылады. 
Пререквизиты: Маркетинг 

Постреквизиты: Маркетингтік коммуникация, Брендинг, Қонақүй бизнесіндегі маркетинг 

Ожидаемые результаты обучения: А) Тұтынушылардың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін зерттеудің 

озық әдістеріне ие болу; В) Нарықтағы тұтынушылардың мінез-құлқын болжау дағдыларына ие болу; C) 

Тұтынушыларды ынталандыру және олардың көзқарастарын дәлелдеу үшін стратегия мен тактика әзірлеу; Д) 

тұтынушылардың іс-әрекетін оңтайландыру үшін тиісті маркетингтік стратегияны жасау дағдылары; E) 

тұтынушылық мінез-құлық модельдерін және маркетингтік шешімдер жиынтығын жасау барысында оларды 

басқару әдістерін қолдану саласындағы дағдылар. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оптово - розничная торговля 

Автор программы: Жакупова Б.А. 

Цель изучения курса: Формирование  знаний  и  навыков  в  области  рационального  построения  торговых 

предприятий,  умение  проектировать  торгово-технологические  процессы,  внедрять  в  торговлю  достижения 

научно - технического прогресса 

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «Оптово - розничная торговля» предназначена для подготовки 

специалистов с профилем рынка. Дисциплина актуальна и экономически актуальна. Помогает студентам в 

углубленном изучении диалектических методов познания, систематическом, статистическом и экономическом 

анализе закономерностей оптовой и розничной торговли. Изучая экономическую природу и эволюцию общей 

торговли (от товарного обмена до товарного обращения), это помогает идентифицировать торговлю как 

экономическую категорию и как отдельную форму торговли. 

Пререквизиты: Микроэкономика, маркетинг 

Постреквизиты: Маркетинг услуг, Организация продаж товаров и услуг 

Ожидаемые результаты обучения: А) Правильно определять потребности в торгово-

технологическомоборудовании; создавать оптимальные товарные запасы; В) Оперативно регулировать 

товарный ассортимент, обеспечить бесперебойное товароснабжение торговой сети; С) Способствовать 

возрождению в стране системы потребительской кооперации; Д) Умения в области организации 

(производственных) торговых и технологических процессов на предприятиях оптовой и розничной торговли; E) 

Умения в области адаптация к новым организационно - экономическим и социальным условиям, 

складывающимся на предприятиях производства (торговли и общественного питания) под воздействием 

рыночной среды. 

 

7.2 Модуль - Поведенческий подход в маркетинге 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Аудиовизуальная реклама (на англ яз) 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: acquaint students with the theoretical and practical foundations of advertising activities, 

acquire the skills of advertisers. 

Краткое содержание дисциплины:Currently, advertising is needed for enterprises operating in different industries 

and with different forms of ownership. The success of the enterprise in the market is largely due to the effective service 

of advertising, which is a tool for informing advertisers about their sellers about the quality of goods and services, 
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incentives for promoting their sales and a tool for competition. That is why marketing, management, business 

fundamentals, etc. Along with leading disciplines, advertising plays a key role. 

Пререквизиты:  Fundamentals of Marketing", Theoretical Foundations of Commodity 

Постреквизиты:  International Marketing", "Marketing Management" 

Ожидаемые результаты обучения: A) advertising, advertising company, means of distribution of advertising, 

media planning; Елерін Methods of conducting research of advertising: methods, means, means of collection, analysis 

of information, features of research; Білу To know the theoretical foundations of the organization and carrying out of 

advertising actions; B) use the basic concepts in the practice of advertising; C) development and implementation of 
advertising campaigns; Д) development of a media plan for advertising campaigns of the company; E) Promote in-depth 

study of advertising activities, professional development through the knowledge gained, and effective solutions in the 

field of advertising. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Поведение потребителей на деловых рынках (на каз яз) 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: Оқытудың негізгі мақсаты - іскери нарықтардағы тұтынушылық мінез-құлықты зерттеу 

және модельдеу, сатып алу туралы шешім қабылдау саласындағы теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды игеру, маркетингтік қызметті дамыту және бизнес-нарықтың мақсатты сегменттерін жеңіп алу 

үшін клиенттердің уәждерін талдау мен бағалау әдістемесін қолдану ерекшеліктері. 

Краткое содержание дисциплины: Маркетинг қағидаттарына сәйкес қайталама нарықтардағы кәсіпкерлік 
тұжырымдамасын ұйымдастыру ықтимал клиенттерді табу мүмкін еместігін, үлкен потенциалды, ықыласты, 

толқуды, проблемаларды шешуге ынталандыратын мотивацияны алуды білдіреді. Осылайша, серіктестердің 

потенциалын алға тарту, бағыныштылардың толқуын ынталандыру, маркетинг салаларын басымдықпен таңдау, 

нарықты болжау мүмкін емес. Тұтынушылардың мінез-құлқы мен сатып алулары туралы шешім қабылдауын 

оқып-үйрену және модельдеу, маркетингтік іс-шараларды дайындау үшін сатып алушылардың мотивациясын 

бағалау және талдау әдістемесін қолдану ерекшеліктері туралы, нарық сегменттерін игеру туралы теориялық білім 

мен практикалық дағдыға ие болу; 

Пререквизиты: Маркетинг 

Постреквизиты: Маркетингтік коммуникация, Брендинг, Қонақүй бизнесіндегі маркетинг 

Ожидаемые результаты обучения: A) тұтынушылардың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін зерттеудің 

озық әдістеріне ие болу; В) Нарықтағы тұтынушылардың мінез-құлқын болжау дағдыларына ие болу; C) 
Тұтынушыларды ынталандыру және олардың көзқарастарын дәлелдеу үшін стратегия мен тактика әзірлеу; Д) 

тұтынушылардың іс-әрекетін оңтайландыру үшін тиісті маркетингтік стратегияны жасау дағдылары; E) 

тұтынушылық мінез-құлық модельдерін және маркетингтік шешімдер жиынтығын жасау барысында оларды 

басқару әдістерін қолдану саласындағы дағдылар. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление сбытом 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: изучить цели и основные задачи управления сбытом, типы посредников, факторы, 

влияющие на структуру каналов сбыта, типы вертикальных маркетинговых систем, базовые стратегии охвата, 

особенности управления региональными продажами, документы, сопровождающие работу с посредниками.  
Краткое содержание дисциплины:В курсе «Управление сбытом» рассматриваются основные вопросы 

управления сбытом продукции: Выстраивание каналов сбыта является одним из последних звеньев цепочки 

создания ценности и от того, насколько эффективно выстроено управление на этой стадии, во многом зависит 

эффективность компании в целом. Управление каналами сбыта является комплексным и многоэтапным 

проектом. Реализация мероприятий по выстраиванию каналов сбыта требует специфических знаний и умений в 

области управления продажами и управления проектами.  

Пререквизиты:Теоретические основы товароведения, Маркетинг 

Постреквизиты: Маркетинговые исследование, Маркетинг услуг 

Ожидаемые результаты обучения: А) ставить цели и задачи управления сбытом в компании, анализировать 

основные факторы, влияющие на структуру каналов сбыта; В) определять наилучшую стратегию развития 

региональных продаж, управлять коммуникационными потоками в каналах сбыта, выстраивать каналы сбыта 

для нового товара, развивать систему управления каналами сбыта; С) (приобрести опыт) составления 
документов, сопровождающих работу с каналами сбыта, разработки стратегии охвата и коммуникаций в 

каналах сбыта; Д) анализа эффективности работы посредников; Е) осуществлять аналитические исследования, 

необходимые для повышения эффективной деятельности по управлению сбытом продукции. 
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5В051100 – МАРКЕТИНГ 

3 курс  

 

 

8.1  Модуль -Моделирование бизнес-процессов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Паблик рилэйшнз (на английском языке) 

Автор программы: Мамбетов У.Е. 

Цель изучения курса: To train students in the theory and practice of professional activity in the field of modern 

public relations ("PR") as a tool in science, industry, business and politics. 

Краткое содержание дисциплины: The modern concept of marketing requires a more active use of the principles of 

communication. PR - technology is introduced to establish and maintain the necessary communications and connections 
within all entities and within the organization. Its effectiveness is explained by the reduction of barriers that arise in the 

process of PR - technology. The marketing complex represents the theoretical, methodological and practical 

foundations of PR - support technologies, publishing, advertising, etc. Applications, the reputation of the company, the 

model of the principles of their organization have been carefully studied. 

Пререквизиты: Marketing аnalysis, Benchmarking 

Постреквизиты: Branding, Trade Technology 

Ожидаемые результаты обучения: A) get used to advertising; B) development of advertising and PR strategies; C) 

development of basic means of interaction between institutions of public relations and mass media; Д) PR skills in 

Компонент 
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8.1  Модуль -Моделирование бизнес-процессов, 15  кредитов 

БД КВ PR 3218 Паблик рилэйшнз (на английском языке) 5 5\5 

БД КВ US  3219 Управление сбытом 5 5\5 

БД КВ MS AL 3220 Моделирование в среде AnyLogic  5 5\5 

8.2 Модуль - Маркетинг в социальной сфере, 15 кредитов  

БД КВ SM  3218 Социальный маркетинг (на английском языке) 5 5\5 

БД КВ UZ 3219 Управление запасами 5 5\5 

БД КВ MBPCzP 3220 Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок 5 5\5 

9.1 Модуль - Стратегия маркетинга, 12 кредитов 

БД КВ IM 3221 Интернет-маркетинг (на казахском языке) 5 4\4 

БД КВ MT 3222 Маркетинг торговли 5 4\4 

БД КВ OPTU  3223 Организация продаж товаров и услуг 5 4\4 

9.2 Модуль - Организация продаж, 12 кредитов 

БД КВ OM 3221 Онлайн-маркетинг (на казахском языке) 5 4\4 

БД КВ VT 3222 Внешняя торговля 5 4\4 

БД КВ ETU 3223 Экспертиза товаров и услуг 5 4\4 

10.1 Модуль -Инновационный маркетинг и исследование в маркетинге, 14 кредитов 

БД КВ RD 3224 Рекламная деятельность (на английском языке) 6 5\5 

БД ВК IM 3225 Инновационный маркетинг (на английском языке) 6 5\5 

БД КВ NI 3226 Научные исследования 6 4\4 

10.2 Модуль -Инвестиционный маркетинг и исследования, 14 кредитов 

БД КВ Rek 3224 Реклама (на английском языке) 6 5\5 

БД ВК IM 3225 Инвестиционный маркетинг (на английском языке) 6 5\5 

БД КВ РI 3226 Практикум  исследований 6 4\4 

12.1 Модуль - Банковский маркетинг и брендинг, 8 кредитов  

ПД КВ DAY2 3303 Деловой английский язык 2 6 4\4 

ПД ВК Bren 3304 Брендинг(на английском языке) 6 4\4 

12.2  Модуль - Маркетинг услуг и брендинг, 8 кредитов 

ПД КВ APPP 3303 
Анализ поведения промышленных потребителей(на 

английском языке) 
6 4\4 

ПД ВК Bren 3304 Брендинг(на английском языке) 6 4\4 
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business and in business; E) Mastering the methodology and methodology of the PR and the ability to use various tools 

from the arsenal of public relations practices in their professional activities. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление сбытом 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: изучить цели и основные задачи управления сбытом, типы посредников, факторы, 

влияющие на структуру каналов сбыта, типы вертикальных маркетинговых систем, базовые стратегии охвата, 
особенности управления региональными продажами, документы, сопровождающие работу с посредниками.  

Краткое содержание дисциплины:В курсе «Управление сбытом» рассматриваются основные вопросы 

управления сбытом продукции: Выстраивание каналов сбыта является одним из последних звеньев цепочки 

создания ценности и от того, насколько эффективно выстроено управление на этой стадии, во многом зависит 

эффективность компании в целом. Управление каналами сбыта является комплексным и многоэтапным 

проектом. Реализация мероприятий по выстраиванию каналов сбыта требует специфических знаний и умений в 

области управления продажами и управления проектами.  

Пререквизиты:Теоретические основы товароведения, Маркетинг 

Постреквизиты: Маркетинговые исследование, Маркетинг услуг 

Ожидаемые результаты обучения: А) ставить цели и задачи управления сбытом в компании, анализировать 

основные факторы, влияющие на структуру каналов сбыта; В) определять наилучшую стратегию развития 

региональных продаж, управлять коммуникационными потоками в каналах сбыта, выстраивать каналы сбыта 
для нового товара, развивать систему управления каналами сбыта; С) (приобрести опыт) составления 

документов, сопровождающих работу с каналами сбыта, разработки стратегии охвата и коммуникаций в 

каналах сбыта; Д) анализа эффективности работы посредников; Е) осуществлять аналитические исследования, 

необходимые для повышения эффективной деятельности по управлению сбытом продукции. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Моделирование в среде AnyLogic 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: практическое изучение инструментов и методов, используемых в системах 

моделирования, систематизация и интеграция знаний, полученных в соответствии с задачами проектирования 

мехатронных и робототехнических систем специального назначения. 
Краткое содержание дисциплины :Дисциплины Моделирование в среде AnyLogic является формирование у 

студентов целостного понимания принципов моделирования систем и процессов с применением компьютерных 

технологий автоматизации моделирования, а также методов построения моделей. Основные задачи 

дисциплины: дать систематическое представление о процессе изучения работы систем с использованием 

компьютерных технологий; раскрыть сущность и содержание моделирования моделей работы систем; 

познакомить студентов с компьютерными технологиями для автоматизации работы динамического 

моделирования, отладки и автоматизации систем различного назначения. 

Пререквизиты: Статистика, Информармационно - коммуникативная технология 

Постреквизиты: Анализ поведения потребителей в отрасли, Маркетинговые исследования 

Ожидаемые результаты обучения: А) современные концепции математического и имитационного 

моделирования; - знать основные методы математического и имитационного моделирования сложных 
технических систем; В) современные концепции автоматизированного проектирования; внедрение основных 

методов проектирования сложных технических систем; С) разработка математических моделей компонентов 

мехатронных и робототехнических систем с использованием теории автоматического управления; Д) внедрение 

моделей с использованием компьютерных технологий в среде Matlab / Simulink;  Е) анализ стабильности, 

точности и качества процессов управления; 

 

8.2 Модуль - Маркетинг в социальной сфере 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Социальный маркетинг (на английском языке) 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: The purpose of teaching the course “Social Marketing” is to teach students theoretical 
knowledge and practical applications of management, marketing, effective and rational organization of production in 

agricultural and processing enterprises. 

Краткое содержание дисциплины:Laws of the Republic of Kazakhstan on agribusiness, economic and 

organizational foundations of enterprises and their associations, specialization and production planning, methods of 

rational use of land and other means of production, the comprehensive relationship of production, i.e., equipment, 

technology and its organization, labor organization, dosing and payment . know the scientific basis of payment, 

methods of analysis of agricultural activity. The essence of social marketing, Social marketing: problems and prospects, 

analysis of the market of social services in Kazakhstan. 
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Пререквизиты: Social and ethical marketing, Marketing analysis 

Постреквизиты: Online marketing, Marketing communications  

Ожидаемые результаты обучения: A) the use of a conceptual marketing tool in social networks to solve practical 

problems; B) skills to solve social problems; С) acquisition of skills in business conduct and professional 

communication; Д) the establishment of social skills and the skills of their analysis; E) skills in the field of knowledge 

and skills that meet the modern requirements of the individual and the professionalism of employees in the field of 

social marketing. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление запасами 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: найти количество запаса, достаточное для успешной работы предприятия, и 

минимизировать затраты на его хранение. 

Краткое содержание дисциплины:Управление запасами является частью общей политики управления 

активами, направленной на оптимизацию структуры и размера запасов, снижение затрат на техническое 

обслуживание и контроль их движения. Курс будет посвящен классификации ресурсов, объективной 

необходимости распределения ресурсов по типам, количеству товарно-материальных запасов и запасов, 

запасам производителей и оптовиков, анализу запасов и внедрению новых технологий.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Теоретические основы товароведения, Маркетинг 

Постреквизиты:Инновационный маркетинг, Инвестиционный маркетинг 
Ожидаемые результаты обучения: А) планируется определить потребности сырья на период понимания; В) 

навыки для решения социальных проблем; С) навыки делового поведения и профессионального общения; Д) 

Использование хорошей системы бухгалтерского учета; E) отслеживать условия хранения; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: формирование системы знаний студентов о методах и технологиях, направленных на 

разработку и оптимизацию управленческих решений при управлении логистикой и цепями поставок в 

различных секторах экономики. 

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина будет охватывать следующие вопросы: приобретение 
навыков, использование основных методов и инструментов логистической системы компании и ее оценка, 

оценка и разработка научных методов, разработка новых методов исследования бизнес-процессов в цепочке 

поставок, выявление и моделирование логистических бизнес-процессов, обоснование в виде статей или 

отчетов.  

Пререквизиты: Статистика, Информармационно - коммуникативная технология 

Постреквизиты: Анализ поведения потребителей в отрасли, Маркетинговые исследования 

Ожидаемые результаты обучения: А) Применение принципов и методологии логистики и их теоретических 

основ, концептуальных устройств, систем логистики и цепочек поставок; В) Моделирование логистических 

бизнес-процессов в цепочке поставок; логистика и контроль над ее эффективностью и преимуществами; 

разработка логистических планов и конфигурации цепочек поставок; С) Управление логистическими 

функциями и услугами Компании в цепочке поставок и подразделениях. иметь практические навыки: 
исследования и консультации; Д) использование современных концепций и технологий для построения 

логистических систем и цепочек поставок; решает проблему оптимизации логистических систем и цепочек 

поставок на макро- и микроэкономическом уровнях; E) при выполнении одной из координирующих функций 

логистики - управление логистическими услугами; 

 

9.1 Модуль - Стратегия маркетинга 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Интернет-маркетинг (на казахском языке) 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: компанияның тиімділігін және оның сыртқы ортамен байланысын арттыру үшін 

Интернет - маркетингті қолданудың заманауи әдістері, әдістері мен технологияларын әзірлеу. 
Краткое содержание дисциплины: Курс шетелдік және отандық тәжірибені ескере отырып, Интернет - 

маркетинг саласындағы білім мен кәсіби дағдыларды кеңейтуге және практикалық тұрғыда бекітуге 

бағытталған. Сондықтан, интернет - маркетингтің түсінігі мен құрылымы, іздеу жүйесінің жарнамасы және 

іздеу жүйесін оңтайландыру, баннерлік жарнама түсінігі., интернеттегі жарнамада профильдеу және 

жекелендіру, электрондық поштаның жарнамасының негізгі түсініктері мен артықшылықтары, әлеуметтік 

медиа маркетингі, әлеуметтік желілерде жарнамалау түсініктері қарастырылады.  

Пререквизиты: Маркетингтік деректерді талдау, Маркетинг 

Постреквизиты: Брендинг, Жарнама 
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Ожидаемые результаты обучения: А) проблемаларды анықтау және зерттеу тұжырымдамаларын 

қалыптастыру, онлайн - маркетинг құралдарын жасау; В) цифрландырылған маркетингтік ақпарат; C) зерттеу 

моделін қалыптастыра алуы; Д) Маркетингтің белгілі бір саласында цифрландыру процедураларын жасау және 

енгізу дағдыларына ие болу; E) Осы курста алған білімі мен дағдыларын Интернетте практикалық қолдану.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Маркетинг торговли 

Автор программы: Жекеева К.К. 
Цель изучения курса: объяснение студентам, как «продвигать» товары через систему до потребителя, чтобы 

обеспечить устойчивое положение торговой марки на рынке 

Краткое содержание дисциплины:Торговый маркетинг - обеспечение стабильности товарного знака на рынке 

и возможность доставки товара потребителю. Поскольку цели и задачи маркетинга и потребительского 

маркетинга часто пересекаются, необходимо провести тщательное изучение. Потребительский маркетинг 

учитывает формирующийся образ жизни, навыки и потребности потребителей. Кроме того, он учитывает и 

удовлетворяет эти потребности за счет использования различных частей маркетинговой структуры.Таким 

образом, предпочтение отдается конкретному бренду, что обеспечит устойчивый потребительский спрос. 

Однако в контексте потребительского маркетинга потребитель получает товары через систему продаж. Именно 

поэтому торговый маркетинг делает свою работу через службу продаж. 

Пререквизиты: Маркетинг, Теоретические основы товароведения 

Постреквизиты: Банковский маркетинг, Оптово розничная торговля 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать и понимать: студенты в ходе курса смогут выявить знания о 

товарах в торговых компаниях; В) иметь возможность заключать различные договоры, необходимые для 

Торговой деятельности; С) умение совершать кассовые операции; умение хранить различные документы в 

процессе торговли; Д) уметь организовывать технологические процессы на предприятиях оптовой и розничной 

торговли; Е) способен адаптироваться к новым организационным, экономическим и социальным требованиям 

торговой индустрии, сформированным в соответствии с рыночными условиями. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Организация продаж товаров и услуг 

Автор программы:Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Изучить цели и основные задачи управления сбытом, типы посредников, факторы, 
влияющие на структуру каналов сбыта, типы вертикальных маркетинговых систем, базовые стратегии охвата, 

особенности управления региональными продажами, документы, сопровождающие работу с посредниками 

Краткое содержание дисциплины:Рассматриваются основные вопросы управления сбытом продукции, 

выстраивание каналов сбыта является одним из последних звеньев цепочки создания ценности и от того, 

насколько эффективно выстроено управление на этой стадии, во многом зависит эффективность компании в 

целом. Организация продаж товаров и услуг является комплексным и многоэтапным проектом. Реализация 

мероприятий по выстраиванию каналов сбыта требует специфических знаний и умений в области управления 

продажами товаров  и услуг. 

Пререквизиты: Управление взаимоотношениями с клиентами, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиты: Маркетинг в гостиничном бизнесе, Маркетинговые коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А) ставить цели и задачи управления продаж товаров и услуг, 
анализировать основные факторы, влияющие на продажи, определять наилучшую стратегию развития 

региональных продаж, управлять коммуникационными потоками в каналах сбыта, выстраивать каналы сбыта 

для нового товара, развивать систему управления каналами сбыта; В) Иметь навыки (приобрести опыт) 

составления документов, сопровождающих работу по продаже товаров и услуг, разработки стратегии охвата и 

коммуникаций в технологии продаж товаров и услуг; С) осуществлять аналитические исследования, 

необходимые для повышения эффективной продажи товаров и услуг; Д) уметь управлять коммуникационными 

потоками в каналах сбыта; Е) навыки выстраивать каналы сбыта для нового товара, развивать систему 

управления каналами сбыта. 

 

9.2 Модуль - Организация продаж 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Онлайн-маркетинг (на казахском языке) 

Автор программы:Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: компанияның тиімділігін және оның сыртқы ортамен байланысын арттыру үшін 

онлайн-маркетингті қолданудың заманауи әдістері, әдістері мен технологияларын әзірлеу. 

Краткое содержание дисциплины :Курс шетелдік және отандық тәжірибемен онлайн-маркетингтің білімі мен 

дағдыларын практикалық және практикалық жетілдіруге арналған. 

Онлайн маркетинг, интернеттегі маркетингтік платформа тауарлар мен қызметтерді өндіру мен өткізуге 

арналған интерактивті виртуалды шындық құрылғыларын пайдалануға негізделген. Іс жүзінде Интернет 
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байланысының жаңа синхронды технологиялары экономиканың негізгі салаларын, оның ішінде маркетингті 

қайта құруға жағдай жасайды.  

Пререквизиты: Маркетингтік деректерді талдау, Маркетинг 

Постреквизиты: Брендинг, Жарнама 

Ожидаемые результаты обучения: А) проблемаларды анықтау және зерттеу тұжырымдамаларын 

қалыптастыру, онлайн маркетинг құралдарын жасау; В) маркетингтік ақпаратты сандық түрде жүргізу; C) 

зерттеу моделін қалыптастыра алуы; Д) Маркетингтің белгілі бір саласында цифрландыру процедураларын 

жасау және енгізу дағдыларына ие болу; E) Интернеттегі дағдылар мен білімді осы курста қолдану 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Внешняя торговля 

Автор программы:Есжанова Э.Ж. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических, экономических правовых основ и практикой ведения процесса 

внешней торговли, развития международных отношений и анализ практики коммерческой деятельности фирм 

на мировом рынке. 

Краткое содержание дисциплины:приобретение студентами систематических знаний и анализ практических 

вопросов в сфере внешней торговли. Полученные знания заложат основу для их будущей работы на 

международном уровне, что позволит им профессионально проанализировать явления и процессы, 

происходящие в современной внешней торговле в экономической жизни. В данной дисциплине 

рассматриваются: формирование и реализация внешнеэкономической политики государства, организация 
внешнеэкономической деятельности в Республике Казахстан, формы и методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности и др. темы.  

Пререквизиты: Теоретичесkие основы товароведения, Мерчандайзинг 

Постреквизиты: Маркетинговые коммуникация, Маркетинг туризма  

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате освоения дисциплины студент должен анализировать 

статистические данные и делать на их основе выводы, касающихся вопросов развития внешней торговли; В) 

охарактеризовать влияние таможенных пошлин и нетарифных барьеров как на расширение связей, так и 

экономику в целом; знать законодательную и нормативную базу внешнеторговых отношений, уметь правильно 

составлять контракты международной купли-продажи; С) научиться предвидеть различные риски и 

предусматривать возможные последствия при исполнении внешнеэкономической сделки; Д) Умения в области 

общения по развитию внешнеторговых операций страны. E) Умения в области обучения об основных 
тенденциях развития внешней торговли страны. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экспертиза товаров и услуг 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов системы теоретических знаний в области экспертизы 

товаров и услуг, практических умений и навыков установления соответствия товаров и услуг требованиям 

технических регламентов и нормативных актов 

Краткое содержание дисциплины:При изучении предмета «Экспертиза товаров и услуг» необходимо 

придерживаться нормативных правовых актов и государственных стандартов по подготовке 

высококвалифицированных кадров. Экспертиза товаров и услуг - это наука, которая описывает основу товаров 
и факторы, которые определяют потребительскую ценность товаров и которые обеспечивают эту 

характеристику. Этот курс дает возможность организовать маркетинговую деятельность в контексте общего 

маркетинга. К ним относятся инструменты, методы, принципы и управление маркетинговыми исследованиями, 

элементы маркетингового комплекса, маркетинговые стратегии в различных секторах и секторах экономики, а 

также международная деятельность, которые необходимы для общего управления предприятием.  

Пререквизиты: Теоретические основы товароведения, Анализ маркетинговый данных 

Постреквизиты: Маркетинговые коммуникации, Маркетинг услуг 

Ожидаемые результаты обучения: А) Научиться использовать методы экспертизы; В) определять качество 

продукции; С) Иметь навыки пользования нормативной документации в области экспертизы товаров; Д) 

Умения в области овладения научными знаниями и практическими навыками в области проведения экспертизы 

товаров и услуг (по количеству и качеству); E) Умения в области организации контроля и экспертизы качества 

товаров и услуг, пользовании нормативной документацией на товары, документального оформления 
результатов оценки контроля и оценки качества, экспертизы и анализа ассортимента товаров. 

 

10.1 Модуль -Инновационный маркетинг и исследование в маркетинге 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Рекламная деятельность (на английском языке) 

Автор программы: Якудина Р.С. 
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Цель изучения курса: To formulate the ways and means of deep penetration of ideas forming new communication 

technologies in the branches by students. 

Краткое содержание дисциплины:Mastering the methods and techniques of advertising, types of advertising, 

advertising tools for students majoring in Marketing. Considered the economic efficiency of advertising, planning 

advertising activities, advertising and its functions, role and importance. 

The subject “Advertising” covers the theoretical foundations of advertising, the evolution of advertising, its 

communication and its key elements, the socio-psychological foundations of advertising, the process of generating an 

advertising message and how to select its distribution. 
It also focuses on the prospects and issues of advertising and marketing management. The basics of international 

advertising are considered. 

Пререквизиты: Marketing, Theoretical foundations of merchandise  

Постреквизиты: Import Marketing, Innovation Marketing 

Ожидаемые результаты обучения: A) Mastering the important ways of advertising the Goods; acquire the skills to 

understand the need for advertising and the conditions for increasing its popularity in the society; B) Students will be 

trained in the importance and necessity of advertising in every area, ways of creating and delivering advertising to their 

customers; C) Has the ability to choose the most effective methods of advertising for enterprises, effective technologies 

and methods of advertising of goods; Д) Organization and ability to evaluate an advertising company; acquisition of 

research methods and analysis of advertising markets; development of methods of research and analysis of target groups 

of potential consumers; E) Advertising agencies and work skills; skills of working with advertising media managers; the 

ability to use modern methods of effective organization of advertising services. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационный маркетинг (на английском языке) 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Understand the most complex strategic issues of marketing management, know the features of 

marketing innovative products and use appropriate controls to successfully commercialize innovation. Course research 

should contribute to the development of modern marketing thinking and the development of practical marketing skills, 

taking into account the characteristics of high-tech markets. 

Краткое содержание дисциплины:The relevance and practical importance of studying the course “Marketing 

innovation ”is determined by the high speed of technical and technological changes in modern markets. Knowledge of 

features marketing of innovative products, understanding the most serious strategic problems of marketing 
management, ability to use adequate management tools for successful commercialization of innovation is relevant for 

successful activities of high-tech sectors. The course should contribute to the development of modern marketing 

thinking and practical marketing skills activities tailored to high-tech markets. 

Пререквизиты: Marketing, Marketing Strategy and Tactics 

Постреквизиты: Marketing Communications, Branding 

Ожидаемые результаты обучения: A) Mastering the basics of innovative marketing system management; B) 

acquisition of knowledge for systematic and detailed study of the complex of incentives that determine the effectiveness 

of innovative marketing; C) development of corporate, competitive and functional development strategies for 

organizations using innovative marketing tools; Д) Basic concepts, communication skills on the principles of innovative 

marketing; E) the use of modern economic methods to enable more efficient use of resources for scientific research and 

industrial production. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Научные исследования 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: формирование систематизированных знаний и практических навыков научно-

исследовательской деятельности. Научные исследования осуществляются студентом под руководством 

научного руководителя, их конечным результатом является написание и успешная защита научно-

квалификационной работы. 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с основными направлениями современных исследований в 

исторической науке, изучение дисциплины «Научные исследования»; решать проблемы, возникающие при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности; овладеть современными информационными 

технологиями в области исследований; работа с историческими источниками с использованием традиционных 
академических и новых современных информационных технологий; овладеть современной методологией и 

методами научного исследования; представить результаты научно-исследовательских работ по аналитической 

обработке и их доработку в виде завершенных исследований и разработок (научно-исследовательская работа, 

диссертации, научные статьи, диссертации). 

Пререквизиты: Планирование маркетинга, Анализ маркетинговый данных 

Постреквизиты: Маркетинг туризма, Маркетинг в гостиничном бизнесе, Маркетинговые коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеть основными понятиями научных исследований; В) способность 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
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области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; С) спосoбность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; Д) способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки.; Е) Приобретение студентами опыта практического применения 

полученных в рамках данного курса знаний и навыков в условиях реально действующих предприятий в рамках 

производственной практик, дипломной работы. 

 

10.2 Модуль -Инвестиционный маркетинг и исследования 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Реклама (на английском языке) 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Explanation of advertising policies for goods and services. Mastering the types of advertising 

that students can use as tools to increase the liquidity of their goods and services. Explain the importance, significance, 

goals and objectives of advertising for the enterprise 

Краткое содержание дисциплины:The student will receive the knowledge and skills necessary to create an 

advertising concept for the institution based on the marketing strategy that they learned in the course of their activities. 

Currently, advertising is needed for enterprises operating in different industries and with different forms of ownership. 
The success of the enterprise in the market is largely due to effective advertising, which is a tool to inform advertisers 

about their customer experience about the quality of goods and services, as well as incentives for promoting their 

products and sales, a competitive tool. That is why marketing, management, business fundamentals, etc. Along with 

leading disciplines, advertising plays a key role. 

Пререквизиты: Marketing, Theoretical foundations of merchandise 

Постреквизиты: Import Marketing, Innovative Marketing, Enterprise Marketing  

Ожидаемые результаты обучения: A) Development of important ways of advertising for goods and services; B) 

Have the skills to understand the necessity of advertising and the conditions for increasing its popularity in the society; 

C) Students will be accustomed to know the importance, necessity, and ways of advertising in each area of advertising; 

Д) How to choose the most effective advertising for businesses; E) have the skills to use effective advertising 

technologies and methods of selling goods 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Практикум  исследований 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Цель изучения дисциплины «Практикум  исследований»: - теоретические и 

практические навыки исследования студентов; прием, качественные методы сбора информации, особенности 

использования индивидуальных и групповых форм и методов сбора информации; формирование знаний о 

разработке различных качественных и количественных методов сбора 

Краткое содержание дисциплины:При изучении предмета «Практикум  исследований» познакомитесь с 

информацией о маркетинговой информации: понятиями, видами и источниками производства, целями, 

задачами и направлениями маркетинговых исследований и современными информационными технологиями в 
маркетинговых исследованиях. Рассмотрены основные этапы маркетинговых исследований, разработка плана 

маркетинговых исследований, методика сбора данных, разработка форм для сбора данных, порядок 

определения масштаба и выбора.  

Пререквизиты: Планирование маркетинга, Анализ маркетинговый данных 

Постреквизиты: Маркетинг туризма, Маркетинг в гостиничном бизнесе, Маркетинговые коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основы маркетинговых исследований; В) знать вопросы 

исследования рынка, в том числе некоторые прикладные вопросы маркетинга, менеджмента и других смежных 

дисциплин; С) обучение студентов основным инструментам маркетинговых исследований, включая разработку 

определенных статистических методов, управленческих решений и других дисциплин; Д) овладение практикой 

применения теоретических и методических знаний студентов в контексте учебной среды в контексте групповой 

самостоятельной работы и практических занятий; E) опыт работы, приобретение студентами опыта применения 

знаний и навыков, полученных на данном курсе, в контексте практических предприятий в рамках диссертации. 

 

12.1 Модуль - Банковский маркетинг и брендинг 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деловой английский язык 2 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: развить у студентов умение общаться на деловом английском и научить их основным 

видам делового общения. Цель этого курса - познакомить вас с текущими деловыми отношениями и бизнес-
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процессами, прочитать и понять тексты, получить необходимую информацию и использовать ключевую 

бизнес-терминологию. 

Краткое содержание дисциплины: Курс устной и письменной речи направлен на дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции на другие языки (речь, язык, социокультурный, компенсаторный, 

образовательный), развитие коммуникативных навыков по четырем основным типам речевой деятельности, а 

также планирование языкового и нелингвистического поведения. Цели учебного курса по деловой переписке 

состоят в том, чтобы ознакомиться с конкретной терминологией и наладить официальную переписку с 

деловыми партнерами. 
Пререквизиты: Деловой английский 1, Иностранный язык, Профессионально ориентированный иностранный 

язык 

Постреквизиты: Маркетинг в ресторанном бизнесе (на английском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование у студентов понимания семантико-семантической 

структуры языка и функционирования грамматических единиц в речи; В) развитие способности самостоятельно 

обрабатывать актуальную научную информацию о современных тенденциях развития языковой системы; С) 

развитие у студентов умений делать теоретические выводы и самостоятельные выводы; Д) развитие 

педагогических навыков при передаче теоретического материала; E) Улучшить ваши навыки работы с аудио и 

видео материалами на деловом английском. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Брендинг (на английском языке) 
Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Master students the theoretical and practical basis of the content of the main functions of the 

Brand Manager 

Краткое содержание дисциплины:When learning branding, the following information is studied: The branding 

process can grow and grow in the process of branding. Stretching occurs when a new product with the same name 

appears, the product category, its purpose, target audience, brand identity remain unchanged, and the client benefits. 

The most commonly used sub-brand (brand within the brand) or brand decline. In this case, the company develops a 

new product that differs from the main one in its simplicity in order to cover the brand with a large segment of 

consumers. 

Пререквизиты: Marketing, Marketing Research 

Постреквизиты: Service Marketing, Marketing Communications  
Ожидаемые результаты обучения: A) Basic brand management skills; Ability to present and discuss current issues; 

В) Define the concept of branding management for your company; C) research methods and techniques of brand 

management; Д) to reveal the essence of the strategy and tactics of branding management of the Company; E) Use 

brand management tricks and techniques to know. 

 

12.2  Модуль - Маркетинг услуг и брендинг 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ поведения промышленных потребителей (на английском языке) 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Formation of knowledge and foundations of creative marketing in industrial enterprises, as 
well as the application of rules and principles of marketing in practice. 

Краткое содержание дисциплины:Currently, economists are conducting a thorough study of the theoretical and 

methodological foundations of consumer behavior, and the focus is on the future development of human civilization. 

When humanity lives, do the same for it. Customer research is a laborious and lengthy process. This requires the 

involvement of an experienced marketer with an economic education, analytical thinking, good humanitarian training 

and extensive social experience. He should also have a database of experts in other fields of science. 

Пререквизиты: Marketing , management 

Постреквизиты: Marketing Communications 

Ожидаемые результаты обучения: A) apply the knowledge and skills in the field of marketing research; B) support 

of internal and external factors for decision-making within pricing policy; C) implementation of marketing mechanisms 

in the industry; Д) strategies and tactics of marketing in the industry; E) research of consumer behavior of industry; 
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5В051100 – МАРКЕТИНГ 

4 курс 

 

 

16.1 Модуль - Реклама товаров и услуг и брендинг 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Веб-дизайн 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: обучение студентов особенностям и свойствам новых структур и технологий веб-

дизайна, включая разработку графики для веб-страниц - инструментов и технологий современных веб-

приложений. 

Краткое содержание дисциплины:Организация объединения идей студентов о создании, получении, 

обработке, интерпретации и хранении информации; Приведите примеры часто используемых информационных 
ресурсов в Интернете; Организация логических связей между другими дисциплинами. Студент должен знать 

технологию работы с html-страницами с помощью инструментов Javascript, основы создания веб-сайтов с 

помощью Adobe CS 3: редактор HTML Adobe DreamWeaver и редактор анимации Adobe Flash. Понять 

открытый код HTML. 

Пререквизиты: Анализ маркетинговых данных, Реклама, ИКТ 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных понятий веб-технологий; В) логическая структура 

веб-страниц, HTML (DHTML) - программирование документов, скрипты JAVA и VBS, мультимедийные веб-

страницы, проектирование; С) знать, как строить коммуникационные модели в разных сферах человеческой 

деятельности; Д) умение использовать информационные технологии в образовании; E) Использование 

интерактивных анимационных флэш - баннеров, баннеров, хороших флэш - презентаций и растровых 
изображений, векторных изображений, звуковых эффектов в веб - дизайне, навыков создания веб - приложений 

с использованием инструментов Javascript. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Брендинг 

Компонент 
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16.1 Модуль - Реклама товаров и услуг и брендинг, 8 кредитов 

ПД КВ VD 4305 Веб-дизайн 7 4\4     

ПД КВ Bren 4306 Брендинг 7 4\4     

16.2 Модуль -Рекламная деятельность и маркировка, 8 кредитов 

ПД КВ GD 4305 Графический дизайн 7 4\4     

ПД КВ Mar 4306 Маркировка 7 4\4     

17.1 Модуль - Маркетинговая коммуникация и стратегический маркетинг, 15 кредитов 

ПД КВ MK 4307 Маркетинговые  коммуникации 7 5\5     

ПД КВ MGB 4308 Маркетинг в гостиничном бизнесе 7 5\5     

ПД КВ MRB 4309 Маркетинг в ресторанном бизнесе 7 5\5     

17.2Модуль - Коммуникационная политика и  тактический маркетинг, 15 кредитов 

ПД КВ KP 4307  Коммуникационная политика 7 5\5     

ПД КВ KGB 4308 Коммуникации в гостиничном бизнесе 7 5\5     

ПД КВ UIG 4309 Услуги в индустрии гостеприимства 7 5\5     

18.1Модуль - Маркетинг в торговле и маркетинг туризма, 25 кредитов 

ПД КВ ВМ 4310 Банковский маркетинг 7 5\5     

ПД КВ MT 4311 Маркетинг туризма 7 5\5     

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

18.2 Модуль -  Маркетинговые технологии управления  торговлей и Маркетинг организации 

туристических операций, 25 кредитов 

ПД КВ MU 4310 Маркетинг услуг 7 5\5     

ПД КВ MOTO  4311 Маркетинг организации туристических операций 7 5\5     

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 
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Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Овладеть студентами теоретической и практической основой содержания основных 

функций бренд-менеджера 

Краткое содержание дисциплины:При обучении предмету брендинга изучается следующая информация: В 

процессе продаж брендинг может расти и развиваться. Когда появляется новый продукт с таким же названием, 

категория продукта, цель, аудитория, идентичность бренда остаются неизменными и принимаются в пользу 

клиента. Рассматриваются следующие темы: товарный знак и брендинг: основные понятия и определения, 

макроэкологическая стратегия и стратегия брендинга, ключевые этапы брендинга, сущность и основы 
политического брендинга, социальный и региональный брендинг. 

Пререквизиты: Маркетинг, Маркетинговые исследования 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А) Основные навыки управления брендом; Умение представлять и 

обсуждать актуальные вопросы; В) Определить концепцию управления брендингом для вашего предприятия; 

С) исследовательские методы и приемы управления брендом; Д) раскрыть сущность стратегии и тактики 

управления брендингом Компании; E) Используйте приемы и приемы управления брендом. 

 

16.2 Модуль - Рекламная деятельность и маркировка 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Графический дизайн 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: Разработка графических объектов с использованием компьютерных программ и 

эстетического вкуса учащихся. 

Краткое содержание дисциплины:Курс «Графический дизайн» знакомит студентов с основными понятиями 

графического дизайна. Типы графики, графики, техники и т. Д. , После изучения «Графического дизайна» 

студенты могут применять полученные знания в области дизайна. Ознакомление с проектной документацией 

по предмету «Графический дизайн», а также со стандартами единой системы конструкторской документации. 

Пререквизиты: Анализ маркетинговых данных, реклама, ИКТ 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Возможность использования конкурентоспособной полиграфической и 

рекламной продукции с графическими инструментами; В) систематически приобретать знания о материале; С) 
знакомство с различными графическими средствами, приемами, материалами; Д) выявление проектных 

проблем, предложение нескольких вариантов их решения, выбор наилучшего варианта из предложенных 

вариантов, раскрытие сущности; Е) применять базовые теоретические и практические знания. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Маркировка 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Выявление эффективных методов, средств, форм организации учебной и внеклассной 

деятельности со студентами, направленных на развитие творческих способностей студентов. 

Краткое содержание дисциплины:Маркировка - это текст, условное обозначение или изображение, 

встроенное в упаковку или продукт и другие аксессуары. То есть, маркируя, потребитель может узнать все, что 
ему нужно о продукте. Закон «О защите прав потребителей» и в требованиях технических регламентов 

Таможенного союза. 

Пререквизиты: Анализ маркетинговых данных, Реклама, ИКТ 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) умение работать с информацией из разных источников, расширять 

полученную информацию; В) умение работать индивидуально и в команде, умение придерживаться правил 

межэтнического, межкультурного общения; С) стремление к гармонизации с социально-экономическими, 

культурными, историческими, политическими ситуациями в мире, конституционными и правовыми основами 

Республики Казахстан; Д) выявление проблем маркировки, предложение нескольких вариантов их решения, 

выбор наилучшего варианта из предложенного, раскрытие его сущности; Е) подготовка к эффективному 

усвоению новых терминов по профессии; 

 

17.1 Модуль - Маркетинговая коммуникация и стратегический маркетинг 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Маркетинговые  коммуникации 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Исследование научно-теоретических основ общения, а также приобретение 

практических навыков в продвижении товаров и услуг 
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Краткое содержание дисциплины:Помогает студентам изучить теорию и практику систем маркетинговых 

коммуникаций, которые необходимы для достижения успеха в конкретной предпринимательской деятельности. 

Современная концепция маркетинга требует более активного использования принципов коммуникации. 

Коммуникационный маркетинг проводится для установления и поддержания необходимых коммуникаций и 

связей внутри всех организаций и внутри организации. Его эффективность объясняется тем, что он уменьшает 

препятствия, возникающие в процессе общения 

Пререквизиты: Реклама, Управление маркетингом 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) изучить основы маркетинговых коммуникаций на основе 

теоретических и практических материалов; В) систематическое изучение факторов и факторов, определяющих 

эффективность маркетинговых коммуникаций; С) развитие и укрепление практических навыков формирования 

систем маркетинговых коммуникаций в условиях рынка; Д) объяснение компонентов маркетинговых 

коммуникаций; E) приобретение инструментов для рекламы, розничной торговли, связей с общественностью, 

продвижения и продаж. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Маркетинг в гостиничном бизнесе 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: улучшение знаний студентов в гостиничном бизнесе, что важно в международном 

туризме. 
Краткое содержание дисциплины:Качество имеет первостепенное значение в производстве и потреблении 

гостиничных услуг. Без качественного обслуживания отель не сможет достичь своих целей. В то же время 

классификация средств развертывания является одной из наиболее важных проблем с точки зрения управления 

качеством. В связи с этим в мировой практике существует несколько направлений в решении проблемы 

категоризации средств размещения. 

Пререквизиты: Управление маркетингом, Маркетинговые исследования 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основ гостиничного бизнеса на основе теоретических и 

практических материалов; В) исследование проблем гостиничного хозяйства; С) знакомство с рынком таймеров 

в гостиничном бизнесе, развитие и укрепление практических навыков; Д) Объяснить индустрию 

гостеприимства как вид экономической деятельности; Е) Знакомство с опытом управления гостиничным 
бизнесом, приобретение инструментов стимулирования. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Маркетинг в ресторанном бизнесе 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: обеспечение получения студентами знаний, связанных с организацией и управлением 

ресторанными комплексами, формирование мировоззрения, направленного на то, что в современных условиях 

туризм и ресторанный бизнес является единым комплексом, одной из интенсивно развивающихся и доходных 

сфер экономики. Использование этих знаний поможет грамотно и результативно осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере сервиса. 

Краткое содержание дисциплины:Постоянные изменения и реформы в экономике мира и Казахстана 
приведут к новым экономическим и социальным отношениям. Предпринимательство и предпринимательство 

становятся одними из ключевых игроков на современном рынке. Предпринимательская деятельность - это 

социально-экономическая система, которая возникает в процессе планирования, производства, продажи 

товаров и услуг, а также в индустрии гостеприимства. Основной целью предпринимательства является 

достижение поставленных целей за счет использования эффективных экономических методов. В процессе 

преподавания этой дисциплины студенты получат полное понимание требований и факторов организации 

бизнеса и его организации в соответствии с современной экономикой. 

Пререквизиты: Рекламная деятельность, Онлайн - маркетинг  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимать разницу между маркетингом и продажами в ресторанном 

бизнесе; выявлять характеристики и диапазон ресторанного продукта; В) определять диапазон функции 

маркетинга; осуществлять сегментацию рынка, использовать различные методики изучения рынка; 
анализировать маркетинговое планирование; С) разрабатывать маркетинговую и ценовую стратегию; 

анализировать концепцию торговой марки; Д) давать оценку практике рекламной деятельности и методике её 

проведения; E) анализировать различные аспекты поведения клиента; разрабатывать стратегию и специальные 

методики для оптимизации продаж. 
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17.2Модуль - Коммуникационная политика и  тактический маркетинг 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Коммуникационная политика 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: Формирование коммуникативно-речевых компетенций в области деловой 

коммуникации, развитие умения оптимально использовать средства коммуникационные стратегии при устном 

и письменном деловом общении. 
Краткое содержание дисциплины:Изучение научно-теоретических основ коммуникации, а также овладение 

практическими навыками продвижения товаров, услуг. Задачами курса является изучение основных понятий 

коммуникационного маркетинга на основе широкого круга теоретических и практических материалов: 

систематизированное и детальное изучение комплекса продвижения и факторов, определяющих эффективность 

коммуникаций; выработка и закрепление практических навыков по разработке системы коммуникаций в 

рыночных условиях. 

Пререквизиты: Рекламная деятельность, Онлайн - маркетинг  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеть методами маркетинговых исследований в продвижении 

товаров и услуг; В) Применять современные коммуникационные технологии; С) Применять полученные 

знания и умения для постановки задачи маркетинговых коммуникаций; Д) Применять инструменты 

коммуникационной политики в деятельности фирмы; Е) Применять инструменты коммуникаций в 
деятельности фирмы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Коммуникации в гостиничном бизнесе 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: обучить студентов навыкам гостиничного бизнеса и знанию гостиничного бизнеса, что 

сыграет важную роль в международном туризме 

Краткое содержание дисциплины:Согласно законам рыночной экономики, отечественные предприятия в 

сфере услуг начали приспосабливаться к рыночной экономике, поэтому им необходимо управление, 

соответственно рекламная и маркетинговая подготовка, для формализации экономического механизма 

хозяйствующих субъектов. На современном рынке развитие гостиничной инфраструктуры является важным 
фактором. 

Пререквизиты: Рекламная деятельность, Маркетинговые исследования 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Понимать основы общения в гостиничном бизнесе на основе 

теоретических и практических материалов; В) исследование проблем гостиничного хозяйства; С) знакомство с 

видами общения в гостиничном бизнесе, развитие и укрепление практических навыков; Д) Объяснить 

индустрию гостеприимства как вид экономической деятельности; Е) знакомство с вопросами гостиничного 

сервиса для туристов, овладение инструментами мотивации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Услуги в индустрии гостеприимства 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: подготовка специалистов в ресторанном и гостиничном бизнесе. Также предоставить 

студентам теоретические знания по истории гостеприимства, национальным и культурным традициям 

Казахстана, достижениям мировой и отечественной науки в приеме гостей из-за рубежа. 

Краткое содержание дисциплины:Индустрия гостеприимства динамично развивается как особый сектор 

экономики. Он отражает социально-экономический уровень развития, а также уровень экономики в Казахстане, 

а также в мире в целом. Дисциплина «Услуги в индустрии гостеприимства» дополняет знания студентов в 

сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. 

Пререквизиты: Рекламная деятельность, Онлайн - маркетинг  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Понимать концепции мировой индустрии гостеприимства, сферы услуг 

и роль индустрии гостеприимства в Республике Казахстан и за рубежом; В) использовать основные понятия 
дисциплины: мировая индустрия гостеприимства, гостиничные сети, базовые и дополнительные услуги, 

логистика, нематериальные услуги и т.д. C) Написание содержательных отчетов и проектов по развитию 

гостиничного бизнеса, надлежащим образом анализируя динамику гостиничного бизнеса во всем мире; Д) 

Предоставление информации различными способами с учетом специфики аудитории в мире гостиничного 

бизнеса; Е) приобретение навыков самостоятельной работы, понимание необходимости постоянного 

обновления профессионального образования. 
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18.1Модуль - Маркетинг в торговле и маркетинг туризма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Банковский маркетинг 

Автор программы: Куздыбаева М.С. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических основ банковского маркетинга, умение применять принципы и 

элементы маркетинга на банковском рынке на практике. 

Краткое содержание дисциплины:В условиях конкуренции в области привлечения капитала и доступа к 
капиталу на рынке капитала вопрос банковского маркетинга для коммерческих банков является актуальным. 

Банку необходимо расширять маркетинговые операции, продвигать рынок и получать прибыль. 

Восстановление в финансовой сфере требует включения ключевых элементов маркетинга в теорию и практику 

финансовых учреждений. В связи с этим банки сталкиваются с необходимостью в квалифицированных 

маркетологах с большим опытом маркетинговых услуг. Студенты специальности «Маркетинг» изучают 

теоретические основы и практику маркетинга в банках при изучении дисциплины «Банковский маркетинг». 

Пререквизиты: Основы маркетинга, Менеджмент 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) решение любых вопросов, связанных с созданием и организацией 

рекламы; В) сбор информации, связанной с банковской деятельностью; С) сообщать информацию, проблемы, 

идеи, способы и решать проблемы с клиентами банка; Д) овладение инструментами банковского маркетинга; E) 

углубленный анализ и исследование особенностей маркетинга в банковском секторе. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Маркетинг туризма 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Изучение и применение основных концепций и практических приемов современного 

маркетинга в сфере туризма. 

Краткое содержание дисциплины:В рыночных условиях успешная деятельность предприятий и фирм во 

многом зависит от качества маркетинговых решений, умелой и грамотной маркетинговой деятельности. В связи 

с этим резко возрастает роль профессиональной подготовки специалистов, обладающих умением исследовать и 

выявлять потребности рынка, разрабатывать маркетинговую стратегию предприятия и достигать 

коммерческого успеха. Поэтому маркетинг является одной из основополагающих дисциплин в процессе 
подготовки профессиональных экономистов. Предметом изучения маркетинга туристских услуг является 

понимание маркетинга в качестве современной управленческой концепции, формирующий образ мышления и 

образ действия туристского предприятия на рынке, ключевого фактора современного предпринимательства. 

Пререквизиты: Маркетинг, Менеджмент, Управление маркетинга. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеть основными понятиями маркетинга в туристическом бизнесе; В) 

Владеть знаниями для оценки маркетинга как важного компонента туристской системы; С) Анализировать 

ключевые характеристики маркетинга услуг в туристкой сфере; Д) Применять ценовые технологии, влияющие 

на формирование цены в туристском бизнесе; Е) Приобрести практические навыки в сфере туристического 

бизнеса по организации маркетинговой службы в предприятиях данной отрасли. 

 

18.2 Модуль -  Маркетинговые технологии управления  торговлей и Маркетинг организации 

туристических операций 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Маркетинг услуг 

Автор программы: Куздыбаева М.С. 

Цель изучения курса: формирование практических навыков маркетинга услуг, методов продвижения товаров 

и услуг, создание и развитие системы закупок товаров и услуг в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины:Основные понятия сервисного маркетинга, внутренняя среда сервисной 

организации, внешняя среда, оказание услуг, виды маркетинговых услуг, конкуренция на рынке услуг, 

структура сервисных компаний, принципы торговли в ритейле и розничных компаниях, ассортиментная 

политика, торговля - Предоставить информацию о формальном аспекте маркетинга 
Пререквизиты: Маркетинг, Менеджмент, Управление маркетинга. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) вопросы маркетинга услуг, способы продвижения товаров и услуг, В) 

создание системы закупок товаров и услуг в условиях рыночной экономики; С) развитие практических навыков 

маркетинга в сфере обслуживания; Д) эффективное использование маркетинговых инструментов для 

повышения эффективности; Е) использовать маркетинговые стратегии при реализации механизмов. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Маркетинг организации туристических операций 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Изучение и применение основных концепций и практических приемов современного 

маркетинга в организации туристических операций. 

Краткое содержание дисциплины:Организация туристских операций - обеспечивает комплекс предприятий, 

учреждений и организаций, связанных с материальной и нематериальной сферами производства, обеспечивая 

процессы производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг для туристов, развитие и 
использование туристско-рекреационных ресурсов, формирование материально-технической базы туризма. 

Туристический бизнес является частью индустрии туризма, которая производит туристические услуги. 

Туроператоры и турагенты, туристические организации и их деятельность. 

Пререквизиты: Маркетинг, Менеджмент, Управление маркетинга. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеть основными понятиями маркетинга в туристическом бизнесе; В) 

Владеть знаниями для оценки маркетинга как важного компонента туристской системы; С) Анализировать 

ключевые характеристики маркетинга услуг в туристкой сфере; Д) Применять ценовые технологии, влияющие 

на формирование цены в туристском бизнесе; Е) Приобрести практические навыки в сфере туристического 

бизнеса по организации маркетинговой службы в предприятиях данной отрасли. 

 

6В04107 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

2 курс 

 

Компонент 

 

Код 
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4.1 Модуль - Общественно-правовой, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

ООД КВ OP 2108 Основы права 3 5 

4.2 Модуль - Общественно-экономический, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

ООД КВ ОЕВ 2108 Основы экономики и бизнеса 3 5 

5.1 Модуль - Гуманитарно-экономический, 16 кредитов 

БД КВ Мак 2205 Макроэкономика 3 5 

БД КВ UMSB 2206 
Управление малым и средним бизнесом (на английском 

языке) 
3 5 

БД ВК AYa 2207 Английский язык В1, В2 3,4 6 

5.2 Модуль - Деловая экономика, 16 кредитов 

БД КВ МSB 2205 Макроэкономическая среда бизнеса 3 5 

БД КВ Mar 2206 Маркетинг (на английском языке) 3 5 

БД ВК AYa 2207 Английский язык В1, В2 3,4 6 

6.1 Модуль - Анализ логистики и планирования в управлении, 18 кредитов 

БД КВ PDP 2208 Планирование деятельности предприятия 3 5 

БД КВ AHD 2209 Анализ хозяйственной деятельности 4 5 

БД КВ ML 2210 Международная логистика (на казахском языке) 4 5 

БД  Производственная практика 4 2 

БД  Языковая практика 4 1 

6.2 Модуль - Логистика и право, 18 кредитов 

БД КВ PP 2208 Предпринимательское право 3 5 

БД КВ IF 2209 Исламские финансы 4 5 

БД КВ KL 2210 Коммерческая логистика (на казахском языке) 4 5 

БД  Производственная практика 4 2 

БД  Языковая практика 4 1 

7.1 Модуль - Делопроизводство на предприятии, 12 кредитов 

БД КВ MNGO 2211 Мировая нефтегазовая отрасль 4 5 

БД КВ EP 2212 Экономика предприятия (на казахском языке) 4 4 

БД КВ PB 2213 Переговоры в бизнесе (на английском языке) 4 3 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/187.php
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7.2 Модуль - Переговоры в экономике, 12 кредитов 

БД КВ AUZ 2211 Анализ и управление затратами 4 5 

БД КВ EO 2212 Экономика отрасли (на казахском языке) 4 4 

БД КВ TVDP 2213 
Техника ведения дипломатических переговоров (на 

английском языке) 
4 3 

 

4.1 Модуль - Общественно-правовой 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы права 

Автор программы:  Урбисинова Н. 

Цель изучения курса: дать студентам основные знания в области права, выработать позитивное отношение к 

нему. 

Краткое содержание дисциплины:Теория государства Теория права Основы конституционного права Основы 

административного права Основы гражданского права Основы трудового права Основы семейного права 
Основы уголовного права Основы экологического права 

Пререквизиты: Современная эистория Казахстана 

Постреквизиты: Экономика предприятия.  

Ожидаемые результаты обучения:А) Знать базовые понятия В). Иметь навыки ведения дискуссий по 

вопросам применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении 

проблем; сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистам С). Уметь 

грамотно и юридически обоснованно излагать правовую позицию D). Умения анализировать события и 

действия с точки зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; 

ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; 

демонстрировать казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность. E). Иметь навыки 
самостоятельного поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых 

системах в Интернете. 

4.2 Модуль - Общественно-экономический 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы экономики и бизнеса 

Автор программы:   Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: обучение будущих экономистов-менеджеров теоретическим знаниям управления на 

основании изучения законов экономики  и бизнеса   и их использование в практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучаются теоретические положения, которые правильно 

отражают сущность и тенденции развития реальной экономики, опираются на типичные факты, массовые 

статистические данные и хозяйственный опыт. В центре внимания находятся новейшие положения об 
изменениях в отечественной и мировой экономике, о тенденциях и перспективах ее развития в новом столетии. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика 

Постреквизиты: Экономика предприятия. 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знание и понимание: политико-экономические основы управления 

экономики Казахстана. В) использование на практике знания и способности понимания: сущность экономики  и 

бизнеса  С) способность к вынесению суждений, оценке и формулированию выводов: основы самоуправления. 

D) умения в области общения: применять изучаемые  методы управления в практической деятельности. Е) 

умения в области обучения: использовать административно-правовое законодательство, и способствовать их 

эффективному применению. 

 

5.1 Модуль - Гуманитарно-экономический 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Макроэкономика 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: формирование у студентов практических навыков по инструментам, механизмам 

реализации и последствиям макроэкономической политики государства в результате глубокого изучения 

методологии расчета макроэкономических показателей макроэкономических показателей. 
Краткое содержание дисциплины: макроэкономические показатели, методы их расчета, макроэкономические 

модели: модель AD-AS, модель IS-LM, кейнсианский крест, модель Солоула, кривая Филлипса, кривая 

Лаферфера, модель Манделла-Флеминга, классический и кейнсианский анализ, макроэкономическое равенство, 

экономический цикл развитие, макроэкономическая политика государства и ее эффективность, влияние 

импорта и экспорта на структуру платежного баланса. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика  
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Постреквизиты: Экономика предприятия. Междунардная экономика 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных понятий макроэкономики; В) овладение методологией 

расчета макроэкономических показателей; использование экономических символов для описания 

количественных и качественных взаимосвязей объектов, использование специальных экономических и 

общенаучных методов при принятии конкретных решений; экономические проблемы и аналитическое решение 

конкретных ситуаций С) высказывать собственное мнение о механизмах и механизмах макроэкономической 

политики конкретного государства и их последствиях, уметь делать выводы. Д) умение работать с 

информацией, необходимой в сервисе, умение общаться и общаться с другими. Е) иметь теоретические знания 
и практические навыки в области макроэкономики. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Small and Medium Business Management (in English) 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса The purpose of the discipline “Management of small and medium-sized businesses” is to 

develop a comprehensive understanding of the methodology and management methods in the field of small and 

medium-sized businesses and the adaptation of theoretical knowledge to Kazakhstani business practice. 

Краткое содержание дисциплины: Small and medium business is the main element of the modern market system. 

management is a guarantee of the existence of a developed market economy. Small entrepreneurship is one of the 

driving forces of economic and scientific-technical progress, and a major provider of jobs in all sectors of the 

economy.The level of small business and the activity of entrepreneurs largely determines the level of democratization of 

the country and the openness of its economy. Due to the support of small business, the state solves the problems of 

increasing the welfare of the population and increasing interest middle class in the state. 
Пререквизиты:"Theory of organization", "Organizational behavior" 

Постреквизиты: “Human Resource Management”, “Management Decision Making Methods” 

Ожидаемые результаты обучения: А) basic theoretical principles and concepts of decision-making processes in the 

management of small and medium-sized businesses;  В) basic methods of business planning; С) create a small and 

medium-sized enterprise with the most effective legal form; Д)use the methodology for determining the financing 

necessary for entrepreneurial activity;  Е)skills to assess the effectiveness of the use of financial resources for business 

development. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Английский язык В1, В2 

Автор программы: Шакибаев М.К. 
Цель изучения курса: Цель курса: дальнейшее формирование способности студентов к иноязычному 

общению на межкультурном уровне, углублению и расширению продуктивного и рецептивного языкового 

материала. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения второго иностранного языка являются следующие 

аспекты английского языка: фонетика - произносительные особенности, лексический состав, грамматический 

строй.Содержание курса направлено на развитие культуры общения: использование иностранного языка как 

средства общения, образования и самообразования, инструмента сотрудничества и взаимодействия в 

современном мире.  

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Иностранный язык 

Постреквизиты: Переговоры в бизнесе (на английском языке), Английский язык С1 С2 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: необходимом объеме грамматического материала 

в процессе овладения коммуникативной компетенцией, иметь целостное представление о грамматической 
системе языка и речи, о нормативной и функциональной грамматике; B) уметь бегло вести разговор на 

разнообразные темы: общие, учебно-профессиональные, а также касающиеся свободного времени;  C) иметь 

навыки: сделать ясный, логично построенный доклад, выделяя важные моменты, приводя доводы за и против 

какой-то определенной точки зрения, рассказывая о плюсах и минусах различных вариантов; D) составлять 

подробные описания реальных или воображаемых событий, оформляя мысли в единый, связный текст, следуя 

структуре избранного жанра; E) владение основами устного и письменного общения в пределах изучаемой на 

курсе тематики, в соответствии со сферой и ситуацией общения. 

 

5.2 Модуль - Деловая экономика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Макроэкономическая среда бизнеса 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: формирование у студентов практических навыков по инструментам, механизмам 

реализации и последствиям макроэкономической политики государства в результате глубокого изучения 

методологии расчета макроэкономических показателей макроэкономических показателей. 

https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
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Краткое содержание дисциплины: макроэкономические показатели, методы их расчета, макроэкономические 

модели: модель AD-AS, модель IS-LM, кейнсианский крест, модель Солоула, кривая Филлипса, кривая 

Лаферфера, модель Манделла-Флеминга, классический и кейнсианский анализ, макроэкономическое равенство, 

экономический цикл развитие, макроэкономическая политика государства и ее эффективность, влияние 

импорта и экспорта на структуру платежного баланса. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика  

Постреквизиты: Экономика предприятия. Междунардная экономика 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных понятий макроэкономики; В) овладение методологией 
расчета макроэкономических показателей; использование экономических символов для описания 

количественных и качественных взаимосвязей объектов, использование специальных экономических и 

общенаучных методов при принятии конкретных решений; экономические проблемы и аналитическое решение 

конкретных ситуаций С) высказывать собственное мнение о механизмах и механизмах макроэкономической 

политики конкретного государства и их последствиях, уметь делать выводы. Д) умение работать с 

информацией, необходимой в сервисе, умение общаться и общаться с другими. Е) иметь теоретические знания 

и практические навыки в области макроэкономики. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Marketing 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: “Marketing” - the study of the theoretical foundations and category-conceptual apparatus of 
marketing, as well as the mastery of practical skills in applying the elements and principles of marketing. The 

knowledge and skills obtained in the study of this discipline can be useful to the student in completing the thesis, as 

well as in solving real practical problems, taking into account the main directions of scientific and technological 

progress. 

Краткое содержание дисциплины: In the process of studying the discipline "Marketing", basic concepts and terms 

are considered. We study markets and consumer behavior in these markets. The article discusses the product and pricing 

policies of the enterprise, marketing, communication marketing policies. We study the procedure for conducting 

marketing research: the main stages; methods, techniques, tools for collecting, analyzing information, especially types 

of studies. The marketing planning methodology is considered. Considered the marketing of services, international 

marketing and other types of marketing. 

Пререквизиты: Economic Theory, Microeconomics 

Постреквизиты: Kazakhstan Economy Management, Enterprise Economics 

Ожидаемые результаты обучения: A) know the theoretical foundations and concepts of marketing; B) able to 

participate in the development of the marketing strategy of organizations, plan and carry out activities; C) making 

judgments, evaluating and formulating conclusions about the nature, principles and functions of marketing. D) be able 

to choose the marketing concept of the enterprise, conduct market research, collect marketing information; E) acquire 

skills in developing programs, marketing plans, as well as develop the ability to form marketing strategies for the 

enterprise. 

6.1 Модуль - Анализ логистики и планирования в управлении 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Планирование деятельности предприятия 
Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Курс  посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и раскрывающей 

процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в соответствии с 

изменяющимися внутренними и внешними условиями. Излагаются методы обоснования всех разделов плана 

создания и развития 

Краткое содержание дисциплины: Включение дисциплины «Планирование деятельности предприятия» в 

программу обучения продиктовано требованиями жизни. Современные принципы планирования деятельности 

достаточно сложны и требуют проведения анализа закономерностей их развития. Для этого необходимы 

специалисты, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами планирования. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Экономика предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и закономерности планирования 
деятельности предприятия, В) знать и уметь использовать методы рационального планирования 

производственных и управленческих процессов на предприятии; С) уметь выполнять плановые расчеты; D) 

владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов планирования деятельности 

производства, Е) иметь навыки проектирования и внедрения  разработанных  планов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы: Курманалина А.А. 
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Цель изучения курса: дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» имеет целью: раскрыть теорию и 

методику анализа хозяйственной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; определить, 

роль (место) анализа хозяйственной деятельности в системе управления экономикой предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы анализа хозяйственной 

деятельности;  функции, принципы, задачи анализа. Подробно рассматриваются инструментарии 

аналитического исследования; методики комплексного внутрифирменного анализа результатов 

производственной деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

методика финансового анализа предприятия на основе последних наработок в этой области.  
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Менеджмент качества, Управление персоналом. 

Ожидаемые результаты обучения: A) основные направления анализа хозяйственной деятельности, 

последовательность его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж; B) 

провести экономический анализ хозяйственной деятельности организации; C) уметь анализировать 

финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; анализировать доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; D) методами анализа хозяйственной 

деятельности, которые применяются на разных этапах и направлениях анализа; приемами выявления и оценки 

резервов производства; методами инвестиционного анализа; методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования. E) владеть способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международная логистика (на казахском языке) 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Жаһандық бәсекелік артықшылықты қамтамасыз ету үшін резерв ретінде халықаралық 

логистиканы білу маңыздылығын негіздеу; маркетинг пен логистиканың дамуының тарихи және логикалық 

байланысын қарастыру; халықаралық логистиканың қалыптасу және тұжырымдамалық процесін көрсету; 

халықаралық логистиканың мақсатты функциясын анықтау; халықаралық логистика тақырыбын анықтау; 

халықаралық логистикалық менеджмент моделін енгізу. 

Краткое содержание дисциплины: «Халықаралық логистика» пәнін оқудың объектісі болып материалдық 

және байланысты ақпарат ағындары табылады. Пәннің өзектілігі және оны оқуға деген қызығушылықтың күрт 

артуы логистикалық тәсілді қолдануды ашатын тауарларды бөлу жүйелерінің жұмыс тиімділігін арттырудың 
мүмкін мүмкіндіктеріне байланысты. Логистиканы қолдану шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу 

мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізу арасындағы уақыт аралығын едәуір қысқартады, тауарларды сақтау мен 

тасымалдау құнын күрт төмендетуге ықпал етеді, ақпарат алу процесін тездетеді, қызмет көрсету деңгейін 

жоғарылатады. 

Пререквизиты:Халықаралық бизнес, Макроэкономика 

Постреквизиты:Халықаралық көлік логистикасы, Халықаралық коммерциялық операциялар, Халықаралық 

келісімшарттар бойынша валюталық және қаржылық есеп айырысулар 

Ожидаемые результаты обучения: A) сатып алынатын, өндірілетін және жеткізілетін тауарлар мен 

қызметтерге баға белгілеу процесін оңтайландыру; B) сатып алынатын, өндірілетін және жеткізілетін тауарлар 

мен қызметтерге баға белгілеу процесін оңтайландыру; сатып алынатын тауарлар мен қызметтердің оңтайлы 

санын таңдау; C) белгілі бір ішкі немесе сыртқы нарықтағы берілген тауарға немесе қызметке сұраныс деңгейін 
анықтау; аралық сақтауды ұйымдастырумен немесе уақытша сақтаудысыз жеткізуді таңдау; D) логистикалық 

қызметтің оңтайлы деңгейін анықтау; өнімдер мен қызметтерді өндірудің ең озық технологияларын таңдау; E) 

халықаралық бәсекелестік ортаны талдау және бәсекелестік артықшылықтарға ие болу 

 

6.2 Модуль - Логистика и право 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Предпринимательское право 

Автор программы: Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: дать студентам, обучающимся в юридических вузах и на юридических факультетах 

университетов, углубленные знания по вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности, 

научить правильно и быстро ориентироваться в огромном массиве нормативных актов, показать и раскрыть 
междисциплинарные связи, место и роль практики, в том числе судебной, при правовом регулировании 

предпринимательской деятельности, научить правильно применять правовые нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Краткое содержание дисциплины: Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые основы 

регулирования предпринимательской деятельности.Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

Правовой статус предпринимателя. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательской деятельности и организационно-правовые формы предпринимательства. 

Несостоятельность (банкротство). Государственное регулирование рыночной экономики и право. Правовое 
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регулирование деятельности предпринимателя как товаропроизводителя. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства.Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. Формы и 

способы защиты прав предпринимателей. Правовая работа в сфере предпринимательства. 

Пререквизиты: Социология, Политология 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомление с основами понятий государства в области малого и 

среднего предпринимательства, формами и методами ее реализации, содержанием и организацией 
предпринимательской деятельности; понятием, системой предпринимательского права и содержанием 

основных его разделов; B) Сформировать теоретические знания в области предпринимательской деятельности 

на основе изучения нормативных правовых актов и судебной практики, профессиональном  у их  применению в 

юридической деятельности в различных сферах. C) проанализировать основные направления развития 

предпринимательского права. D) владеть практическими навыками анализа различных конфликтных ситуаций 

в экономических отношениях;   знаниями и приемами правовых способов защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности;   методикой осуществления правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов в сфере предпринимательской деятельности; навыками составления документов предпринимательско-

правового характера; практическими навыками работы со специализированными справочными правовыми 

системами. E) должен демонстрировать способность и готовность:  составлять в соответствии с действующим 

законодательством документы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности; 

определять объем ответственности субъектов предпринимательской деятельности занеисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств;  обобщать и делать выводы по современным проблемам 

предпринимательского права.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Исламские финансы 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса:теоретический и практический анализ функционирования исламской финансовой 

индустрии, обобщение зарубежного опыта, а также изучение законодательных и нормативных документов, 

изучение основных механизмов этического (исламского) финансирования и продвижение перспектив развития 

отрасли в Республике Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: введение в исламские финансы, основные принципы этических финансов, 

различия между этическим (исламским) и традиционным финансированием; исследования развития исламских 

финансов, концепции и видов шариатских налогов, практики налогообложения в государствах-членах ИОС, 
практики альтернативного (исламского) налогообложения в западных странах, налогообложения этических 

(исламских) фондов в Республике Казахстан и СНГ. 

Пререквизиты:Деньги. Кредит. Банк. Финансы 

Постреквизиты:Налоги и налогообложение, Ценообразование 

Ожидаемые результаты обучения:А) раскрыть сущность и механизмы этической (исламской) финансовой 

индустрии; Б) Рассмотреть нормативно-правовую среду отрасли, налогообложения и управления рисками; В) 

обобщение зарубежного опыта развития альтернативного капитала; Г) раскрыть вопросы развития исламского 

банкинга в Казахстане; Е) выявить особенности развития исламских финансов в Казахстане, подвести итоги 

основных проблем и путей их развития. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Коммерциялық логистика (на казахском языке) 
Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса:«Коммерциялық логистика» пәнінің мақсаты мамандар арасында экономикалық 

ағымдарды ұйымдастыруда және үйлестіруде теориялық білімдер мен практикалық дағдылар жүйесін, яғни 

материалдар, ресурстар мен оларды бөлу, қорларды құру, толықтыру және басқару, қоймаларды ұйымдастыру 

дағдыларын дамыту болып табылады. материалдық құндылықтарды тасымалдау және т.б. 

Краткое содержание дисциплины: Коммерциялық логистика - бұл экономикалық логистиканың бір түрі. Ол 

сауда жүйесімен кландық қарым-қатынасты сақтайды. Тауарлар мен қызметтер нарығындағы сауда-саттық - 

бұл логистикалық қызметтің аяқталуы және басталуы. Коммерциялық логистиканың пәндік саласы - бұл 

материалдық ағындар. Ғылыми ойдың бағыты ретінде ол экономикалық материяның ұйымдастырылуы мен 

қозғалысының ағымдық заңдылықтарын зерттейді. Тәжірибеде коммерциялық логистика әр түрлі салалардың 

кеңістік-уақытша және ұйымдастырушылық-техникалық бірлігін қалпына келтіреді және ішкі өндіріс, көлік, 
сақтау, сатып алу және маркетингтік процестердің арасындағы байланысты жүзеге асырады және өндіріс пен 

тұтыну салаларының кеңістіктік бірлігін ұйымдастыруға ықпал етеді. Кез-келген логистикалық объект 

статикалық күйде емес, үнемі өзгеріс жағдайында, іс-шаралар мен іс-шаралар кешендерінің қарсылығында 

қарастырылуы керек. Экономикалық ағын бастапқыда серпінді, ұйымдастырушылық принципі айқын 

басымдыққа ие болуы керек. 

Пререквизиты:Халықаралық бизнес, Макроэкономика 
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Постреквизиты:Жеткізу логистикасы, Тауарлар мен қызметтер нарығындағы коммерциялық қызмет 

Ожидаемые результаты обучения:А) Логистикалық жүйелері құрылысының теориялық негіздерін игеру 

қажеттілігін тану; В) осы жүйелерді құрудың мақсаттарын дұрыс әзірлеуді үйренеді және оларды дамытудың 

балама стратегияларын талдай алады; C) логистикалық процестердің интеграциялық сипатының масштабын 

және логистикалық формалардың конфигурациясын түсіну; D) талдау, мәліметтерді жинау және өңдеу, 

тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастырудың кешенді тәсілдерін дамыту; Е) коммерциялық қызметтегі 

ағымдық процестерді басқару тәжірибесін жүйелеу, оларды ұйымдастырудың жолдарын табу, осы әдістерді 

жинақтау және жүйелеу; экономикалық ағымдардың ұйымдастырушылық формаларының дамуы мен өзгеру 
тенденциялары мен заңдылықтарын анықтау және түсіндіру; оларды құру және басқару әдістерінің даму 

бағытын анықтау. 

7.1 Модуль - Делопроизводство на предприятии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Мировая нефтегазовая отрасль 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: В учебном курсе проанализированы основные проблемы мировой экономики 

нефтегазовых ресурсов. Рассматриваются экономические и финансовые проблемы, стоящие перед странами 

мира – основными производителями нефти и газа. Рассматриваются проблемы, связанные с формированием 

мировых цен на нефть и газ, проблемы налогообложения, инвестиций, финансовый менеджмент, управление 

персоналом. Большинство проблем рассматриваются на примере и опыте крупнейших нефтяных компаний 

мира, как национальных, так и частных.  

Краткое содержание дисциплины: В настоящее время мировые ресурсы нефти и газа занимают приоритетное 

место в развитии стран мира, как располагающих этими ресурсами, так и нуждающихся в них. Нефть и газ, 

независимо от политических катаклизмов и экономических потрясений, по-прежнему занимают доминирующее 
положение на земном шаре. В этом свете представляется весьма важным и актуальным систематизация 

основных направлений развития, формирования и использования этих ресурсов и, в первую очередь, 

экономических проблем этих процессов. Кроме того, представляется достаточно важным изучение и анализ 

основных слагаемых мировой экономики нефтегазовых ресурсов, таких как ресурсная база, текущее состояние 

и перспективы развития, инвестиции и издержки производства, интеграционные процессы, финансовый 

менеджмент и менеджмент персонала, внешнеэкономические связи, формирование и практика 

функционирования совместных предприятий и т.д. 

Пререквизиты:Основы экономики и бизнеса, Международный бизнес 

Постреквизиты: Мировая экономика, Международная экономика 

Ожидаемые результаты обучения: А) Основные признаки и причины глобализации мировой экономики в 

области добычи, переработки и исползования нефти и природного газа; В) Основные принципы и механизмы 
регулирование международной торговли и бизнеса и институты, их осуществлящие; С) Основные виды 

контрактных соглашений по разделу продукции в области добычи нефти и пртродного газа; Д) Рассчитывать 

контрактные цены на нефть и нефтепродукты; Е) Составлять платежные расчетные, транспортные и 

коммерческие документы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Кәсіпорын экономикасы 

Автор программы: Тлеубергенова М.А. 

Цель изучения курса: Кәсіпорындардың техникалық және экономикалық көрсеткіштерімен өндірістің 

материалдық, техникалық және әлеуметтік-экономикалық жағдайының байланыстарын кешенді меңгеру және 

кәсіпкерлік ресурстарын тиімді пайдаланудың тиімді формалары мен әдістерін негіздеу үшін экономикалық 

есептеулерді жүргізу үшін қажетті кәсіби білім мен аналитикалық дағдыларды игеру, үздік опцияларды таңдау 
өнеркәсіптік ұйымдардың экономикалық қызметі..  

Краткое содержание дисциплины: Кәсіпорын құру және дамыту мақсаттары мен міндеттері. Бизнес 

қауымдастықтар. Кәсіпорынның өндірістік және нарықтық қатынастары. Негізгі құралдар. Айналым қаражаты. 

Қызметкерлер мен төлеуге. Өндірістік шығындар және сату. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі. 

Кәсіпорынның өндірістік қызметі. Инвестициялық және инновациялық саясат. Кәсіпорынның экономикалық 

стратегиясы. Қаржы компаниялар. 

Пререквизиты: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономикалық теория, Макроэкономика 

Постреквизиты: Мемлекеттік макроэкономикалық саясат, Мемлекеттік басқарудағы жобалық тәсіл 

Ожидаемые результаты обучения: A) нарықтық экономикадағы кәсіпорынның талдауы; түрлі салалардағы 

кәсіпорындардың өзара іс-қимылын бағалау; компанияның қаржылық нәтижелерін есептеу. B) болашақта 

кәсіпорынның ғылыми тұрғыдан теңдестірілген қызметін болжау және жоспарлау әдістерін практикалық 
қолдану; кәсіпорындар мен фирмалардың болашақ және ағымдағы міндеттерін шешу стратегияларын анықтау 

және дамыту. C) кәсіпорынның экономикалық және әлеуметтік мақсаттарына жету жолдарын дамыту. D) нарық 

жағдайында кәсіпорынның перспективаларын бағалау, оның нақты жағдайы. E) экономиканың әр түрлі 

салаларында алынған білімдерді қолданады. 
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Дублинские дискрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Negotiation in business 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to negotiation; 

training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the theoretical 

knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication culture 

and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic techniques of 

discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 
Краткое содержание дисциплины: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 

partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 

compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиты: Professionally-oriented foreign language, international economy, international business. 

Постреквизиты: Entrepreneurship, business Organization 

Ожидаемые результаты обучения: A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, 

types and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms 

and principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal 

and non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct 

negotiations, meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to 
participate effectively in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

7.2 Модуль - Переговоры в экономике 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ и управление затратами 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Определение роли анализа и управления затратами как фактора повышения 

экономических показателей предприятия; определить основные методы управления затратами; Определить 

основные экономические и технические средства контроля затрат на предприятии. 

Краткое содержание дисциплины: Расходы, затраты, затраты на продукцию. Анализ потерь по различным 
критериям. Управление сырьем, материалами, трудозатратами. Управление расходами на исследования и 

разработки. Политика снижения затрат в компании. Целью данной дисциплины является выявление 

инструментов и методов управления затратами для увеличения прибыли предприятий. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика 

Постреквизиты: Оплата и нормирование труда 

Ожидаемые результаты обучения: A) понять факторы затрат, их структуру и классификацию, B) освоить 

управление материальными ресурсами и запасами, систему управления затратами, методы управления 

затратами, планирование затрат; C) учет затрат и формирование затрат, калькуляция себестоимости продукции, 

анализ и контроль затрат, опыт управления зарубежным рынком и способы снижения затрат. Г) уметь: 

анализировать факторы затрат, структуру затрат, материальные ресурсы, систему управления затратами, 

методы управления затратами; E) Планирование затрат, калькуляция затрат, организация учета затрат, навыки 
управления затратами на практике. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика отрасли (на казахском языке) 

Автор программы: Атаниязов Ж. 

Цель изучения курса: студенттер нарықтағы және бәсекелестік жағдайдағы кәсіпорындардың өмір сүруін 

қамтамасыз ететін қазіргі заманғы экономикалық тетіктің жұмысы туралы теориялық білім алады, 

Қазақстандағы ұйым экономикасында қажетті практикалық дағдыларды меңгереді. Бұл болашақ мамандарға 

қазіргі және стратегиялық бизнес мәселелерін шешуге көмектеседі. 

Краткое содержание дисциплины: Өндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттыру кәсіпорындардың әлеуетін 

барынша пайдалануға мүмкіндік беретін тиісті экономикалық жағдайларды жасауды және қолдануды талап 

етеді. Химия саласының қазіргі жағдайда сәтті дамуының алғышарты экономика және кәсіпорынды басқару 
саласындағы мамандардың білімдері болып табылады. Бұл мәселелер өз жұмысында экономикалық білімдерін 

техникалық және технологиялық біліммен тікелей біріктіретін технологиялық инженерлер үшін ерекше 

маңызды. «Сала экономикасы» пәні экономика саласындағы теориялық негіздерді үйрену және 

кәсіпорындардың тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін практикалық дағдыларды игеру болып табылады. Оқу 

процесін жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі - осы пән бойынша практикалық сабақтар өткізу, оның 

мақсаты студенттердің теориялық білімдерін бекіту, қарастырылатын мәселелердің ұйымдастырушылық, 

өндірістік және экономикалық сипаты туралы өз идеяларын тереңдету және нақтылау. 

Пререквизиты:Микроэкономика, Әлеуметтану 
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Постреквизиты: Әлемдік экономика, Персоналды басқару 

Ожидаемые результаты обучения: А) кәсіби мәселелерді шешуге қажетті мәліметтерді жинау, талдау және 

өңдеу мүмкіндігі; B) әр түрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, департаменттердің және 

т.б. есептеріндегі қаржылық, бухгалтерлік және басқа ақпаратты талдау және түсіндіру, алынған ақпаратты 

басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану мүмкіндігі; C) отандық және шетелдік ақпарат көздерін 

пайдалана отырып, қажетті мәліметтерді жинай, талдай және ақпараттық шолу немесе аналитикалық есеп 

дайындай алуы; аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндігі; D) саланы талдауға, макроэкономикалық ортаның саланың 
жұмысына әсерін бағалауға, нарықтың әр түрлі түрлеріндегі және саланың бәсекелес ортасындағы 

тұтынушылардың мінез-құлқын талдауға қажетті мәліметтер алады. E) ойлау мәдениеті, ақпаратты жалпылау, 

талдау, қабылдау, мақсат қою және оған жетудің жолдарын таңдау, активтерді, инвестициялық жобалар мен 

ұйымдарды бағалау әдістері мен тәсілдері арқылы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Diplomatic Negotiation Technique (in English) 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса: The main goal is the implementation of student training in the field of organization, 

preparation and conduct of diplomatic negotiations, contractual work, ensuring a high level of their theoretical and 

methodological and practical training, developing practical skills and abilities to solve the problems of professional 

support for the activities of state authorities in implementing the foreign policy interests of the Republic of Kazakhstan, 
the formation of such professional qualities of a diplomatic employee who would take into account the features of the 

organization and the functioning of the diplomatic and consular services in Kazakhstan and abroad in the field of 

negotiations and contractual practice 

Краткое содержание дисциплины:Negotiations are one of the most important tools of diplomacy. To a large extent, 

diplomacy is a process of communication between representatives of states with the goal of exchanging information, 

achieving mutual understanding, eliminating or smoothing out differences, and reaching agreement on the issues under 

discussion. A characteristic feature of modern foreign policy of the state is the growing importance in its 

implementation of diplomatic negotiations. This point is reflected in many international acts. The state of affairs with 

the study of negotiations in our country is unsatisfactory. The relevant sections in textbooks on international law and 

diplomacy are either absent altogether or limited to general provisions. The purpose of diplomatic negotiations is to 

reach agreement on issues arising in international relations. The results of negotiations are embodied in various forms of 
official acts, which are very diverse and have different statuses and different binding powers. But at the same time their 

essence is one - the agreement of the parties. To understand the content of the agreements reached, knowledge of the 

process of their preparation is essential. 

Пререквизиты:History of international relations; International organizations 

Постреквизиты: Foreign policy of the Republic of Kazakhstan 

Ожидаемые результаты обучения: A) Knowledge and understanding of the content of mechanisms of influence on 

a person of the external form of objects; probable options for the development of the negotiation process when applying 

certain strategies and tactics; B) Knowledge and understanding of the achieved results of the negotiators of the Republic 

of Kazakhstan of the main problems of macroeconomics, to see their diversity and interconnection with the processes 

taking place in the state and beyond. C) The application of knowledge and understanding of the preparation, conduct 

and analysis of all types of diplomatic negotiations; D) Communicative abilities for cooperation and group work; E) 
Training skills in presenting the results of analytical and research work in the form of a speech, report, presentation. 

 

6В04107 - МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 
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4.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия, 48 кредитов 

БД КВ ОР 2208 Организация производства 3 5 

БД КВ VFS 2209 Венчурное финансирование стартапов 3 5 

БД КВ PDP 2210 Планирование деятельности предприятия 4 6 

БД КВ MTMTR 2211 Международная торговля и международные товарные рынки  4 7 

БД  Производственная практика  4 5 

ПД ВК UPО 2303 Управление персоналом организации 3 5 
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ПД ВК PDP 2304 Планирование деятельности предприятия 3 5 

ПД КВ IDP 2305 Инновационная деятельность предприятия 3 5 

ПД КВ IDP 2306 Инвестиционная деятельность предприятия 3 5 

4.2 Модуль - Управление и планирование экономики, 48 кредитов 

БД КВ TGU 2208 Теория государственного управления 3 5 

БД КВ RI 2209 Рыночная инфраструктура 3 5 

БД КВ РР 2210 Предпринимательское право 4 6 

БД КВ Cen 2211 Ценообразование 4 7 

БД  Производственная практика  4 5 

ПД ВК UPО 2303 Управление персоналом организации 3 5 

ПД ВК PDP 2304 Планирование деятельности предприятия 3 5 

ПД КВ IЕ 2305 Инновационная экономика 3 5 

ПД КВ IA 2306 Инвестиционный анализ 3 5 

 

4.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:   Организация производства 

Автор программы:  Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  является изучение проблем в области организации, планирования и управления 

производством в условиях рыночной экономики и принятие управленческих решений, обеспечивающих 
эффективную деятельность производственных систем. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Организация производства» является органической частью 

профессиональной подготовки экономистов. В процессе овладения данным предметом студенты должны 

научиться понимать сущность организации производства в рыночных условиях, систематизировать и выделять 

факторы, влияющие на результативность производственной деятельности промышленного предприятия. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Предпринимательство 

Ожидаемые результаты обучения: А) о типах производственных процессов; о структуре производственного 

процесса; о типах производственных процессов; о структуре производственного процесса; В) о принципах 

размещения предприятия в пространстве и организации работ во времени; о производственной инфраструктуре. 

С) Модели производства; Принципы и методы планирования и организации производства; Д) выделять  

Нормативно-правовые акты РК, регулирующие отношения в этой сфере. Е) Иметь представление: проводить 
анализ ситуаций и фактов с  учетом полученных навыков и знаний; навыками  самостоятельного  изучения  

новых  знаний в  области   производства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Венчурное финансирование стартапов 

Автор программы: Сапаргали А.М. 

Краткое описание курса: Дать  понятие  студентам  о  стартапах   и  венчурном  бизнесе. Изучить  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Условия  венчурного  финансирования  стартапов. Развитие  стартапов. 

Объем венчурных инвестиций. Инвестиции венчурного капитала. Бизнес-площадка для развития стартап-

проектов. Создание дохода от использования результатов научных исследований. Повышение инновационной 
активности бизнеса в целом. Внедрение стартапов.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика. 

Постреквизиты: Предпринимательство, Тайм-менеджмент, Менеджмент качества. 

Ожидаемые результаты обучения: A)  Знать  основные  принципы  финансирования  предпринимательства     

B)  знать  источник  финансирования  стартапов  как  венчур.     C)   уметь  использовать  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса     D)   владеть  навыками  оценивания   эффективности  внедрения  

стртапа  E) уметь применять  механизм  венчурного  финансирования. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Планирование деятельности предприятия 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Курс  посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и раскрывающей 
процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в соответствии с 

изменяющимися внутренними и внешними условиями. Излагаются методы обоснования всех разделов плана 

создания и развития 

Краткое содержание дисциплины: Включение дисциплины «Планирование деятельности предприятия» в 

программу обучения продиктовано требованиями жизни. Современные принципы планирования деятельности 
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достаточно сложны и требуют проведения анализа закономерностей их развития. Для этого необходимы 

специалисты, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами планирования. 

Пререквизиты: Экономика отрасли, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и закономерности планирования 

деятельности предприятия, В) знать и уметь использовать методы рационального планирования 

производственных и управленческих процессов на предприятии; С) уметь выполнять плановые расчеты; D) 

владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов планирования деятельности 
производства, Е) иметь навыки проектирования и внедрения  разработанных  планов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международная торговля и мировые товарные рынки  

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ и категориально понятийного аппарата международной 

торговли, а также овладение практическими навыками по применению элементов и принципов торговли. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение данного курса позволит  получить знания,  умения, навыки 

комплексного подхода к управлению производством и реализацией продукции на внешних рынках с учетом 

спроса и требований потребителей, ориентироваться в особенностях использования маркетинга в повышении 

эффективности внешнеэкономической деятельности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Международная экономика  
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) определить значение международной торговли; В) ориентироваться в 

различных экономических ситуациях; С) анализировать в общих чертах международную информацию.D) 

Умения в области общения по основным тенденциям, происходящих в сфере международной торговли, 

основные концепции международной торговли, возможность их практического применения в современных 

условиях.E) Умения в области определения экономической эффективности экспортных и импортных операций, 

осуществлять расчет мировых цен с учетом существующей системы ценовых скидок и надбавок по различным 

товарным группам и базисных условий поставки, анализировать важнейшие показатели, характеризующие 

мировую торговлю и внешнюю торговлю РК, выявлять проблемы и перспективы развития торговых отношений 

РК. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление персоналом организации 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: научить студентов производить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определять величину заработной платы по различным 

системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управления персоналом, и приобрести 

навыки организации рабочего места и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан 

Краткое содержание дисциплины: Введение в управление персоналом. Диагностический подход к 

управлению персоналом. Служба персонала и основные требования к ее функционированию. Анализ и 

формирование рабочего места. Планирование персонала. Набор и прием кадров. Процесс отбора кадров и его 
характеристика. Оценка результативности труда работников. Оценка работы служб управления персоналом. 

Ориентация для работников. Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом на выдвижение. Механизмы стимулирования 

персонала. Система компенсации труда работников 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен: иметь представление: о службе персонала; о методах 

обучения персонала; В) о механизме стимулирования персонала. С) знать и уметь использовать: 

законодательные акты, регулирующие вопросы управления персоналом; методы стимулирования 

результативности труда. Д) иметь навыки: анализа и конструирования  рабочего места; Е) набора, приёма и 

отбора кадров; оценки текучести кадров, кадровых служб; обучения персонала. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Планирование деятельности предприятия 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Курс  посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и раскрывающей 

процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в соответствии с 

изменяющимися внутренними и внешними условиями. Излагаются методы обоснования всех разделов плана 

создания и развития 



585 

  

Краткое содержание дисциплины: Включение дисциплины «Планирование деятельности предприятия» в 

программу обучения продиктовано требованиями жизни. Современные принципы планирования деятельности 

достаточно сложны и требуют проведения анализа закономерностей их развития. Для этого необходимы 

специалисты, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами планирования. 

Пререквизиты: Экономика предприятия. Управление проектами 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и закономерности планирования 

деятельности предприятия, В) знать и уметь использовать методы рационального планирования 
производственных и управленческих процессов на предприятии; С) уметь выполнять плановые расчеты; D) 

владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов планирования деятельности 

производства, Е) иметь навыки проектирования и внедрения  разработанных  планов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационная деятельность предприятия 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Цель изучения курсасформировать у студентов полное представление об 

инновационном развитии как о важнейшей концептуальной идее в современном менеджменте, как о 

единственном пути в направлении устойчивости конкурентоспособности предприятий и всей экономики РК, а 

также дать знания и навыки управления в области научно – технических нововведений на основе 

существующей теории и практики. 
Краткое содержание дисциплины: Нововведения как объект инновационного управления. Продуктовые, 

технологические и управленческие нововведения. Источники, принципы и условия проведения успешных 

нноваций. Классификация нововведений по основным признакам инновационного процесса. Теория 

инновационного менеджмента. Методы выявления мировых и отечественных тенденций развития науки и 

тхники. Основные черты, функции и методы современного инновационного менеджмента. Творчество как 

источник нововведения. Роль творчества в управлении научно-техническим потенциалом. Основы 

государственной научно-технической политики РК. Механизм государственной поддержки научной и 

инновационной деятельности в Казахстане. Основы управления НТП в РК. Инновационные процессы и 

экономическое развитие. Характеристика инновационного процесса. Ключевые модели инновационного 

процесса. Жизненный цикл инновационной деятельности. Внешние и внутренние факторы развития инновации. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Экономика предприятия 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь системные представления о закономерностях развития и 

организации инновационного предприятия; об основных концептуальных подходах к определению инноваций, 

модели инновационного процесса; о стратегиях инновационного развития предприятия. различных аспектах 

деятельности предпринимателя от момента возникновения инновационной идеи до ее реализации и выхода из 

бизнеса. В) Знать понятийный и терминологический аппарат в области управления инновационной 

деятельностью; основные модели инновационного развития; основные концепции и методы анализа и выбора 

нововведений. С) Уметь анализировать инновационный потенциал предприятия. Д) Владеть моделями и 

методами прогнозирования инновационной деятельности. Е) Уметь анализировать, систематизировать и 

обобщать информацию; обосновывать выбор в инновационной деятельности субъектов экономики; проводить 

сравнительный анализ основных показателей инновационного развития предприятия на основе показателей 
динамики. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инвестиционная деятельность предприятия 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса:  Цель изучения курса  дать теоретические знания и практические навыки по управлению 

инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание дисциплины:направлена на изучение вопросов, связанных с инвестиционной 

деятельностью и инвестиционной политикой предприятия. В ходе изучения учебного курса рассматриваются 

роль, значение, классификация и структура инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной деятельности 

предприятий в РК, методы оценки инвестиционных проектов, всевозможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) должен знать: теоретические основы современного реального 

инвестирования в Казахстане;  базовые понятия и принципы, используемые при управлении реальными и 

портфельными инвестициями; методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 

способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет 

различных источников; формы финансового обеспечения инвестиционного процесса;  методический подход к 

управлению инвестиционным портфелем. В) уметь: анализировать статистические данные, характеризующие 
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объем, состав и структуру инвестиций (соотношение между реальными и финансовыми активами); С) владеть 

методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; Д) 

владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков; Е)  оценивать и выбирать 

оптимальные способы финансирования капитальных вложений. 

 

4.2 Модуль - Управление и планирование экономики 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Теория государственного управления 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: является изучение теоретических основ государственного управления. В рамках 

дисциплины исследуются основополагающие проблемы: формирование и эволюция системы государственного 

управления,  анализ ее места, роли и значения в обеспечении жизнеспособности, защите целостности и 

эффективном функционировании, как самого государства, так и различных сфер общественной жизни. 

Краткое содержание дисциплины: На всех уровнях управления, во всех звеньях хозяйствования возрастает 

роль специалистов, умеющих постоянно соотносить текущую работу с перспективами, принимать оптимальные 

решения. В связи с этим, изучение данной дисциплины ставит задачу формирования у студентов, как у 

будущих специалистов, ценностных ориентиров, соответствующих современной цивилизации, освоения ими 

теории и практики государственного управления. В то же время,  данная дисциплина не дает готовых рецептов 

практикам в сфере государственного управления, не учит, как улучшить работу правительства, а содержит 
эмпирическое обобщение практического опыта в той или иной организационной сфере. Рекомендации по 

совершенствованию государственного  управления могут быть лишь результатом анализа конкретных 

ситуаций, и они могут  быть применимы в строго определенных условиях. 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Управление персоналом 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы, механизм, специфику использования основных 

инструментов реализации государственной экономической политики на разных уровнях управления; В) иметь 

представления о государстве как субъекте управления в условиях формирования и функционирования 

смешанной экономики;  С) знать основные политические и социально-экономические институты, влияющие на 

принятие и исполнение управленческих решений. D) иметь навыки объяснить  механизм функционирования 

государственной власти,  структуру органов управления на всех уровнях; Е)  иметь навыки позволяющие 
объяснить и понять явления, конкретные процессы и события общественной жизни, раскрыть цели и мотивации 

их участников. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Рыночная инфраструктура 

Автор программы:  Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса:  Формирование у студентов представления о основах инфраструктуры различных 

рынков; составе и предназначении, значительного комплекса их основных элементов 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и методология изучения дисциплины. Экономическая 

сущность, классификация, задачи и функции рыночной инфраструктуры. Общая теория, стратегия и источники 

развития рыночной инфраструктуры. Рыночная инфраструктура как экономическая система. Закономерности се 
функционировании и развития. Регулирование рыночной инфраструктуры Оценка уровня развития рыночной 

инфраструктуры. Отраслевые группы инфраструктуры. Инфраструктурно-территориальный комплекс. 

Инфраструктура рынка потребительских товаров. Инфраструктура рынка средств производства. 

Инфраструктурный комплекс финансового рынка. Рынок рабочей силы и его инфраструктура. Рынок 

потребительских услуг и его инфраструктура. Инфраструктура рынка транспортно – экспедиционных услуг. 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать  о степени влияния развития рыночной инфраструктуры на 

интенсификацию процессов производства, товарного обращения. В)   правильно использовать особенности и 

преимущества субъектов рыночной инфраструктуры в конкретных условиях.С)  оценку эффективности 

национальной экономики; конкретизировать формирование совокупного спроса и совокупного предложения. 

D) Уметь анализировать в стратегическом планировании ход реализации современной концепции 
планирования, основанной на современной рыночной инфраструктуре. E) уметь определять услугами, каких 

субъектов рыночной инфраструктуры  следует прибегать в сложившихся рыночных ситуациях; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательское право 

Автор программы: Урбисинова Н.Е. 



587 

  

Краткое описание курса: изучение курса является формирование у студентов знаний о совокупности норм, 

регулирующих предпринимательские отношения в РК, а так же теоретических и практических вопросах 

правового регулирования предпринимательской деятельности в РК. 

Краткое содержание дисциплины: Предпринимательское право как комплексная отрасль права. 

Предпринимательская деятельность (понятие, виды и формы). Субъекты предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Предпринимательский договор. 

Юридическая ответственность в предпринимательской деятельности. 8 Защита прав предпринимателей и 
разрешение хозяйственных споров. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Правовое 

регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Пререквизиты: Основы права, Экономическая теория 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: В результате изучения  данной дисциплины студенты должны: A) Иметь 

представление: о предпринимательском праве как об одной из базовых отраслей права;  - его принципах, 

задачах, структуре; о системе хозяйственного законодательства, регулирующего предпринимательские 

отношения. B) Знать: содержание предпринимательских отношений, предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; особенности правового регулирования 

предпринимательских отношений. C) Уметь: толковать содержание норм законов и иных нормативных 

правовых актов, в частности, при рассмотрении предпринимательских и гражданско-правовых споров; решать 
задачи и казусы, составленные на основе обобщения правоприменительной и судебной практики разрешения 

хозяйственных споров; проводить профилактическую работу по разъяснению законодательства и 

правоприменительной практики. Д) Приобрести практические навыки: по составлению предпринимательских 

договоров; Е) применять различные нормы  законов и иных нормативных правовых актов в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Ценообразование 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса: Дать комплексные теоретические знания и практические навыки в области 

ценообразования. Основной целью обучить студентов теоретическим знаниям в области ценообразования,  а  
также   ознакомить   студентов   с   практическими основами ценообразования  и сформировать  у них 

важнейшие  навыки  управленческой деятельности в рыночной экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность цены. Ценообразующие факторы: спрос, 

предложение, конкуренция. Функции цен в условиях рынка. Система цен. Элементы и структура цены. 

Принципы ценообразования. Методы формирования цен. Особенности ценообразования на различных типах 

рынков. Себестоимость как исходная база цены. Прибыль и наценка как элементы цены. Государственное 

регулирование цен. Организация ценообразования в РК на современном этапе. Стратегия ценообразования. 

Специфика формирования цен предприятия на различных типах рынков. Особенности ценообразования и 

регулирования цен в зарубежных странах. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Управление проектами 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: A) сформировать навыки управленческой деятельности в области 

ценообразования в условиях рынка. B) Основные вопросы ценообразования при переходе к рынку. 

Классификация цен и их система. C) Состав и структура цены. Ценообразующие факторы. Структура рынка и 

ценообразования. Этапы процесса ценообразования. D) Ценовая политика фирмы. Издержки и их роль в 

формировании цен. Методы ценообразования. E) Особенности ценообразования в некоторых отраслях и сферах 

экономики. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационная экономика 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: подготовка у студентов научно-исследовательской и аналитической деятельности по 

исследованию и прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой экономики, 
отраслевых и региональных рынков, анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций; междисциплинарным научным исследованиям для решения хозяйственных (производственных) 

задач, связанных с инновационной моделью развития национальной экономики и региона.самообучению и 

непрерывному профессиональному самосовершенствованию 

Краткое содержание дисциплины: Основные положения теории инноваций. Инновации и циклическое 

развитие экономики. Технологические уклады. Инновационное предпринимательство как особая форма 

экономической активности. Основные элементы процесса инновационного предпринимательства. Содержание 

и организационные структуры инновационной деятельности. Рынок научно-технической продукции. 
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Инфраструктура инновационной деятельности. Национальная инновационная система. Статистика инноваций. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: основные элементы методологии научного поиска; организацию 

разработки программ, проектов планов по отдельным направлениям социально-экономического развития; 

основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных социально-экономических 

процессов. основные источники информации; B) уметь: самостоятельно разбираться в проблемах социально-
экономического развития; оценивать существующие точки зрения относительно путей решения различных 

проблем и аргументировано обосновывать собственную позицию;  C) собирать, обрабатывать и анализировать 

научную, практическую, статистическую информацию; организовывать самостоятельную учебную и научно-

исследовательскую работу; D) использовать знания, полученные при написании  дипломной работы, в 

реализации своих профессиональных навыков; E) владеть: навыками работы с научной литературой; умением 

аргументировано излагать свои мысли; навыками устной и письменной речи на русском языке; публичной и 

научной речи; навыками поиска необходимой информации; навыков самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы; навыками работы в команде (группе) при проведении научных исследований, 

обсуждении и представлении их результатов в форме статей, докладов и презентаций на международных и 

всероссийских форумах, симпозиумах и конференциях. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Инвестиционный анализ 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса:  Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся современных 

знаний и навыков в области теории и практики инвестиционного анализа на уровне основных групп инвесторов 

и различных форм осуществления инвестирования.  

Краткое содержание курса: Инвестиционный анализ включает в себя разные направления финансовых 

расчетов. Это, во-первых, анализ денежных потоков, поскольку все затраты и доходы по любому 

инвестиционному проекту оцениваются в денежном выражении. Анализ денежных потоков, в свою очередь, 

позволяет использовать в расчетах математические критерии выбора вложений капитала, такие, как NPV, PI, 

IRR и т.д. Во-вторых, инвестиционный анализ охватывает также направление, получившее название “анализ 

цены и структуры капитала”, которое исследует расчет оптимального бюджета капитальных вложений и 
оптимальной структуры капитала фирмы и основывается при этом на оценке акций. В-третьих, 

инвестиционный анализ включает в себя оценку других первичных ценных бумаг, таких, как облигации и 

векселя, а также оценку вторичных ценных бумаг, таких, как, например, опционы, варранты и т.д. Наконец, 

четвертым направлением исследования является оценка финансовых контрактов и финансовых инструментов. 

Объект анализа здесь - форварды, фьючерсы, свопы и т.д. Это последнее направление получило название 

“финансовая инженерия”. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции 

и риска; В) знать методы оценки стоимости различных источников финансирования инвестиций; С) выявлять 

воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта; D) 
использовать результаты инвестиционного анализа в разработке управленческих решений; Е) уметь применить 

методы анализа эффективности инвестиционных проектов к решению конкретных задач. 

 

5В051300 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

3 курс 
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7.1 Модуль - Специальные профессиональные иностранные языки 2, 20 кредитов  

БД КВ 
PIYa (AYa) 

2(3)213 
Профессиональный иностранный язык (английский язык) 4,5 10 

БД КВ 
PIYa (KYa) 

2(3)214 
Профессиональный иностранный язык (китайский язык) 4,5 10 

7.2 Модуль - Специальные профессиональные иностранные языки 3, 20 кредитов 
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БД КВ 
PIYa (NYa) 

2(3)213 
Профессиональный иностранный язык (немецкий язык) 4,5 10 

БД КВ 
PIYa (ТYa) 

2(3)214 
Профессиональный иностранный язык (турецкий язык) 4,5 10 

8.1 Модуль - Планирование в экономике предприятия, 24 кредитов 

БД КВ EP 3215 Экономика предприятия 5 5 

БД КВ PM 3216 Project management 5 5 

БД КВ PDP 3217 Планирование деятельности предприятия 5 5 

БД ВК AHD 3218 Анализ хозяйственной деятельности 6 4 

БД КВ NB 3219 Negotiation in business 6 5 

8.2 Модуль - Правовое регулирование бизнеса, 24 кредитов 

БД КВ PP 3215 Предпринимательское право 5 5 

БД КВ HP 3216 Хозяйственное право 5 5 

БД КВ PB 3217 Предпринимательство и бизнес 5 5 

БД ВК AHD 3218 Анализ хозяйственной деятельности 6 4 

БД КВ IE 3219 Инновационная экономика 6 5 

9. Модуль - Специальные дисциплины ІІ, 16 кредитов 

ПД ОК ME 3301 Мировая экономика 5 5 

ПД ОК MB 3302 Международный бизнес 6 3 

ПД ВК OVED 3303 Организация внешнеэкономической деятельности 6 5 

БД  Производственная  практика 6 3 

10.1 Модуль - Специальные профессиональные языки 4, 20 кредитов 

ПД КВ 
PIYa (AYa) 

3(4)304 
Профессиональный иностранный язык (английский язык) 6,7 10 

ПД КВ 
PIYa (KYa) 

3(4)305 
Профессиональный иностранный язык (китайский язык) 6,7 10 

10.2 Модуль - Специальные профессиональные языки 5, 20 кредитов 

ПД КВ 
PIYa (NYa) 

3(4)304 
Профессиональный иностранный язык (немецкий язык) 6,7 10 

ПД КВ 
PIYa (ТYa) 

3(4)305 
Профессиональный иностранный язык (турецкий язык) 6,7 10 

 

7.1 Модуль - Специальные профессиональные иностранные языки 2 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык (английский язык) 

Автор программы: Шакеева А.Т. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык (английский 

язык)» является овладение студентами навыками чтения и перевода специализированной литературы для 

получения информации профессионального характера и умения вести беседу на профессиональные темы. 

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «Профессиональный  иностранный язык»  (английский язык) 

включает курс грамматики, лексический материал профессионального характера и  тексты профессиональной 

направленности.А также является совершенствование умений всех форм профессионально -ориентированной 

иноязычной речи, а также развитие коммуникативной и межкультурной компетенции будущих специалистов в 
области экономики. 

Пререквизиты:Профессионально-ориентированный иностранный язык., Иностранный язык 

Постреквизиты:Negotiation in business 

Ожидаемые результаты обучения: A) овладение навыками устной и письменной речи. B) ознакомление и 

овладение студентами всеми видами устной и письменной речи на английском языке. C) обучение правилам  

написания письменного текста разных стилей (реферат, эссе) D) ознакомление с особенностями стиля перевода;  

E) развитие умений строить устное и письменное высказывание. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык (китайский язык) 

Автор программы: Ван Чжин 

Цель изучения курса:Цель курс подразумевает обучение практическому владению разговорно-бытовой, 
художественной и общественно-политической речью для активного применения иностранного языка как в 

повседневном, так и в профессиональном общении, знакомство с основами страноведения и строем китайского 

языка.  

Краткое содержание дисциплины: Программа китайского языка как профессионального иностранного языка, 

нацелена на реализацию личностно - ориентированного, коммуникативно -когнитивного, социокультурно - 
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деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности студентов осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка. 

Пререквизиты:Профессионально-ориентированный иностранный язык., Иностранный язык 

Постреквизиты:Negotiation in business 

Ожидаемые результаты обучения: A) владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка (китайского), его функциональных 

разновидностей B) вести беседу на китайском языке на бытовые и повседневныетемы;писать сочинения на 

китайском языке по изученным темам)C) владения всеми видами речевой деятельности на иностранном языке 

(китайском); D) ознакомление с особенностями стиля перевода;  E) применения полученных знаний и умений 

на практике. 

 

7.2 Модуль - Специальные профессиональные иностранные языки 3 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык (немецкий язык) 

Автор программы: Керимбаева Б.Т 

Цель изучения курса: Целью обучения курса  является развитие профессионально–ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов, необходимой для осуществления деятельности по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей и смежных областях науки и 

техники, а также для делового профессионального общения на иностранном языке.  

Краткое содержание дисциплины: Изучение немецкого языка по данной программе происходит в ситуации 

отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, которые создают естественную 

речевую ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. Отличительной чертой программы является ее 

ориентированность на особенности культурной, социальной, политической и научной реальности современного 

мира эпохи глобализации.  

Пререквизиты:Профессионально-ориентированный иностранный язык., Иностранный язык 

Постреквизиты:Negotiation in business 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: термины, связанные с тематикой изученных разделов и 
соответствующими ситуациями профессионально-деловой коммуникации;  B) уметь: переводить информацию 

профессионально-делового характера из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); C) владеть: написания деловой документации (отчёты, технические 

инструкции) и ведения переписки в ситуациях, типичных для профессиональноделового общения;  D) 

способность к поиску, обработке и интерпретации с использованием современных информационных 

технологий данных, необходимых для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам как в коллективе, так и индивидуально на немецком языке;  E) способностью получить и 

использовать в своей деятельности знание немецкого языка. 

 

НаДублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык (турецкий язык) 
Автор программы: Керимбаева Б.Т 

Цель изучения курса: Целью обучения курса  являются овладение знаниями и компетенциями в области 

современного турецкого языка - фонетикой, нормативной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном 

настоящей программой.  

Краткое содержание дисциплины:Данный курс поможет обучающимся во  владении навыками 

квалифицированного  анализа достижений в области восточной  филологии (турецкой), выполнения переводов 

в официально-деловой сфере, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований с использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта 

Пререквизиты:Профессионально-ориентированный иностранный язык., Иностранный язык 

Постреквизиты:Negotiation in business 

Ожидаемые результаты обучения: A)Знать фонетический и грамматический строй и лексический тезаурус 
турецкого языкаB) Владеть нормативным, литературным произношением и фразовой интонацией и применять 

их в процессе коммуникацииC) Иметь грамматические навыки, позволяющие понимать основные языковые 

материалы, касающиеся повседневной жизни и бытовых ситуаций; навыки ведения беседы и диалога на 

турецком языке в объёме, предусмотренном данной программой, использовать адекватные, нормативные 

социо-культурные модели коммуникации в типовых ситуациях;  D) Уметь читать и переводить тексты в 

объёме, предусмотренном данной программой, с турецкого языка на русский и с русского языка на турецкийE) 

Владеть основными приемами и навыками лингвистического и филологического анализа текста на турецком 

языке;  
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8.1 Модуль - Планирование в экономике предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления 

деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности. 
Краткое содержание дисциплины: В учебном курсе рассматриваются вопросы экономики предприятий в 

условиях становления рыночных отношений, раскрываются методы анализа, планирования и прогнозирования 

деятельности предприятия. Изучаются пути повышения конкурентоспособности предприятия и ускорения 

оборачиваемости оборотных средств и увеличение прибыли. Рассмотрен экономический механизм 

хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночных отношений.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Анализ хозяйственной деятельности, Инновационная экономика 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать теоретические основы управления, принципы хозяйственной 

деятельности предприятия, принципы организации учета, финансового и экономического планирования; B) 

рассчитывать финансовые результаты деятельности предприятия; применять на практике сбалансированный 

метод научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия на перспективу;  C) разрабатывать 

и определять стратегию решения перспективных и текущих задач предприятий и фирм; разрабатывать пути 
достижения поставленных перед предприятием экономических и социальных целей; D) иметь навыки 

оценивания реального положения предприятия в рыночных условиях и перспективы его функционирования; E) 

уметь практически применять полученные знания в различных сферах экономики. 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Project management  

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: To familiarize students with the basic concepts of management. Familiarize yourself with the 

structure of the project, with the development of a project management plan. 

Краткое содержание дисциплины: Project management structure. Develop a project management plan. Content 

planning.Definition of content.Creating a hierarchical structure of work.Determining the composition of 
operations.Defining the relationship of the operation.Estimated Resource Operations.Estimation of the duration of 

operations.Schedule development.Valuation.Budgeting expenses.Quality planning.Human Resource 

Planning.Communication planning.Risk management planning.Risk identification.Qualitative risk analysis.Quantitative 

risk analysis. 

Пререквизиты: Economic theory, Designing a company management system. 

Постреквизиты:Business process management, Organization of enterprise planning 

Ожидаемые результаты обучения: A) Knowledge and understanding: Know the theoretical and methodological 

foundations of project management of various kinds. B) Using knowledge and understanding skills in practice: Have 

skills (gain experience) in teamwork, preparation of project documentation, work in the MSProject program, work with 

national and international standards in the field of project management. C) Abilitytomakejudgments, 

evaluateandformulateconclusions:abletoofferorganizationalandmanagerialdecisionsandevaluatetheconditionsandconseq
uencesofdecisions. D) Communication skills: owns a culture of thinking, knows how to logically correctly, reasonedly 

and clearly build oral and written speech.E) Skills in the field of training: must be able to determine the goals, subject 

area and structure of the project; draw up an organizational and technological model of the project; To be able to use 

project management tools at various stages of the project life cycle, to make a qualitative and quantitative assessment of 

project risks, to determine the effectiveness of the project. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Планирование деятельности предприятия 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Курс  посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и раскрывающей 

процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в соответствии с 

изменяющимися внутренними и внешними условиями. Излагаются методы обоснования всех разделов плана 
создания и развития 

Краткое содержание дисциплины: Включение дисциплины «Планирование деятельности предприятия» в 

программу обучения продиктовано требованиями жизни. Современные принципы планирования деятельности 

достаточно сложны и требуют проведения анализа закономерностей их развития. Для этого необходимы 

специалисты, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами планирования. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес- планирование 

Постреквизиты: Инновационная деятельность предприятия, Инвестиционная деятельность предприятия 
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Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и закономерности планирования 

деятельности предприятия, В) знать и уметь использовать методы рационального планирования 

производственных и управленческих процессов на предприятии; С) уметь выполнять плановые расчеты; D) 

владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов планирования деятельности 

производства, Е) иметь навыки проектирования и внедрения  разработанных  планов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» имеет целью: раскрыть теорию и 

методику анализа хозяйственной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; определить, 

роль (место) анализа хозяйственной деятельности в системе управления экономикой предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы анализа хозяйственной 

деятельности;  функции, принципы, задачи анализа. Подробно рассматриваются инструментарии 

аналитического исследования; методики комплексного внутрифирменного анализа результатов 

производственной деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

методика финансового анализа предприятия на основе последних наработок в этой области.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Анализ и управление затратами, Управление ресурсосбережением,  Региональная экономика 

Ожидаемые результаты обучения: A) основные направления анализа хозяйственной деятельности, 
последовательность его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж; B) 

провести экономический анализ хозяйственной деятельности организации; C) уметь анализировать 

финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; анализировать доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; D) методами анализа хозяйственной 

деятельности, которые применяются на разных этапах и направлениях анализа; приемами выявления и оценки 

резервов производства; методами инвестиционного анализа; методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования. E) владеть способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дискрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Negotiation in business 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to negotiation; 

training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the theoretical 

knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication culture 

and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic techniques of 

discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 

Краткое содержание дисциплины: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 

partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 

compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 
Пререквизиты: Professionally-oriented foreign language, international economy, international business. 

Постреквизиты: Entrepreneurship, business Organization 

Ожидаемые результаты обучения: A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, 

types and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms 

and principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal 

and non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct 

negotiations, meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to 

participate effectively in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

8.2 Модуль - Правовое регулирование бизнеса 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Предпринимательское право 

Автор программы: Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: дать студентам, обучающимся в юридических вузах и на юридических факультетах 

университетов, углубленные знания по вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности, 

научить правильно и быстро ориентироваться в огромном массиве нормативных актов, показать и раскрыть 

междисциплинарные связи, место и роль практики, в том числе судебной, при правовом регулировании 

предпринимательской деятельности, научить правильно применять правовые нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 
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Краткое содержание дисциплины:Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые основы 

регулирования предпринимательской деятельности.Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

Правовой статус предпринимателя Имущественная основа предпринимательской деятельностиСубъекты 

предпринимательской деятельности и организационно-правовые формы предпринимательства. 

Несостоятельность (банкротство). Государственное регулирование рыночной экономики и право. Правовое 

регулирование деятельности предпринимателя как товаропроизводителя. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства.Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. Формы и 
способы защиты прав предпринимателей. Правовая работа в сфере предпринимательства. 

Пререквизиты: Основы права, Основы антикоррупционной культуры 

Постреквизиты: Анализ хозяйственной деятельности, Инновационная экономика 

Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомление с основами понятий государства в области малого и 

среднего предпринимательства, формами и методами ее реализации, содержанием и организацией 

предпринимательской деятельности; понятием, системой предпринимательского права и содержанием 

основных его разделов; B) Сформировать теоретические знания в области предпринимательской деятельности 

на основе изучения нормативных правовых актов и судебной практики, профессиональном  у их  применению в 

юридической деятельности в различных сферах. C) проанализировать основные направления развития 

предпринимательского права. D) владеть практическими навыками анализа различных конфликтных ситуаций 

в экономических отношениях; знаниями и приемами правовых способов защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности;   методикой осуществления правовой экспертизы нормативно-правовых 
актов в сфере предпринимательской деятельности; навыками составления документов предпринимательско-

правового характера; практическими навыками работы со специализированными справочными правовыми 

системами. E) должен демонстрировать способность и готовность:  составлять в соответствии с действующим 

законодательством документы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности; 

определять объем ответственности субъектов предпринимательской деятельности занеисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств;  обобщать и делать выводы по современным проблемам 

предпринимательского права.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Хозяйственное право 

Автор программы: Бекбауова А.А. 
Цель изучения курса: ознакомление с доктриной казахстанского хозяйственного права; формирование 

навыков и умений по анализу законодательства, регламентирующего хозяйственную деятельность; 

приобретение навыков, позволяющих ориентироваться в судебно-арбитражной практике, которая складывается 

в  процессе применения правовых норм, регламентирующих хозяйственную  деятельность. 

Краткое содержание дисциплины:Хозяйственное право как отрасль Казахстанского права. Субъекты 

хозяйственной деятельности и организационно-правовые формы предпринимательства. Несостоятельность 

(банкротство) субъектов хозяйственной  деятельности. Имущественная основа хозяйственной деятельности. 

Экономические и юридические основы государственного  регулирования в сфере хозяйственной деятельности. 

Правовое регулирование конкуренциии монополии в хозяйственной деятельности. Правовое регулирование 

посреднической и оценочной  деятельности. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Правовые 

основы бухгалтерского учета и аудита. Правовые основы налогообложения хозяйственной деятельности. 
Защита прав предпринимателей. 

Пререквизиты: Основы права, Основы антикоррупционной культуры 

Постреквизиты: Анализ хозяйственной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомление с основными научными концепциями Хозяйственного  

права B) изучение механизма формирования законодательства, регламентирующего хозяйственную 

деятельность; C) решение казусов с целью выработки навыков и умений по анализу законодательства, 

регулирующего отношения с участием предпринимателей; D) ознакомление с обзорами и иными об общениями 

судебно-арбитражнойпрактики по рассматриваемому курсу с целью проверки и  закрепления полученных 

знаний. E) участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений 

способность использовать основы правовых знаний в  различных сферах деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Предпринимательство и бизнес 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: обеспечить практическую подготовку студентов в усвоении основ 

предпринимательской деятельности, ее содержания, значении и месте в социально-экономических процессах 

Краткое содержание дисциплины: Предпринимательство и бизнес – инициативная, самостоятельная 

деятельность граждан, направленная на получение дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск и под 
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свою имущественную ответственность. В процессе повышения конкурентоспособности национальной 

экономики особую роль играет предпринимательская деятельность предприятий и организаций. Инициатива, 

риск, знание и умение предпринимателей позволяют с максимальной эффективностью использовать социально 

– экономические ресурсы предприятий (фирм), организации и системы национальной экономики. Поэтому 

подготовка высококвалифицированных специалистов глубоко освоивших теоретические, методические и 

практические аспекты основ предпринимательства и бизнеса приобретает особую актуальность. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Анализ и управление затратами, Управление ресурсосбережением,  Региональная экономика 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы по теоретическим и практическим основам организации 

предпринимательской деятельности и бизнеса; В) Использовать на практике знания о предпринимательстве и 

бизнесе; С) Владеть навыками применения различных приемов и средств в системе бюджетных, налоговых и 

финансовых отношений для решения выявленных проблем в ведении хозяйственной деятельности, как в 

госструктурах, так и в бизнесе; D) Оценивать  навыки в области предпринимательской деятельности в системе 

бюджетных, налоговых и финансовых отношений для решения хозяйственной деятельности, как в 

госструктурах, так и в бизнесе; Е) Применяет знания экономического механизма функционирования 

предприятия, организации производства и управления им, систему бюджетных, налоговых и финансовых 

отношений для решения выявленных проблем в ведении хозяйственной деятельности, как в госструктурах, так 

и в бизнесе. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Инновационная экономика 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: подготовка у студентов научно-исследовательской и аналитической деятельности по 

исследованию и прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой экономики, 

отраслевых и региональных рынков, анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций; междисциплинарным научным исследованиям для решения хозяйственных (производственных) 

задач, связанных с инновационной моделью развития национальной экономики и региона.самообучению и 

непрерывному профессиональному самосовершенствованию 

Краткое содержание дисциплины: Основные положения теории инноваций. Инновации и циклическое 

развитие экономики. Технологические уклады. Инновационное предпринимательство как особая форма 

экономической активности. Основные элементы процесса инновационного предпринимательства. Содержание 
и организационные структуры инновационной деятельности. Рынок научно-технической продукции. 

Инфраструктура инновационной деятельности. Национальная инновационная система. Статистика инноваций. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Управление экономикой Казахстана 

Постреквизиты: Экономика транспорта 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: основные элементы методологии научного поиска; организацию 

разработки программ, проектов планов по отдельным направлениям социально-экономического развития; 

основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных социально-экономических 

процессов. основные источники информации; B) уметь: самостоятельно разбираться в проблемах социально-

экономического развития; оценивать существующие точки зрения относительно путей решения различных 

проблем и аргументировано обосновывать собственную позицию;  C) собирать, обрабатывать и анализировать 
научную, практическую, статистическую информацию; организовывать самостоятельную учебную и научно-

исследовательскую работу; D) использовать знания, полученные при написании  дипломной работы, в 

реализации своих профессиональных навыков; E) владеть: навыками работы с научной литературой; умением 

аргументировано излагать свои мысли; навыками устной и письменной речи на русском языке; публичной и 

научной речи; навыками поиска необходимой информации; навыков самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы; навыками работы в команде (группе) при проведении научных исследований, 

обсуждении и представлении их результатов в форме статей, докладов и презентаций на международных и 

всероссийских форумах, симпозиумах и конференциях. 

 

9. Модуль - Специальные дисциплины ІІ 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Организация внешнеэкономической деятельности 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является подготовка специалистов по организации и обеспечению 

внешнеторговых операций, работе с внешнеторговыми контактами на различных рынках с различными 

товарами и услугами 

Краткое содержание дисциплины: Основные коммерческие операции. Экспортные и реэкспортные, 

импортные и реимпортные операции, их содержание, экономическая сущность и техника осуществления. 

Контракты во внешней торговле: предмет, условия цена базисные условия поставки. «Инкотермс», 
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транспортные условия, арбитраж, страхование, юридические условия контракта. Виды контрактов, их 

характеристика. Выбор партнера. Информационная обеспечение технологий внешне торговых операций.      

Пререквизиты: Макроэкономика, Международная экономика 

Постреквизиты: Международные  организации, Тактика ведения переговоров  

Ожидаемые результаты обучения: А) студент должен иметь целостное представление о видах и формах 

внешнеэкономической деятельности предприятия, основных инструментах и методах управления 

предприятием, осуществляющем деятельность на внешнеэкономическом рынке, методах оценки 

эффективности внешнеэкономической деятельности; В)  теоретических и нормативно-правовых основах 
подготовки и реализации международных контрактов, применять полученные теоретические знания при 

изучении других прикладных дисциплин специальности;  С) в своей будущей практической деятельности в 

области организации и управления внешнеэкономическими связями РК, для формирования основных 

направлений совершенствования внешнеэкономической деятельности предприятия независимо от формы его 

собственности, отраслевой принадлежности, формы деятельности на внешнем рынке; D) умение анализировать 

статистические показатели экономики; Е) использовать методы информационно-поисковой и аналитико-

синтетической деятельности при решении предметных задач. 

 

10.1 Модуль - Специальные профессиональные языки 4 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Профессиональный иностранный язык (английский язык) 
Автор программы: Шакеева А. 

Цель изучения курса: дальнейшее совершенствование базовых умений иноязычного общения, достижение 

профессионально-ориентированного уровня обученности в области использования языка в целях 

профессионального общения 

Краткое содержание дисциплины: Corporate culture. About business: Work culture and placements. Vocabulary: 

Work organization and responsibility. Grammar: Past tenses and advice structures. Customer support. About business: 

Call centres. Vocabulary: Customer service and telephoning. Grammar: Asking questions and giving instructions. 

Speaking: Dealing with problems by telephone. Products and packaging. About business: Packaging. Vocabulary: 

Specifications and features. Grammar: Articles, relative clauses and noun combinations. Speaking: Presentations – 

Structure. Writing: A product description. Careers. About business: Career choices. Vocabulary: Careers, personal skills 

and qualities. Grammar: Present tenses. Speaking: Job interviews. Writing: a CV. Review: Corporate culture. Customer 
support. Products and packaging. Careers. Making deals. About business: E-tailing. Vocabulary: Negotiating and e-

tailing. Grammar: Conditionals and recommendations. Speaking: Negotiating – bargaining. Writing: a proposal. 

Company and community. About business: Corporate social responsibility. Vocabulary: Meetings, ethical behavior and 

social performance. Grammar: The passive and reported speech. Speaking: Meetings – teamwork. Writing: Reports and 

minutes. Review: Making deals. Company and community. Mergers and acquisitions. About business: Risks and 

opportunities in M&A. Vocabulary: Business performance. Grammar: Future forms and expressing likelihood. 

Speaking: Presentations – visuals. Writing: Presentation slides. International trade. About business: Export sales and 

payment. Vocabulary: International deals and payments. Grammar: prepositions. Speaking: Negotiations – diplomacy. 

Writing: Requests and reminders. Review: Mergers and acquisitions. International trade.  

Пререквизиты: Иностранный язык, Профессионально ориентированный иностранный язык 

Постреквизиты: Английский язык С1, С2, Международная торговля, Прогнозирование мировой экономики и 
мировых товарных рынков.  

Ожидаемые результаты обучения: А) студент должен знать диалогическую и монологическую речи на 

английском языке; В)  вести беседы на профессиональные, деловые и повседневные темы;  С) восприятие 

англоязычной речи на слух, деловое письменное общение, чтение и перевод текстов по специальности со 

словарём и без словаря; D) понимать содержание прочитанного, передать содержание прочитанного; Е), 

использование справочной литературы (толковые и другие словари, справочники, энциклопедии). 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Профессиональный иностранный язык (китайский язык) 

Автор программы: Ван Чжин 

Цель изучения курса: дальнейшее совершенствование базовых умений иноязычного общения, достижение 

профессионально-ориентированного уровня обученности в области использования языка в целях 
профессионального общения 

Краткое содержание дисциплины: Вводная лекция о китайском языке. Основные сведения о фонетическом 

строе китайского языка, звуки, система слогов, тоны, интонация предложений различных типов. Отработка 

навыков нормативного произношения на уровне слогов. Освоение слов и типовых фраз разговорного 

китайского языка. Лексика вводного курса: в иероглифической записи 60 лексических единиц, в фонетической 

записи 172 лекс. единицы. Общие сведения об основном строе китайского предложения. Типы сказуемого: 

качественное, составное именное, глагольное. «Знакомство» 14 лексических единиц. Общий вопрос с 

утвердительно-отрицательной формой сказуемого. Предложения с несколькими глаголами в составе 
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сказуемого. Наречия "也" и "都". Отработка звуков, закрепление произносительных навыков. «Факультет 

китайского языка» 18 лексических единиц. Китайские числа от 1 до 99. 

Пререквизиты: Всемирная история (школьный курс), Религиоведение 

Постреквизиты:Дипломатический этикет и протокол, International Trade and World Goods Markets  

Ожидаемые результаты обучения: А) студент должен знать диалогическую и монологическую речи на 

английском языке; В)  вести беседы на профессиональные, деловые и повседневные темы;  С) восприятие 

китайскоязычной речи на слух, деловое письменное общение, чтение и перевод текстов по специальности со 

словарём и без словаря; D) понимать содержание прочитанного, передать содержание прочитанного; Е), 

использование справочной литературы (толковые и другие словари, справочники, энциклопедии). 

 

10.2 Модуль - Специальные профессиональные языки 5 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Профессиональный иностранный язык (немецкий язык) 

Автор программы: Керимбаева Б.Т 

Цель изучения курса: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в повседневном общении, в профессиональной 

сфере и в научной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: курс «Немецкий язык (В1)» включает в себя ряд тем, необходимых для 

развития навыков устной речи и перевода текстов в социально-бытовой сфере общения, а также необходимый 
лексико-грамматический материал, обучающий студентов письменной речи. 1. На уровне В2 проводится 

дальнейшая работа по закреплению правильных произносительных навыков студентов и развитию навыков 

восприятия немецкой речи на слух. 2. Повторение и закрепление основных грамматических тем по разделам: 

«Die Zeitformen des Verbs (Indikativ Aktiv und Passiv)», «Die Modalverben», «Imperativ». Infinitiv I, Infinitiv II. 

Infinitivgruppen und Infinitivkonstruktionen. Konjunktiv. Konditionalis. «Das Pronomen», «Pronominaladverbien». 

Partizip I, Partizip II, Partizipialsätze. Das erweiterte Attribut. 3. Тематика текстов и ситуаций общения: 1. Meine 

Bewerbungsmappe.2. Richtig bewerben im Internet. 3. Lebenslauf. 4. Das Vorstellungsgespräch. Teil 2 5. 

Schlüsselqualifikationen von heute.  

Пререквизиты: Немецкий язык (B2).  

Постреквизиты: Немецкий язык (C1) 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимать четко произнесенные высказывания в пределах литературной 

нормы на известные темы, с которыми приходится иметь дело на работе, в вузе, на отдыхе и т.д.; В) понимать, 
о чем идет речь в большинстве радио и телепрограмм о текущих событиях, а также передач, связанных с 

личными или профессиональными интересами (при условии, если речь говорящих будет четкой и относительно 

медленной); С) читать и понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и 

профессионального общения, описание событий, чувств, намерений в письмах личного характера; D) вести 

разговор в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка; без 

предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую тему;  Е) свободное использование 

справочников (толковых и других словарей, справочников, энциклопедий). 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Профессиональный иностранный язык (турецкий язык) 

Автор программы: Керимбаева Б.Т 
Цель изучения курса: Целью учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык (турецкий язык)» 

является приобретение знаний, умений и навыков практического владения иностранным языком в рамках 

специальности для осуществления данного вида деятельности. Умение правильно вести переговоры по 

различным вопросам и успешно осуществлять деловую переписку на английском языке является важнейшей 

составляющей бизнес-деятельности будущего бакалавра, характеризующей его профессиональную 

компетентность. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) 

Пререквизиты: Турецкий язык (В1,В2) 

Постреквизиты: Турецкий язык (C1,С2) 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современный терминологический словарь, используемый в 

бизнес среде, уметь читать, понимать и осмысливать содержание деловых текстов; В) владеть определёнными 
языковыми умениями и навыками, необходимыми для ведения дел на турецком языке; С) владеть грамматикой 

в деловом контексте; D) уметь слушать тексты на турецком языке и извлекать специфическую информацию;  Е) 

уметь вести беседу на ряд тем по деловой тематике: знакомство, разговор по телефону, командировка в одну из 

турецкоязычных стран, обсуждение и подписание договора, ведение деловых переговоров, коммерческая 

корреспонденция (коммерческое письмо, письмо-запрос, предложение, заказ, подтверждение заказа, счет, отзыв 

заказа, рекламации, протоколы и т.д.п.). 
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6В04108 – БИЗНЕС АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

2 курс 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Название дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
 

Ч
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и
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в

 

Р
К

/E
C

T
S

 

4.1 Модуль - Общественно-правовой, 10 кредит 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

ООД КВ OP 2108 Основы права 3 5 

4.2 Модуль - Общественно-экономический, 10 кредит 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

ООД КВ OEB 2108 Основы экономики и бизнеса 3 5 

5.1 Модуль - Экономика организации, 26 кредит 

БД ВК AHD 2205 Анализ хозяйственной деятельности 3 3 

БД ВК Mеn 2206 Менеджмент 4 5 

БД КВ EP 2207 Экономика предприятия 3 5 

БД КВ Pre 2208 Предпринимательство 3 5 

БД КВ BUА 2209 Бухгалтерский учет и аудит 3 5 

БД  Производственная практика 4 3 

5.2 Модуль - Бизнес-экономика, 26 кредит 

БД ВК AHD 2205 Анализ хозяйственной деятельности 3 3 

БД ВК Man 2206 Менеджмент 4 5 

БД КВ ET 2207 Экономика труда 3 5 

БД КВ EA 2208 Экономика агробизнеса 3 5 

БД КВ SEK 2209 Современная экономика Казахстана 3 5 

БД  Производственная практика 4 3 

6.1 Модуль - Организация бизнеса, 20 кредит 

БД КВ MB 2210 Международный бизнес 4 5 

БД КВ UP 2211 Управление персоналом 4 5 

БД КВ TM 2212 Тайм менеджмент 4 5 

БД КВ DK 2213 Деловые коммуникации 4 5 

6.2  Модуль - Управление ценой, 20 кредит 

БД КВ KS 2210 Калькуляция себестоимости 4 5 

БД КВ FI 2211 Финансовая инфраструктура 4 5 

БД КВ Eko 2212 Эконометрика 4 5 

БД КВ RI 2213 Рыночная инфраструктура 4 5 

 

4.1 Модуль - Общественно-правовой 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы права 

Автор программы:  Урбисинова Н. 

Цель изучения курса: дать студентам основные знания в области права, выработать позитивное отношение к 

нему. 

Краткое содержание дисциплины:Теория государства Теория права Основы конституционного права Основы 

административного права Основы гражданского права Основы трудового права Основы семейного права 

Основы уголовного права Основы экологического права 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Политология 

Постреквизиты: Предпринимательское право РК. Гражданское право РК  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать базовые понятия В). Иметь навыки ведения дискуссий по 

вопросам применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении 

проблем; сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистам С). Уметь 
грамотно и юридически обоснованно излагать правовую позицию D). Умения анализировать события и 

действия с точки зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; 

ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; 
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демонстрировать казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность. E). Иметь навыки 

самостоятельного поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых 

системах в Интернете. 

4.2 Модуль - Общественно-экономический 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы экономики и бизнеса 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 
Цель изучения курса:обучение будущих экономистов-менеджеров теоретическим знаниям управления на 

основании изучения законов экономики  и бизнеса   и их использование в практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучаются теоретические положения, которые правильно 

отражают сущность и тенденции развития реальной экономики, опираются на типичные факты, массовые 

статистические данные и хозяйственный опыт. В центре внимания находятся новейшие положения об 

изменениях в отечественной и мировой экономике, о тенденциях и перспективах ее развития в новом столетии. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика 

Постреквизиты: Современная экономика Казахстана, Планирование деятельности предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание: политико-экономические основы управления 

экономики Казахстана. В) использование на практике знания и способности понимания: сущность экономики  и 

бизнеса  С) способность к вынесению суждений, оценке и формулированию выводов: основы самоуправления. 

D) умения в области общения: применять изучаемые  методы управления в практической деятельности. Е) 
умения в области обучения: использовать административно-правовое законодательство, и способствовать их 

эффективному применению. 

 

5.1 Модуль - Экономика организации 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ хозяйственной деятельности   

Автор программы:  Курманалина  А.А. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ и приобретение практических навыков экономического 

анализа деятельности предприятия. Задачами курса являются: овладение понятийным аппаратом и 

терминологией; изучение методов и методик комплексного экономического анализа; определения влияние 
различных факторов на хозяйственную деятельность предприятия; выявление резервов повышения 

эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности. Предмет, 

содержание и задачи АХД. Метод и методика комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятий. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной 

деятельности предприятия. Методика факторного анализа. Методика выявления и подсчѐта резервов в анализе 

хозяйственной деятельности предприятий. Методика обоснования управленческих решений на основе 

маржинального анализа. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия. Анализ 

эффективности использования основного капитала. Анализ использования материальных ресурсов 

предприятия. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ маркетинговой деятельности 

предприятия. Анализ производства и реализации продукции. Анализ себестоимости продукции. Анализ 
финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ использования прибыли предприятия 

Пререквизиты: Экономическая теория. Макроэкономика  

Постреквизиты:  Международные экономические отношения, Калькуляция себестоимости, Эконометрика 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: о теории анализа хозяйственной деятельности; о 

методах и методиках комплексного экономического анализа. B) Знать и уметь использовать: сущность 

экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; C) систематизацию и 

моделирование экономических явлений и процессов. D) Иметь навыки: определения влияние различных 

факторов; E) оценивания достигнутых результатов хозяйственной деятельности; выявления резервов 

повышения эффективности производства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Менеджмент 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов для учреждений, владеющих теоретико-методологическими 

позициями, развития и применения теории и практики управления в условиях рыночных отношений.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод науки управления. Сущность и принципы менеджмента. 

Методологические основы менеджмента в Казахстане. Понятие и виды организации. Внутренняя и внешняя  

среда организации. Информационное обеспечение менеджмента. Коммуникации в менеджменте. 

Управленческие решения в менеджменте. Экономические методы управления. Социально-психологические 

методы управления. Организационно-распорядительные  методы  управления. Функции управления. 
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Руководство: власть, влияние и партнерство. Лидерство: стиль руководства и имидж менеджера. Управление 

конфликтами, стрессами и изменениями. Кадровая политика фирмы. Культура управленческой деятельности.  

Корпоративная культура управления. Деловая этика менеджера. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиты:  Бюджетное планирование, Project management 

Ожидаемые результаты обучения: A) научить студентов с экономической точки зрения правильно оценивать 

перспективы и особенности хозяйственного управления организацией; изучить методы, формы и механизм 

обеспечения эффективного управления на различных уровнях. Освоение данного курса позволит студентам:B) 
формировать навыки использования методологии в ведении бизнеса; C) освоить концептуальные теории 

управления. D) приобрести глубокие знания в области методологии, методов и принципов управления в 

современной организации, учитывая особенности развития страны. E) формирование структуры и функции 

управления в организации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика предприятия 

Автор программы:  Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов комплексных знаний о связях материально-технических и 

социально-экономических условий производства с технико-экономическими показателями работы предприятий 

и приобретении необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических навыков для выполнения 

экономических расчетов по обоснованию эффективных форм и способов использования ресурсов предприятия, 
выбору оптимальных вариантов хозяйственной деятельности производственных организаций. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи создания и развития предприятия. Хозяйственные 

объединения. Производственные и рыночные связи предприятия. Основные средства. Оборотные средства. 

Персонал и оплата труда. Издержки производства  и реализации продукции. Маркетинговая деятельность 

предприятия. Производственная деятельность предприятия. Инвестиционная и инновационная политика. 

Экономическая стратегия предприятия. Финансы предприятия 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиты: Калькуляция себестоимости, Рыночная инфраструктура 

Ожидаемые результаты обучения:  А)  основы  ведения хозяйственно-производственной деятельности 

предприятия; В) основные хозяйственные методы и приемы, используемые в практике организации 

производства продукции; основные характеристики связи материально-технических и социально-
экономических условий производства с технико-экономическими показателями работы предприятий; С)  

анализировать деятельность предприятия в рыночных условиях; Д) разрабатывать пути достижения 

поставленных перед предприятием экономических и социальных целей; оценивать реальное положение 

предприятия в рыночных условиях и перспективы его функционирования; Е) уметь практически применять 

полученные знания в различных сферах экономики. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательство 

Автор программы:  Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студентов практических знаний, необходимых практических умений и 

навыков в области организации предпринимательства в различных сферах национальной и мировой экономики 

Краткое содержание дисциплины: Предпринимательство. Организационно-правовые формы. Классификация 

предприятий. Предпринимательский доход. Конкуренция. Коммерческая тайна. Логика предпринимательских 

действий. Предпринимательский договор. Коммерческая сделка. Риск. Налогооблажение. Кредитование. 

Финансовые результаты. Производство. Производственная инфраструктура. Маркетинговая деятельность. 

Сбыт. Инновация. Инвестиция. Себестоимость. Цена. Качество. Конкурентоспособность. Формы оплаты труда. 

Бизнес-план. Прибыль. Рентабельность. Ответственность. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиты:   Калькуляция себестоимости,  Международный бизнес 

Ожидаемые результаты обучения: А) уметь анализировать данные, характеризующие объем, состав, 

структуру инвестиций на уровне конкретной организации, отрасли экономики, региона, страны в целом; В)  

осуществлять анализ различных аспектов предпринимательской деятельности организации;  С)  осуществлять 

разработку предпринимательской стратегии организации.  Д)  знать стили руководства и условия их 
применения, практические аспекты предпринимательства, порядок разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе, сущность и функции предпринимательского управления,   Е)  уметь   анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду предпринимательства, осуществлять контроль за работой кадров, решать организационные 

задачи, стоящие перед коллективом. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет и аудит 

Автор программы:  Рахманова А.С. 
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Цель изучения курса: обоснование системы организации бухгалетрского учета и финансовой отчетности, 

изучение методики и организации бухгалтерского учета и аудита  в соответствии с требованиями, 

предьявляемыми стандартами бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Темы, раскрывающие теоретические основы бухгалтерского учета, 

вопросы учета денежных средств, аудита,  запасов, фиксированных активов, капитала, дебиторской 

задолженности и кредитроских обьязательств, доходов и расходов, финансовой отчетности и учета затрат на 

производство. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Математика в экономике,  Макроэкономика 

Постреквизиты: Ценообразование, Налоговое администрирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание теоретических и методологических основ бухгалтерского учета, 

формирования аудиторского мнения для каждого экономиста становится необходимой частью в его 

дальнейшей деятельности. основные концепции и принципы учета, объекты и методы бухгалтерского учета, 

элементы финансовой отчетности. B)правильно применять полученные знания при составлении бухгалтерского 

баланса, системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, документации и инвентаризации, 

составления и представления форм финансовой отчетности. C) способность самостоятельного решения 

вопросов, связанных с учетно-экономической деятельностью предприятии. D) Умения предоставлять материал 

в доступной форме, пересказывать содержание прочитанного, услышанного. E) правильно идентифицировать, 

оценивать, классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной 

деятельности;  определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной деятельности 

их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; - оформлять учетные записи в первичных документах и 
учетных регистрах. 

5.2 Модуль - Бизнес-экономика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика труда 

Автор программы: Тасмаганбетова  С.Ж. 

Цель изучения курса: формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в областиформирования 

социальной политики и социальной защиты населения, реформирования и развития отраслей социальнойсферы 

и социально-трудовых отношений, ознакомление с механизмами и формами их практической реализации 

Краткое содержание дисциплины: труд как общественно-полезная деятельность; рынок труда в 

системерыночного хозяйства; трудовые ресурсы, человек труда и занятость; производительность и 
эффективность труда,организация трудовых процессов; нормирование и условия труда; доходы и оплата 

труда;социальное развитие и уровеньжизни; управление трудом в системе рыночных отношений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиты:  Управление персоналом, Тайм менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A) должен:знать базовые основысовременной теории и методологии 

социальной политики и социальной защиты населения; принципы принятия иреализации экономических и 

управленческих решений в этой области управления во взаимосвязи с другими процессами,происходящими в 

обществе и экономике; B) владеть важнейшими методами экономического и социологического анализаявлений 

и процессов в социально-трудовой сфере; C) уметь выявлять и правильно интерпретировать происходящие 

измененияи наиболее острые экономические и социальные проблемы в области социальной политики и 

социальной защиты,предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; D) уметь 
разрабатывать и обосновывать вариантыэффективных решений в области социальной политики и социальной 

защиты населения; E) выявлять и использовать передовой опыт в области роста и производительности труда и 

прогрессивных методов организации заработной платы в стране и за рубежом. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика агробизнеса 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студентов  комплекса знаний о становления агробизнеса на разных 

этапах  развития сельского хозяйства, о форме проявления экономических законов в АПК, а также 

приобретение профессиональных знаний о предпринимательской деятельности в сфере аграрного сектора. 

Краткое содержание дисциплины: Основные аспекты агробизнеса: содержание, субъекты и объекты, формы 

и виды предпринимательства на селе. Механизм эффективного функционирования организационно-правовых 
форм агробизнеса. Рассмотрены вопросы организации личного дела, подготовка бизнес-плана, оценка 

результатов агробизнеса. Раскрыты особенности налогообложения субъектов агробизнеса, учета хозяйственных 

операций, формирования прибыли и убытков, финансирования и кредитования. 

Пререквизиты:  
Постреквизиты: Рыночная инфраструктура, Калькуляция себестоимости 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать механизмы действия объективных экономических законов в 

практике хозяйствования предприятий АПК; В) знать и уметь использовать методику определения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства и рентабельности производства; С) уметь 
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применять методы установления цены на сельхозпродукцию D)  навыки определения эффективности 

использования трудовых и земельных ресурсов Е) навыки принятия управленческих решений в различных 

производственных ситуациях в агробизнесе 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Современная экономика Казахстана 

Автор программы:Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: обучение будущих экономистов-менеджеров теоретическим знаниям управления на 
основании изучения Законов, Указов и Постановлений Президента Парламента и Правительства РК и их 

использование в практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы управления экономикой Казахстана. 

Региональное управление в Казахстан. Система мер по управлению экономикой Казахстана в переходный 

период. Национальная программа разгосударствления и приватизации. Рационализация организационной 

структуры государственного  управления экономикой. Управление развитием рыночной инфраструктуры. 

Методы управления экономикой. Управление инвестиционными процессами в Казахстане. Управление 

предпринимательством в Казахстане. Управление развитием малых предприятии (малый бизнес). Управление 

человеческими ресурсами. Управление формированием внешнеэкономических связей. 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Макроэкономика 

Постреквизиты:   Бизнес-аналитика, Ценообразование. Менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение принципов государственного и регионального управления; В) 
освоение теоретических материалов по основам управления экономикой Казахстана; С) освоение 

экономических механизмов государственного регулирования и управления экономикой Казахстана; освоение 

методов управления.D) использование рыночного механизма на различных уровнях экономики 

Казахстана.решение вопросов управления экономикой государства.  Е) анализ принципов и методов рынка и 

менеджмента Республики Казахстан. 

 

6.1 Модуль - Организация бизнеса 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международный бизнес 

Автор программы:  Сапаргали А.М. 
Цель изучения курса: Глубокое овладение будущими специалистами теоретико-методологическими знаниями 

и практическими навыками (приемами) в области современного управления в международными бизнес 

операциями. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие международного бизнеса, история развития. Организация 

международного бизнеса. Организация венчурного бизнеса. Классификация видов международного бизнеса. 

Формы ведения международного  бизнеса. Порядок регистрации субъектов бизнеса. Элементы инфраструктуры 

международного бизнеса. Таможенная система. Определение и функции таможни. Налоговая система бизнеса. 

Основные принципы менеджмента в международном бизнесе. Управление персоналом в международном 

бизнесе и деловая этика. 

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса. Микроэкономика  

Постреквизиты: Малый и средний бизнес, Бизнес-аналитика 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные виды международного бизнеса; знать, как создать и 

развить собственное международное дело; знать современные формы организации международного бизнеса; B) 

использовать методы управления международным бизнесом; C) уметь применять законодательную и 

нормативную базу, регулирующую международную предпринимательскую деятельность. D) разрабатывать 

варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности деятельности международных компаний. E) уметь  использовать  методики  разработки  

управленческих решений и навыками обоснования их выбора  на основе выбранных критериев социально-

экономической эффективности компании, работающих на международных рынках. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление персоналом 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 
Цель изучения курса: Научить студентов производить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определить величину заработной платы по различным 

системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управлениея персоналом, и приобрести 

навыки организации рабочегоместа и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в управление персоналом. Диагностический подход к 

управлениюперсоналом. Служба персонала и основные требования к ее функционированию. Анализ и 

формирование рабочегоместа. Планирование персонала. набор и прием кадров.Процесс отбора кадров и его 
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характеристика.Оценка результативности труда работников. Оценка работы служб управления персоналом. 

Ориентация для работников . Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом на выдвижение. механизмы стимулирования 

персонала.Система компенсации труда работников. 

Пререквизиты: Экономика труда, Экономика предприятия 

Постреквизиты:   Малый и средний бизнес,   Фининсовый анализ 

Ожидаемые результаты обучения: A) студент должен иметь представление о службе персонала, о методах 

обучения персонала. B) уметь использовать законодательные акты регулирующие вопросы управления 
персоналом C) владеть методы стимулирования результативности труда; D) знать  о механизме стимулирования 

персонала E) иметь навыки анализа и конструирования рабочего места; набора, приема и отбора кадров; оценки 

текучести кадров, кадровых служб; обучения персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Тайм менеджмент 

Автор программы:   Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: Освоение компетенций, необходимых для управления временными  ресурсами, 

повышения личной эффективности, освоение инструментария в  области организации и эффективного 

использования времени. 

Краткое содержание дисциплины: Философия времени.  Типы тайм-менеджмента. Трудовые процессы: 

сущность, значение, классификации. Рабочее время и структура затрат. Виды и методы изучения затрат 
рабочего времени . Современные формы организации рабочего времени. Планирование рабочего времени 

руководителя. Организация рабочего времени исполнителя . Статистические показатели использования 

рабочего времени. Управление эффективным временем: отечественный и зарубежный опыт. Оценка 

продуктивности труда и выявление. 

Пререквизиты: Еңбек экономикасы,  Основы экономики и бизнеса. 

Постреквизиты:  Бизнес-аналитика,  Фининсовый анализ 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать:  общую концепцию тайм-менеджмента,  процессы планирования 

времени на личном, командном и  корпоративном уровне,  методы целеполагания; B) Уметь творчески 

применять в решении практических задач  инструменты целеполагания и расстановки приоритетов; C) 

Осуществлять учет рабочего времени; методически правильно планировать личное и рабочее время;  D) 

Расстанавливать приоритеты в тайм-менеджменте,  распределять рабочую нагрузку, использовать инструменты 
оптимизации использования времени; E) Владеть планированием личного и рабочего времени,  ставить цели и 

задачи, расстанавливать приоритеты;  проведением хронометража и фотографии рабочего времени. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деловые коммуникации 

Автор программы:  Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: Обеспечить теоретическую основу для дальнейшего самостоятельного 

совершенствования компетентности в деловом общении как части социальной компетентности. 

Краткое содержание дисциплины: Деловые коммуникации как средство реализации управленческих 

функций. Деловые коммуникации как организация информационных потоков и как личностная компетенция. 

Влияние психологических процессов на эффективность взаимодействия в коммуникации (восприятие, 
формирование отношения, мотивация, установки на поведение). Что такое навык. Составляющие навыка 

эффективного делового общения. Виды общения, деловое общение, его отличие от других видов общения. 

Коммуникативный аспект общения, его каналы и средства. Умение слушать. Умение формулировать свои 

мысли. Барьеры, возникающие при общении и способы их преодоления. Формы письменных деловых 

коммуникаций. Требования международного и государственного стандартов письменной деловой 

коммуникации. Формы устных деловых коммуникаций и критерии оценки их эффективности. Виды деловых 

бесед и особенности их организации и проведения. Совещание как форма деловой коммуникации и принятия 

коллективного решения. Цели, при которых необходимы совещания, организация совещаний, приёмы ведения 

совещаний. Деловые переговоры. Манипулятивные технологии и нейтрализация манипулятивного воздействия 

Публичное выступление как форма деловой коммуникации 

Пререквизиты:  Предпринимательство. Экономика агробизнеса 

Постреквизиты: Бизнес-аналитика,   Ценообразование 

Ожидаемые  результаты  обучения:  A) должен знать  теоретические основы деловых коммуникаций; B) 

должен уметь эффективно планировать и реализовывать  устные и письменные деловые  коммуникации; C) 

владеть  понятиями "общение"  и "деловое общение", структурой, функциями, видами и формами делового 

общения; D) использовать технологии делового взаимодействия в управленческой практике;  E) владеть 

навыками  этики делового общения. 
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6.2  Модуль - Управление ценой 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Калькуляция себестоимости 

Автор программы:   Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых при 

калькуляции  себестоимости 

Краткое содержание дисциплины: Классификация затрат. Учет основных и накладных расходов. Системы 
калькулирования себестоимости продукции. Методы определения себестоимости. Полнота учета затрат. 

Бюджетное планирование. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыли (CVP-анализ). 

Принятие специальных решений на основе релевантных затрат. Принятие инвестиционных решений. 

Себестоимость продукции и цены. Трансфертное ценообразование. 

Пререквизиты:  Экономика предприятия, Микроэкономика 

Постреквизиты:   Ценообразование,  Фининсовый анализ 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Усвоение принципов анализа данных в экономике. B)  Овладение 

основными подходами к калькуляции   себестоимости. Изучение основных методов анализа данных. C) 

Построение моделей на основе статистической информации. Овладение навыками строить прогнозы и их 

доверительные интервалы для различных классов процессов. D)  Овладение основными методами 

количественного анализа числовой и нечисловой экономической информации, такими, как методы 

описательной статистики и робастного оценивания, многомерного шкалирования, корреляционного, 
дисперсионного, факторного, кластерного, дискриминантного анализа. E) Формирование умений применять 

методы, используя пакеты прикладных программ. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовая инфраструктура 

Автор программы:   Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: Обеспечение знаний, умений и навыков студентов в соответствии с государственными 

стандартами образования, а также создание условий для системного развития их ума и формирования мирового 

мировоззрения. 

Краткое содержание дисциплины: Финансовая система и финансовый рынок. Институциональная среда и 

законодательное регулирование финансового рынка. Понятие и виды акций. Эмиссия акций. Первоначальное 
публичное размещение акций (IPO). Депозитарные расписки. Оценка акций. Эффективность рынка 

капиталов.Индексы акций. Технический и фундаментальный анализ на рынке акций.Рынок корпоративных 

облигаций. Рынок государственных долговых обязательств. Оценка облигаций. Основные инструменты 

денежного рынка и операции с ними.Механизм функционирования фьючерсного и форвардного 

рынков.Опционы. Свопы. Паевые инвестиционные фонды как институты коллективного инвестирования. 

Организация торговли на фондовом рынке. 

Пререквизиты: Экономика предприятия,  Экономика труда 

Постреквизиты: Трудовое право РК. Финансово-таможенное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) Приобрести представление о роли и функциях финансового рынка в 

финансовой системе и экономике в целом, деятельности финансовых институтов, понимать сущность и 

функции основных финансовых инструментов; B) Научиться разбираться в механизмах выпуска и обращения 
основных финансовых активов, применять базовые методы оценки финансовых инструментов; C) 

Сформировать на базовом уровне навыки работы с производными финансовыми инструментами; D) 

сформировать представление об основах функционирования финансового рынка, его институтов, 

законодательной базе, роли рынка ценных бумаг, сущности, функциях, принципах обращения финансовых 

инструментов, основных методах оценки финансовых активов; E) развить навыки работы с производными 

финансовыми инструментами на основе приобретения знания о принципах их ценообразования и обращения. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Эконометрика 

Автор программы:  Иргалиева И.С. 

Цель изучения курса: Дать тудентам основы количественного анализа реальных экономических явлений, 

опираясь на современное развитие теории, получение студентами знаний и навыков в области современных 
проблем, подходов и методов эконометрического исследования экономических процессов. 

Краткое содержание дисциплины: Эконометрика наряду с микроэкономикой и макроэкономикой входит в 

число базовых дисциплин современного экономического образования. Отличительной особенностью курса 

является концептуальная строгость при ограниченном объеме формальных выкладок с постоянной ориентацией 

на реальные экономические приложения. Он в основном базируется на оценивании и анализе парных и 

множественных регрессий с помощью метода наименьших квадратов. Рассматриваются проблемы оценки 

качества построенных эконометрических зависимостей, выявления автокорреляции, спецификации переменных 

и типа зависимости. 
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Пререквизиты:  Макроэкономика,  Экономика және бизнес негіздері 

Постреквизиты:  Фининсовый анализ,  Бизнес-аналитика 

Ожидаемые результаты обучения:A) понимание путей эмпирического изучения связей и зависимостей, а 

также умение самостоятельно строить и исследовать простую эконометрическую модель. B) использование на 

практике знания и способности понимания: на более высоком и качественном уровне проводить исследования 

реальных экономических явлений и процессов. C) понимание путей эмпирического изучения связей и 

зависимостей, а также умение самостоятельно строить и исследовать простую эконометрическую модель.D) 

Уверенно интерпретирует результаты решения поставленных задач; демонстрирует способности к успешному 
освоению и воспроизведению материалов курса. E)  знания и навыки в области современных проблем, 

подходов и методов эконометрического исследования экономических процессов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Рыночная инфраструктура 

Автор программы:  Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов представления о основах инфраструктуры различных 

рынков; составе и предназначении, значительного комплекса их основных элементов 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и методология изучения дисциплины. Экономическая 

сущность, классификация, задачи и функции рыночной инфраструктуры. Общая теория, стратегия и источники 

развития рыночной инфраструктуры. Рыночная инфраструктура как экономическая система. Закономерности се 

функционировании и развития. Регулирование рыночной инфраструктуры Оценка уровня развития рыночной 
инфраструктуры. Отраслевые группы инфраструктуры. Инфраструктурно-территориальный комплекс. 

Инфраструктура рынка потребительских товаров. Инфраструктура рынка средств производства. 

Инфраструктурный комплекс финансового рынка. Рынок рабочей силы и его инфраструктура. Рынок 

потребительских услуг и его инфраструктура. Инфраструктура рынка транспортно – экспедиционных услуг. 

Пререквизиты:  Предпринимательство, Экономика агробизнеса 

Постреквизиты: Финансовый анализ, Ценообразование 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать  о степени влияния развития рыночной инфраструктуры на 

интенсификацию процессов производства, товарного обращения. В)   правильно использовать особенности и 

преимущества субъектов рыночной инфраструктуры в конкретных условиях.С)  оценку эффективности 

национальной экономики; конкретизировать формирование совокупного спроса и совокупного предложения. 

D) Уметь анализировать в стратегическом планировании ход реализации современной концепции 
планирования, основанной на современной рыночной инфраструктуре. E) уметь определять услугами, каких 

субъектов рыночной инфраструктуры  следует прибегать в сложившихся рыночных ситуациях. 

 
6В04108 – БИЗНЕС АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

 (2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
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4.1 Модуль - Правовое регулирование бизнеса, 48 кредитов 

БД КВ OM 2209 Операционный менеджмент 3 5 

БД КВ PDP 2210 Планирование деятельности предприятия 3 5 

БД КВ TM 2211 Тайм менеджмент 4 7 

ПД ВК NА 2302 Налоговое администрирование 4 6 

БД  Производственная практика 4 5 

ПД КВ PPRK 2303 Предпринимательское право РК 3 5 

ПД КВ GPRK 2304 Гражданское право РК 3 5 

ПД КВ TPRK 2305 Трудовое право РК 3 5 

ПД КВ APRK 2306 Административное право РК 3 5 

4.2 Модуль -  Отраслевое право, 48 кредитов 

БД КВ FTPRK 2209 Финансово-таможенное право РК 3 5 

БД КВ 
TPEAES 
2210 

Таможенное право ЕАЭС 3 5 

БД КВ FI 2211 Финансовая инфраструктура 4 7 

ПД ВК NА 2302 Налоговое администрирование 4 6 
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БД  Производственная практика 4 5 

ПД КВ MChP 2303 Международное частное право 3 5 

ПД КВ SPRK 2304 Страховое право РК 3 5 

ПД КВ NPRK 2305 Налоговое право РК 3 5 

ПД КВ BPRK 2306 Банковское право РК 3 5 

 

4.1 Модуль - Правовое регулирование бизнеса 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Операционный менеджмент 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса: обучение студентов основам построения и эксплуатации операционных систем на базе 

изучения ими основных положений теории и результатов передовой практики управления основными 

преобразующими (производственными) подсистемами организаций. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы операционного  менеджмента. Основы 

моделирования и управления бизнес-процессами в компании. Операционная стратегия предприятия. 

Проектирование нового продукта. Тактическое управление операциями.  Управление операциями в сфере услуг 

Пререквизиты:  Экономическая теория,  Микроэкономика 

Постреквизиты: Основы экономики  и  бизнеса, Экономика  предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные теоретические положения современного операционного 
менеджмента предприятий производственной сферы и сферы услуг; В) диагностировать и структурировать 

операционные проблемы организации;  С)   применять на практике теоретические принципы, методы и модели 

операционного менеджмента; формировать варианты управленческих решений, оценивать их и выбирать 

лучшие; общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в проектных командах;  D) постановки и 

решения проблем операционного менеджмента с позиций системного, процессного и проектного подходов; E) 

навыки решения наиболее часто возникающих практических задач организационного проектирования и 

календарного распределения производственных программ оказания услуг.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Планирование деятельности предприятия 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 
Цель изучения курса: Курс  посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и раскрывающей 

процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в соответствии с 

изменяющимися внутренними и внешними условиями. Излагаются методы обоснования всех разделов плана 

создания и развития 

Краткое содержание дисциплины: Включение дисциплины «Планирование деятельности предприятия» в 

программу обучения продиктовано требованиями жизни. Современные принципы планирования деятельности 

достаточно сложны и требуют проведения анализа закономерностей их развития. Для этого необходимы 

специалисты, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами планирования. 

Пререквизиты: Экономическая теория,  Микроэкономика  

Постреквизиты: Инвестиционная деятельность предприятия, Управление затратами. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и закономерности планирования 

деятельности предприятия, В) знать и уметь использовать методы рационального планирования 
производственных и управленческих процессов на предприятии; С) уметь выполнять плановые расчеты; D) 

владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов планирования деятельности 

производства, Е) иметь навыки проектирования и внедрения  разработанных  планов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Тайм   менеджмент 

Автор программы:   Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: освоение компетенций, необходимых для управления временными  ресурсами, 

повышения личной эффективности, освоение инструментария в  области организации и эффективного 

использования времени. 

Краткое содержание дисциплины: Философия времени.  Типы тайм-менеджмента. Трудовые процессы: 
сущность, значение, классификации. Рабочее время и структура затрат. Виды и методы изучения затрат 

рабочего времени . Современные формы организации рабочего времени. Планирование рабочего времени 

руководителя. Организация рабочего времени исполнителя . Статистические показатели использования 

рабочего времени. Управление эффективным временем: отечественный и зарубежный опыт. Оценка 

продуктивности труда и выявление. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-аналитика 

Постреквизиты:  Основы экономики  и  бизнеса, Экономика  предприятия 
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Ожидаемые результаты обучения:  A) Знать:  общую концепцию тайм-менеджмента,  процессы 

планирования времени на личном, командном и  корпоративном уровне,  методы целеполагания; B) Уметь 

творчески применять в решении практических задач  инструменты целеполагания и расстановки приоритетов; 

C) Осуществлять учет рабочего времени; методически правильно планировать личное и рабочее время;  D) 

Расстанавливать приоритеты в тайм-менеджменте,  распределять рабочую нагрузку, использовать инструменты 

оптимизации использования времени; E) Владеть планированием личного и рабочего времени,  ставить цели и 

задачи, расстанавливать приоритеты;  проведением хронометража и фотографии рабочего времени. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Налоговое администрирование 

Автор программы:   Ажаипова  И.Ш. 

Цель изучения курса: Основная цель состоит в изучении теоретических аспектов функционирования налогов, 

овладение навыками практических расчетов различных видов налогов, детальное изучение налогового 

законодательства. Для реализации поставленной цели в процессе изучения данной дисциплины выдвинуты 

следующие задачи: формирование у студентов логического мышления для уяснения основных понятий и 

категорий экономики; изучение основных положений налогов и налогообложения; раскрыть основы 

налогообложения и рассмотреть виды налогов 

Краткое содержание дисциплины: Администрирование    налогов и сущность  налогов. Налоговая система 

РК: этапы становления, характеристика современного состояния. Налоговая политика и ее роль в реализации 

экономической политики государства. Налоговый механизм. Налог на транспортные средства. Земельный 
налог. Налог на имущество. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Корпоративный подоходный налог.  

Индивидуальный подоходный налог. Особенности налогообложения доходов иностранных юридических и 

физических лиц. Социальный налог. Рентный налог на экспорт. Налогообложение недропользователей. 

Налогообложение игорного бизнеса. Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса. 

Специальный налоговый режим для крестьянских (фермерских) хозяйств. Специальный налоговый режим для 

юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских 

кооперативов. Сборы, пошлины и платежи 

Пререквизиты:  Экономическая теория,  Микроэкономика 

Постреквизиты: Основы  экономики  и бизнеса, Экономика  предприятия 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать классификацию налогов в РК; В) иметь представление о налогах, 

сборах, платах, таможенных платежах; анализировать и проводить необходимые расчеты для определения 
прибыли или убытков; С) уметь рассчитывать суммы налогов по различным объектам налогообложения; D) 

иметь навыки выполнения расчетов по финансовым операциям, определять налоговую базу; рассчитывать 

суммы налогов, подлежащие уплате в бюджет; Е) применять положения налогового администрирования на 

практике 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Предпринимательское  право  РК 

Автор программы:   Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса: дать  студентам знания о предмете, методах, системеи принципах 

предпринимательского права Республики Казахстан; основы правового регулирования предпринимательской 

деятельности в Республике Казахстан; понятие и признаки предпринимательской деятельности; виды и формы 
предпринимательской деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:  История становления и развития предпринимательского права Республики 

Казахстан; предмет, метод, принципы и система предпринимательского права Республики Казахстан; основы 

правового регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан; понятие и признаки 

предпринимательской деятельности; виды и формы предпринимательской деятельности; субъекты 

предпринимательской деятельности и их правовой статус; правовой режим имущества в предпринимательской 

деятельности; формы, методы и направления государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; ответственность в сфере предпринимательской деятельности; правовое регулирование биржевой 

деятельности; правовое регулирование инвестиционной деятельности; правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности; защиту прав предпринимателей и разрешение хозяйственных споров. 

Особое место в работе занимают вопросы определения понятия и сущности предпринимательского договора, а 

также вопросы классификации предпринимательских договоров и характеристики отдельных видов 
предпринимательских договоров. Теория государства и право, Конституционные право РК, Основы права, 

Теория государства и права, Менеджмент в образования 

Пререквизиты:  Современная история Казахстана, Экономическая теория 

Постреквизиты: Основы права, Философия 

Ожидаемые результаты обучения:  А) уметь давать оценку роли государства и права в обществе, толковать 

правовые нормы, давать оценку государственному регулированию общественных отношении, 

правоприменении.  В) способность ориеноваться и разбираться в юридическитх вопросх, использовать научные 

методы познания, анализировать, самостоятельно и критический мыслить;   С) сводно владеть 
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административно правовыми понятиями и категрориями. D) получать необходимые знания по основы права и 

экономики; овладеть умениями и навыками делового общения;  Е) умело и грамотно применять правовые и 

экономические знания в условиях рыночных отношения на практике. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Гражданское  право РК 

Автор программы:   Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: Выработка у студентов систематизированных знаний о природе и сущности 
гражданско-правовых отношений, гражданско-правовых институтов 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе рассматривается гражданско-правовые понятия, раскрытие 

сущности нормативно-правовых актов и применение нормы гражданского права к конкретным жизненным 

ситуациям. 

Пререквизиты:  Современная история Казахстана, Экономическая теория 

Постреквизиты: Основы права, Философия 

Ожидаемые результаты обучения:  А) толковать правовые нормы, давать оценку государственному 

регулированию общественных отношении, правоприменении.  В)  На основе приобретенных знаний 

способность ориеноваться и разбираться в юридическитх вопросх, использовать научные методы познания, 

анализировать, самостоятельно и критический мыслить;  С) сводно владеть административно правовыми 

понятиями и категрориями.  D) овладеть умениями и навыками делового общения; развивать способностив 

правовой сфере;  Е) умело и грамотно применять правовые и экономические знания в условиях рыночных 
отношения на практике. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Трудовое  право РК 

Автор программы:  Смагулова А. С. 

Цель изучения курса: предоставить студентам  курс по вопросам регулирования труда и социальной защиты 

населения работать закономерностью Республики Казахстан в области получения образования, основные 

теоретических исследований, законность владения, на практике полученные знания, способности к, 

способность применять капитальный мөселелерде толковании 

Краткое содержание дисциплины: Организация труда, в условиях рыночной экономики виды, трудовые 

отношения, труда, трудовых правоотношений, их классификации, работодатель, занятость и трудоустройства 
субъектами права правила права системы, труда, требования, при приеме на работу с содержанием договора с 

работником трудового договора, коллективными договорами соглашений, индивидуальный трудовой договор, 

частных труда сторонами, со временем работы индивидуального трудового договора по инициативе 

работодателя, время отдыха нарушение трудового распорядка, времени, заработной плате, гарантия и 

компенсационные выплаты, ответственность сторон, охраны труда, о труде материалы  законности хранение 

надзора и контроля, трудовым спорам индивидуальный трудовой договор, труда международно-правовая 

защита. 

Пререквизиты:    Современная  история   Казахстана,  Экономическая  теория 

Постреквизиты: Основы права, Философия 

Ожидаемые результаты обучения:  A) знание и понимание трудового права, общих и особых отраслей. B) 

знание правовых документов, в трудовых отношениях осуществления научно-исследовательской работы в 
сфере трудового права проанализировать законодательства в настоящее труда сборка. С)  Знания, способности 

и понимания практике. D) оценка  в  трудовой области. Е) навыки в области обучения 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Административное  право  РК 

Автор программы:  Досов Ж.Б. 

Цель изучения курса: комплексное изучение понятий, категорий, институтов, систем и административного 

права, административного судопроизводства и особенностей государственного регулирования в различных 

областях. 

Краткое содержание дисциплины: глубокое знание основных принципов, категорий и норм 

административного права; научить студентов ориентироваться в современном административном праве; 

ознакомить студентов с системой органов исполнительной власти Республики Казахстан, формами и методами 
государственного управления, способами обеспечения правопорядка в государственном управлении; 

разъяснить слушателям организационное и административно-правовое регулирование экономической, 

социальной и культурно-административной структуры, а также ознакомить их с особенностями взаимодействия 

общих, отраслевых и специальных компетентных органов исполнительной власти с органами внутренних дел 

Пререквизиты:  Современная  история   Казахстана,  Экономическая  теория 

Постреквизиты: Основы права, Философия 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Курс «Административное право Республики Казахстан» основан на 

правилах, основанных на верховенстве права, а также теории государства и права и государственного 
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управления, которые изучаются в высших учебных заведениях. В) При изучении этого курса студент определит 

ключевые факторы, влияющие на формирование и развитие государства и права. , понять причины и 

последствия каждого явления. C) Он тесно связан с государственным, конституционным, финансовым, 

трудовым, уголовным законодательством и другими юридическими дисциплинами. Административно-правовое 

образование дает студентам необходимые знания о различных аспектах организации и деятельности 

государственных органов и других органов публичного управления, формах и методах их влияния на 

участников общественных отношений, а также об особенностях их взаимоотношений в случае 

административно-правовых отношений между государством, гражданами и организациями. , Самым важным 
моментом, который учитывают студенты при изучении этого предмета, является мобильность 

административного права. Для него характерны постоянные изменения в существующей системе нормативных 

актов, например, в системе государственных органов, в административно-правовой сфере. D) формирует 

мотивацию для творческого самопознания и творческого мышления. Е) Информация, идеи, решение проблем 

как специалист в области юриспруденции. 
 

4.2 Модуль -  Отраслевое право 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Финансово-таможенное и  право РК 

Автор программы:  Рзагулова С.Р. 

Цель изучения курса: Финансовое право является одной из государственных составляющих юридических 

дисциплин, которые преподаются в высших учебных заведениях. 

Краткое содержание дисциплины: Целью которого является научное обоснование разработки и развития 

таможенного права как отдельного правового поля в казахстанском праве. Объяснить студентам содержание и 

значение верховенства закона, регулирующего финансовую деятельность государства, финансовых методов 

финансовой деятельности, уполномоченных органов в области финансовой деятельности государства, 

общественных отношений, возникающих в отношениях в области бюджета, о месте и роли финансового права в 

правовой системе, о правовом регулировании финансовых отношений. иметь представление о содержании 

формы, анализировать на практике нормы финансового права, практику финансовых отношений, вопросы  по 

применению законодательства, изменения в результатах. 
Пререквизиты:  Современная  история   Казахстана,  Экономическая  теория 

Постреквизиты: Основы права, Философия 

Ожидаемые результаты обучения:  A) правила применять на практике и для изучения развития. В) объяснить 

студентам содержание и значение верховенства закона, регулирующего финансовую деятельность государства, 

методы финансовой деятельности, финансово-правовые отношения;  С)  применять  нормы  в сфере 

финансовой деятельности государства; D) понимать роль и место финансового права в правовой системе, 

содержание правовой формы регулирования финансовых отношений, на практике необходимо уметь давать и 

уметь анализировать нормы финансового права, практику финансовых отношений, E) изменения в 

законодательстве, выводы о применении закона. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Таможенное право ЕАЭС 

Автор программы:  Досов Ж.Б. 

Цель изучения курса: Целью субъекта национального права и международного таможенного права является 

информирование будущих специалистов о решениях правовой системы мира, касающихся всего таможенного 

союза и взаимопомощи, применении системы межгосударственных, прямых и косвенных регуляторов в 

суверенитете стран СНГ. 

Краткое содержание дисциплины: Таможенное законодательство ЕАЭС, обретая независимость и 

независимость Казахстана, требовало новых законов. Создание новых правовых рамок для национальной 

безопасности привело к появлению новых приоритетных направлений в законодательной деятельности. Одним 

из таких ключевых направлений является таможенная система. Для научного обоснования деятельности 

таможенной отрасли нет необходимости определять место, роль и специфику правового регулирования 
общественных отношений на основе не только казахского, но и бывшего советского и международного 

таможенного законодательства. Появлению таможенного законодательства способствовало разделение 

таможенной отрасли на государственную службу Казахстана. Необходимость монопольного государственного 

регулирования таможенной отрасли приводит к формированию специальной системы таможенного 

обслуживания, через создание таможни, через установление таможенной политики, структуру внутренней и 

внешней политики. Развитие международных политических и экономических связей Казахстана, 

непосредственное участие нашей страны в интеграционных процессах повышает роль и значение таможенного 

права. 

Пререквизиты:  Современная  история  Казахстана, Экономическая   теория 

Постреквизиты: Основы права, Философия 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Не только теоретическое, но и умение преподавать курс 

конституционного права в странах ЕАЭС. Б) знание международной и межнациональной культуры и правового 

государства В) иметь. Г) привыкли к самостоятельной государственной таможенной системе и их праву 

осуществлять без имущественной международной экономической безопасности. Е) таможенной организации по 

принципу легальных товаров Что такое свойство любого jıljıytın, в том числе валюта, валютные ценности и 

верховенство права в порядке компетенции 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Финансовая инфраструктура 

Автор программы :  Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса:  обеспечение знаний, умений и навыков студентов в соответствии с государственными 

стандартами образования, а также создание условий для системного развития их ума и формирования мирового 

мировоззрения. 

Краткое содержание дисциплины: Финансовая система и финансовый рынок. Институциональная среда и 

законодательное регулирование финансового рынка. Понятие и виды акций. Эмиссия акций. Первоначальное 

публичное размещение акций (IPO). Депозитарные расписки. Оценка акций. Эффективность рынка 

капиталов.Индексы акций. Технический и фундаментальный анализ на рынке акций.Рынок корпоративных 

облигаций. Рынок государственных долговых обязательств. Оценка облигаций. Основные инструменты 

денежного рынка и операции с ними.Механизм функционирования фьючерсного и форвардного 

рынков.Опционы. Свопы. Паевые инвестиционные фонды как институты коллективного инвестирования. 
Организация торговли на фондовом рынке. 

Пререквизиты:  Экономическая теория,  Микроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Основы  экономики  и бизнеса, Экономика  предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) Приобрести представление о роли и функциях финансового рынка в 

финансовой системе и экономике в целом, деятельности финансовых институтов, понимать сущность и 

функции основных финансовых инструментов; B) Научиться разбираться в механизмах выпуска и обращения 

основных финансовых активов, применять базовые методы оценки финансовых инструментов; C) 

Сформировать на базовом уровне навыки работы с производными финансовыми инструментами; D) 

сформировать представление об основах функционирования финансового рынка, его институтов, 

законодательной базе, роли рынка ценных бумаг, сущности, функциях, принципах обращения финансовых 

инструментов, основных методах оценки финансовых активов; E) развить навыки работы с производными 
финансовыми инструментами на основе приобретения знания о принципах их ценообразования и обращения. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Международное  частное  право 

Автор программы:  Тлеулесова Б.Т. 

Цель изучения курса: иметь представление: в рыночной экономике широко распространено понятие 

гражданских отношений в нашей стране и за рубежом; - знать и применять: знание терминов в международных 

отношениях, понимание содержания, знание нормативных актов и применение полученных знаний на 

практике; - навыки: исследовательская работа. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие международного частного права, международные договоры, 

ратификация, коллизионные нормы, иностранные граждане, лица без гражданства, граждане Республики 
Казахстан, инвестиции, внешнеторговые операции, международные перевозки, международные расчеты, 

деликт, авторское право на иностранцев в Республике Казахстан, «ноу-хау» брак, развод, усыновление, опека, 

наследство, трудовые права иностранцев в Республике Казахстан, социальное обеспечение, международный 

коммерческий арбитраж. 

Пререквизиты:  Современная  история  Казахстана, Экономическая   теория 

Постреквизиты:  Основы права, Философия 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Уметь применять законы и правила на практике и уметь их 

анализировать. Б) Квалификация - Изучение международного частного права - Будущий юрист, 

предприниматель в любой области ознакомится с основными положениями международно-правовых 

документов, регулирующих право иностранного государства (регулирующих отношения имущественного и 

неимущественного характера) и судебным процессом, связанным с разрешением спора, возникающего при 

регулировании таких отношений. знать и применять это на практике. Эти правила устанавливают цели и задачи 
изучения предмета. C) Навыки навыки и научные исследования. Г) Знание терминов в контексте 

международных отношений, понимание содержания, Д) Знание нормативных актов и применение полученных 

знаний на практике. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Страховое  право  РК 

Автор программы:  Рзагулова С.Р. 
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Цель изучения курса: дать студентам знания  в  области  обязательного страхования   гражданской 

ответственности перевозчиков; обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств; 

Обязательное страхование гражданской ответственности векселей; Обязательное страхование гражданской 

ответственности туроператоров и турагентов; обязательное страхование гражданской ответственности 

работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников. 

Краткое содержание дисциплины: Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика; 

обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств; Обязательное страхование 

гражданской ответственности векселей; Обязательное страхование гражданской ответственности 
туроператоров и турагентов; обязательное страхование гражданской ответственности работодателя за 

причинение вреда жизни и здоровью работников. 

Пререквизиты:  Современная  история  Казахстана, Экономическая   теория 

Постреквизиты:  Основы права, Философия 

Ожидаемые результаты обучения: A) понятие, предмет и принципы бюджетного права; B) знать бюджетную 

систему; C) межбюджетные отношения и распределение поступлений и расходов между уровнями бюджета; D) 

компетенция органов государственного управления в области регулирования бюджетных отношений; E) 

основы бюджетного планирования, процессы исполнения бюджета, бюджетное кредитование. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Налоговое  право  РК 

Автор программы:  Рзагулова С.Р. 
Цель изучения курса: Знать и актуализировать основные понятия налогового права, налоговых правовых норм 

и налоговых правоотношений;раскрыть характеристику действующей системы налогообложения, 

промежуточные отношения и различия налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет и 

их характерные черты, сформировать понятие 

Краткое содержание дисциплины: Владеть нормативным правовым материалом, касающимся 

налогообложения и налоговой деятельности, а также проблем создания налоговой системы государства; 

знакомиться с вопросами компактного налогообложения, налоговой юрисдикции, знать основные принципы и 

правила налогового законодательства; уметь определять круг субъектов налоговых правоотношений,статус 

налогоплательщика и статус уполномоченных органов стороны налогового правоотношения, на которую 

возложена обязанность. 

Пререквизиты:  Современная  история  Казахстана, Экономическая   теория 

Постреквизиты: Основы права, Философия 

Ожидаемые результаты обучения: A) умение практически применять нормативные правовые акты и уметь их 

анализировать; B) владение нормативным правовым материалом, касающимся налогообложения и налоговой 

деятельности, а также проблем создания налоговой системы государства; C) знакомиться с вопросами 

компактного налогообложения, налоговой юрисдикции, знать основные принципы и положения налогового 

законодательства; D) уметь устанавливать круг субъектов налоговых правоотношений.; E) орган, на который 

возложена обязанность налоговых правоотношений, вправе определять статус налогоплательщика и статус 

уполномоченных органов стороны налогового правоотношения 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Банковское  право 

Автор программы:  Мұхтарова С.М. 

Цель изучения курса: Изучение и разъяснение правовых основ банков РК как коммерческих организаций, как 

основных направлений деятельности банка. 

Краткое содержание дисциплины: Банки РК как коммерческие организации, основные направления 

деятельности банка, расчетно - кредитные операции, эмиссионные дела; принципы и цели деятельности банка; 

понятие, предмет, методы правового регулирования и банковская система как комплексный правовой институт; 

банковская система РК; правовое положение Национального банка Казахстана; правовое положение 

коммерческих банков; кредитная политика государства; правовое регулирование расчетных отношений; 

правовое регулирование кредитных отношений; правовое регулирование операций с ценными бумагами; 

правовое регулирование валютных операций; правовое регулирование форфейтинговых и факторинговых 

операций. 

Пререквизиты: Современная  история  Казахстана, Экономическая   теория 

Постреквизиты:  Основы права, Философия 

Ожидаемые результаты обучения:  А) умение применять нормативные правовые акты на практике и умение 

их анализировать. В) квалификация-целью изучения курса «Банковское право Республики Казахстан» в высших 

учебных заведениях является ознакомление и обучение теоретическим основам банковского права, нормам и 

правовым положениям банковского законодательства, банковской практике, банковским документам, 

банковским стандартам, основам регулирования банковской деятельности, основам денежно-кредитной 

политики государства. С) навыки-умения: навыки научно-исследовательской работы.Е) компетенции-знание, 
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понимание содержания, знание нормативных актов и применение полученных знаний на практике в банковских 

правоотношениях, соответствующих рыночной экономике. 
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	Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының Конституциясы; Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы білу және түсіну В) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау; ...
	Курсты оқытудың мақсаты:Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың негізгі қағидаттарын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу, тұтынушылардың құқықтары және оларды қорғау негіздерін білу
	Пәннің қысқаша мазмұны: Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың негізгі қағидаттары, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу, тұтынушылардың құқықтары және міндеттері, тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері
	Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының Конституциясы; Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы білу және түсіну В) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау; ... (1)
	Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности в РК; стадии оперативно-розыскной деятельности; субъекты оперативно-розыскной деятельности; общие условия проведения оперативно-розыскной деятельности.
	Краткое содержание дисциплины: Земельное право как отрасль права и наука. Источники земельного права. Действующее земельное законодательство. Понятие, признаки и состав  земельных правонарушений. Объекты и субъекты земельных правоотношений. Привлечени...
	Краткое содержание дисциплины: Иск; судебный приказ; определение; решение; постановление; исковое производство; производство по делам о расторжении брака; особое исковое производство; приказное производство; заочное решение;  определение о рассмотрени...
	Краткое содержание дисциплины: Предприниматель, предпринимательский риск, предпринимательство, предпринимательская деятельность, предприятие, экономическая деятельность, хозяйственная деятельность, прибыль, обычаи делового оборота, лицензия, лицензиро...
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	Краткое содержание дисциплины: Предприниматель, предпринимательский риск, предпринимательство, предпринимательская деятельность, предприятие, экономическая деятельность, хозяйственная деятельность, прибыль, обычаи делового оборота, лицензия, лицензиро... (1)
	Краткое содержание дисциплины: Иск; судебный приказ; определение; решение; постановление; исковое производство; производство по делам о расторжении брака; особое исковое производство; приказное производство; заочное решение;  определение о рассмотрени... (1)
	Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
	Наименование дисциплины: Анализ хозяйственной деятельности
	Автор программы: Курманалина А.А.
	Цель изучения курса: изучение теоретических основ и приобретение практических навыков экономического анализа деятельности предприятия. Задачами курса являются: овладение понятийным аппаратом и терминологией; изучение методов и методик комплексного эко...
	Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы анализа хозяйственной деятельности;  функции, принципы, задачи анализа. Подробно рассматриваются инструментарии аналитического исследования; методики комплексного внутрифирменного ...
	Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент
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