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дайындалған. 

Баспаға жауаптылар: Дүзмағамбетов Е.А., Кунанова А.Б. 

   

 

              ISBN 9965-9658-5-6     

           О   4309000000 

                         00(05)-05                                                

 

 

                                                      

 

                                                                    Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университеті, 2022. 

                                                                              Ақтӛбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ТҤСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 

Академиялық сапаны арттыру департаментінде  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 бӛлінген кредит мӛлшері мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер 

кӛрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және ӛзіңіздің жеке оқу жоспарыңызды 

дұрыс құруыңызға кӛмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет деканатынан немесе эдвайзерден кӛмек 

сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы 

№604 бұйрығымен бекітілген. (23.07.2021 жылғы №362 ӛзгертулермен және толықтырулармен). 

2. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі. ҚР БжҒМ 2011 жылғы 

20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (06.05.2021 жылғы №207 ӛзгертулермен және 

толықтырулармен).  

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

БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген. (29.12.2021 жылғы №614 ӛзгертулермен 

және толықтырулармен). 

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

МЖМБС. 5.05.001-2005). 

 

5. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университеті Академиялық  кеңесінің шешімдері. 

 

6. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӚУ, 2020 ж.). 
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ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҦҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

2 курс 

 

Компонент Пән коды Пәннің атауы  
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4.1 Модуль - Қоғамдық-қҧқықтық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 4 5 

ЖББП ТК AA 2108 Академиялық адалдық 3 5 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 4 5 

ЖББП ТК EBN 2108 Экономика және бизнес негіздері 3 5 

5.1 Модуль - Ҧлттық экономиканың салалары, 23 кредит (Траектория - Кәсіпорын экономикасы) 

БП ЖК Men 2205 Менеджмент 3 4 

БП ТК AE 2206 Агробизнес экономикасы 3 5 

БП ТК ЕE 2207 Еңбек экономикасы 3 5 

БП ТК KSE 2208 Қоғамдық сектордың экономикасы 3 5 

БП ТК CPEK 2209 Цифрлық платформалардағы экономикаға кіріспе 3 4 

5.2 Модуль - Экономиканың халықаралық дамуы, 23 кредит (Траектория - Әлемдік экономика) 

БП ЖК Men 2205 Менеджмент 3 4 

БП ТК HEI 2206 Халықаралық экономикалық интеграция 3 5 

БП ТК ADD 2207 Әлемдік демографиялық даму 3 5 

БП ТК ShEE 2208 Шет елдер экономикасы 3 5 

БП ТК ShOBB 2209 Шағын және орта бизнесті басқару (ағылшын тілінде) 3 4 

6.1 Модуль - Қаржылық экономика, 23 кредит (Траектория - Кәсіпорын экономикасы) 

БП ТК ANB 2210 Ақша, несие, банктер 4 4 

БП ТК KIKZh 2211 Кәсіпорында іс қағаздарын жүргізу 4 5 

БП ТК BEA 2212 Бухгалтерлік есеп және аудит 4 5 

БП ТК BZh 2213 Бизнес-жоспарлау 4 6 

БП   Ӛндірістік практика 4 3 

6.2 Модуль - Әлемдік қаржылық экономика, 23 кредит (Траектория - Әлемдік экономика) 

БП ТК KND 2210 Қаржы нарықтары және делдалдары 4 4 

БП ТК ATN 2211 Әлемдік тауарлар нарықтары 4 5 

БП ТК KBEZh 2212 Кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу 4 5 

БП ТК SVK 2213 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 4 6 

БП   Ӛндірістік практика 4 3 

 

4.1 Модуль - Қоғамдық-қҧқықтық 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛрінісіне тӛзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӚУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы,  Ұлттық руханият    

Постреквизиттері: Философия, Халықаралық экономикалық интеграция 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну B) 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде 

болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C) Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды жасай білу. 
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D) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу E) Құжаттарды, 

эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдыларын меңгеру.      

 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: Экономика және оның қоғамдағы рӛлі. Нарықтық экономиканың жалпы 

сипаттамасы. Нарықтық экономикаға кӛшу шарттары. Негізгі экономикалық санаттар (қажеттіліктер, игіліктер, 

еңбек құралдары, ӛндіріс құралдары, жұмыс күші, қоғамның ӛндірістік күштері, ӛндіріс). Бизнес: әлеуметтік-

экономикалық мәні және ұйымдастыру. Кәсіпкерлік: түсінігі, негізгі белгілері және ӛмір сүру шарттары. 

Кәсіпкерлік түрлері. ҚР аумағында қолданылатын кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары. 

Кәсіпкерліктің ұйымдық-экономикалық формалары.    

Пререквизиттері: Еңбек экономикасы, Шағын және орта бизнесті басқару (ағылшын тілінде) 

Постреквизиттері: Қаржы нарықтары және делдалдары, Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) экономикалық терминдердің мәнін, нарықтық экономиканың 

заңдылықтары мен принциптерін білу; В) кәсіпкерліктің мақсатын, оның даму факторлары мен шарттарын 

түсіну; С) бизнес принциптері туралы түсінікке ие болу, бизнес субъектілерін, түрлі түрлері мен түрлерін 

анықтау; D) кәсіпкерлік қызметті талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді ажырата білу; Е) 

кәсіпкерлік қызметті талдау әдістерін меңгеру.  

 

5.1 Модуль - Ҧлттық экономиканың салалары 

 

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

Пәннің атауы:  Агробизнес экономикасы 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның агроӛнеркәсіп кешенінің даму бағыттары мен аграрлық ӛндіріс 

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 мазмҧны: Курстың пәні, әдісі мен міндеттемелері. Ауыл шаруашылығының кӛп укладты 

экономиканың қалыптасуы. Жер ресурстары және нарық жағдайында оларды пайдалану тиімділігі. Еңбек 

нарығы және ауыл шаруашылық тұрғындардың жұмыспен қамту мәселелері. Материалдық ресурстар және 

агробизнесті ӛндіріс техникалық құралдарымен қамтамасыз ету. Агроӛнеркәсіптік интеграцияның механизмі 

және нарықтық инфрақұрылымның дамуы. Ӛндірістің орналасуы мен мамандандырылуы – агробизнестің даму 

негізі. Агробизнес тиімділігін бағалау. Сауда- саттық, шикізатты ӛткізу нарығы және маркетинг. 

Агробизнестегі механизм. Агробизнестегі бағаның қалыптасуы және баға саясаты. Агробизнес саласындағы 

салық салудың ерекшеліктері.    

Пререквизиттері: Микро-макроэкономика, Халықаралық экономика. 

Постреквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) агробизнестің ауыл шаруашылығында алатын орны; ауыл шаруашылығы 

құрылымын; ауыл шаруашылығында ӛндірілетін ӛнім сапасын арттыру; сала бойынша экология-экономикалық 

жүйе түсінігін білу; В) агробизнесте басқарудың ұйымдық құрылымы; ӛнім сапасы мен оны ӛткізу жолдары; 

ауыл шаруашлығы кәсіпорындарының жалпы және ӛндірістік құрылымын; ӛндірістік процесті ұйымдастыру 

мәселелерін талқылау; С) ӛндірілген ӛнімді есепке алу, сақтау және сату; энергия түрлерін пайдалану. D)  

аграрлық нарықты қалыптастыру; агробизнесте мемлекеттік реттеудің қажеттілігі, салық салу мәселелері; 

агробизнестің маркетингтік ортасы, фьючерлік, форвардтық келісімдерді қолдану, опциондық сауда; еңбек 

ӛнімділігін арттырудың басты факторларын жүйелеу; Е) ӛнімнің ӛзіндік құнын тӛмендету жолдарын есептей 

алу; пайда мен рентабельділік кӛрсеткіштерін есептей білу. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек экономикасы 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Еңбек экономикасы туралы білімді қалыптастыру. Еңбек экономикасы 

сферасында әлеуметтік-еңбектік қатынастарының реттеу принциптерін және негізгі құрам бӛліктерін оқыту. 

Студенттерді еңбек экономикасы саласына қатысты теориялық білім мен практикалық әдіс-тәсілдермен 

қаруландыру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мақсаты мен міндеттері. Еңбек туралы түсінік. Еңбек ӛзге ресурстар 

нарығымен ӛзара 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: Микро-макроэкономика, Халықаралық экономика.   

Постреквизиттері: Еңбек ақы тӛлеу, Еңбекті нормалау. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. Еңбек экономикасы әртүрлі моделдерінің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін білу; B. Еңбек экономикасы жұмыс күшінің сұранысы мен ұсынысының қалыптасуына ықпал 

ететін факторларды түсіну; C. Елдің, ӛңірдің жұмыссыз тұрғындарының сапалық және сандық құрамын талдау; 

D. Ішкі, ӛңірлік, 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қоғамдық сектордың экономикасы 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің микроэкономиканың инструменталды аппараты негізінде 

мемлекеттің экономикалық қызметінің негізін құрайтын қоғамдық сектор экономикасы, мемлекеттік қаржы 

бойынша білімді меңгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: "Қоғамдық сектор экономикасы" пәні студенттерге қазіргі аралас экономиканың 

даму принциптерін толық түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы экономикалық ӛзгерістер пәннің ӛзектілігін 

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 рӛлін, оның функцияларын, басқару әдістерін, ресурстарды тарту кӛздері мен бағыттарын, 

сондай-ақ ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді.  

Пререквизиттері: Микро-макроэкономика, Халықаралық экономика.    

Постреквизиттері: Жылжымайтын мүлік экономикасы, Кәсіпкерлік. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) мемлекет экономикасының негізгі теорияларын білу; В) қоғамдық сектор 

экономикасының проблемаларын зерделеу кезінде талдамалық тәсілді қолдана білу; С) Мемлекеттік 

бағдарламалар мен салықтардың ықтимал әсерлерін бағалау дағдысының болуы; Д) экономикалық, әлеуметтік, 

басқарушылық ақпарат кӛздерін пайдалану; Е) экономикалық және қоғамдық зерттеу әдіснамасын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Цифрлық платформалардағы экономикаға кіріспе 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: цифрлық экономиканы талдаудың әдіснамалық негіздерін, қазіргі Қазақстан 

экономикасын жаңғырту кезеңіндегі оның ерекшелігін зерделеу, цифрлық экономика платформасын, оның 

жұмыс істеу заңдылықтарын білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экономикалық трансформация және цифрлық экономика. Экономиканы 

технологиялық қайта конфигурациялау. Экономиканың негізгі секторларын цифрландыру. Экономиканың 

цифрлық трансформациясының жұмыспен қамтуға әсері. Сандық технологиялар және қаржы. Әлеуметтік 

саланы цифрландыру: мүмкіндіктер мен сын-қатерлер. Цифрлық экономика шеңберіндегі ӛзара іс-қимылдың 

жаңа нысандары.  

Пререквизиттері: Микро-макроэкономика, Халықаралық экономика, Экономикадағы математика. 

Постреквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы, Excel-дегі аналитика. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А. Салалық және макроэкономикалық деңгейде әртүрлі экономикалық 

жағдайларды талдаудың негізгі теориялық тәсілдерін білу және цифрлық экономиканың технологиялық, мінез-

құлық, институционалдық-құқықтық ерекшеліктерін ескере отырып, жағдайды дұрыс модельдеуді білу; В. 

Цифрлық трансформацияның теріс және оң факторларын бӛліп, салыстыра білу, олардың макро - және 

микроэкономикалық кӛрсеткіштерге, бизнес жүргізу мүмкіндіктеріне және экологиялық проблемаларды 

шешуге әсер ету дәрежесін анықтау; С. Цифрлық экономиканың негізін құрайтын қазіргі заманғы және 

перспективалы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін қолдану; 

D. Цифрлық экономиканы талдау, цифрлық трансформацияның тиімділігін бағалау әдістерін меңгеру, цифрлық 

қауіпсіздік проблемаларын анықтау және талдау; Е. Цифрлық трансформация кезінде басқарушылық шешімдер 

қабылдау саласында алынған білім мен практикалық тәжірибені құрастыру. 
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5.2 Модуль - Экономиканың халықаралық дамуы 

 

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

Пәннің атауы:  Халықаралық экономикалық интеграция 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда ХЭҚ нысандарының бірі ретінде халықаралық экономикалық 

интеграция туралы тұтас жүйелік түсінікті қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс әлемдік экономиканың тұтастығын арттыруға, нарықтар мен елдердің 

бірігуіне әкелетін әлемдік экономикадағы интеграцияны зерттеуге арналған. Ӛндірісті интернационалдандыру, 

жаһандану, Халықаралық экономикалық интеграцияның даму тарихы, интеграциялық процестердің заманауи 

формалары мен әдістері сияқты құбылыстар зерттеледі. Сондай-ақ, дүниежүзілік экономикалық кеңістіктегі 

негізгі интеграциялық процестер қарастырылады, халықаралық экономикалық интеграцияның негізгі 

проблемалары мен перспективалары атап ӛтіледі.    

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Әлемдік тауарлар нарықтары, Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) халықаралық экономикалық интеграцияның теориялық негіздерін; 

интеграцияның алғышарттары мен мәнін білу; B) халықаралық экономикалық интеграцияның қазіргі жай-

күйін, оның проблемаларын, әлеуеті мен тетіктерін сенімді бағдарлай білу; с) интеграцияның ӛңірлік 

экономикалық қатынастарға, халықаралық экономикалық ӛзара іс-қимылға және осындай бірлестіктерге 

қатысушы жекелеген елдердің экономикасына әсер ету дәрежесін бағалау; D) ӛңірлік деңгейде экономикалық 

интеграцияның дамуы туралы ақпаратты ӛз бетінше зерделеу, түсіндіру; Е) халықаралық экономикалық 

интеграция процестеріне елдердің қатысу перспективалары мен үрдістерін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері 

мен тәсілдерін пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы:  Әлемдік демографиялық даму 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді демографиялық кӛрсеткіштерді есептеуге және талдауда қолдануға, 

осы саладағы жағдайға кешенді бағалау жасауды үйрету болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән демографиялық зерттеулердің теориясы мен әдістемесін зерттеуге, халықтың 

ӛсу заңдылықтарын білуге, қазіргі әлемдік демографиялық жағдаймен және оның проблемаларымен танысуға 

бағытталған. Жалпы әлемнің де, атап айтқанда Қазақстанның да қазіргі демографиялық дамуының барлық 

негізгі заңдылықтары қарастырылады.    

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Экономика және бизнес негіздері, Халықаралық экономикалық 

интеграция 

Постреквизиттері: Әлемдік тауарлар нарықтары, Әлемдік капитал нарығы. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) демографиялық саясатты жүргізудің негізгі бағыттарын білу; B) ҚР және 

басқа елдердің қазіргі демографиялық жағдайын сипаттай білу; С) демографиялық болжамдарды жасау; D) 

демография саласында экономикалық білім негіздерін пайдалану; Е) демографиялық саясатты жүргізуде еркін 

бағдарлануға мүмкіндік беретін дағдыларды меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы:  Шет елдер экономикасы 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесінде жекелеген елдердің экономикасы, 

олардың экономикалық даму ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл пән шет елдердің экономикасы туралы аса маңызды мәліметтерді қамтиды. 

Әлем елдерінің экономикасын дамытудағы сыртқы экономикалық байланыстардың рӛлі ашылады. Курс 

аясында жекелеген мемлекеттердің ұлттық экономикалары, елдер топтары құрылымының ерекшеліктері, 

олардың даму тенденциялары және экономикалық процестерге әсер ететін факторлар қарастырылады. 

Мемлекеттердің ішкі және сыртқы экономикалық саясатын талдауға кӛп кӛңіл бӛлінеді.    

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Экономика және бизнес негіздері, Халықаралық экономикалық 

интеграция 

Постреквизиттері: Әлемдік тауарлар нарықтары, Халықаралық экономикалық қатынастар. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) қазіргі әлемдік экономиканың құрылымын және халықаралық 

экономикалық қатынастардың формаларын білу; B) отандық және шетелдік зерттеушілердің нәтижелерін 

қорытындылай және сыни бағалай білу, перспективалық бағыттарды анықтау, зерттеу бағдарламасын құру; С) 

елдер мен аумақтардың жекелеген топтарының даму деңгейі мен үрдістері туралы деректерді талдау және 

салыстыру үшін әлемдік экономика туралы білім жүйесін пайдалану; D) қазіргі заманғы әлемдік 

шаруашылықтың ресурстық базасы және оны пайдалану әлеуеті туралы түсінікке ие болу; Е) шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу мен 

талдаудың қазіргі заманғы әдістемелерін макро - және микро деңгейде шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қызметін бағалау және болжау үшін модельдер құрудың қазіргі заманғы әдістемелерін меңгеру. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Шағын және орта бизнесті басқару (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәннің негізгі мақсаты білім алушыларды шағын және орта бизнес 

жағдайында басқару және басқару қағидаттарымен, әдістерімен, шағын және орта кәсіпорындардың жұмыс 

істеуінің құқықтық аспектілерімен таныстыру, сондай-ақ шағын және орта бизнес жағдайында басқару жүйесін 

ұйымдастыру бойынша практикалық жұмыс дағдыларын қалыптастыру және қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шағын және орта бизнестің мәні мен сипаттамасы. Шағын және орта бизнес 

субъектілері және оларды басқару процесі. Шағын және орта бизнестегі операциялық менеджмент және 

қаржылық жоспарлау. Шағын және орта кәсіпорындарға салық салу. Шағын және орта кәсіпорындардағы 

маркетинг. Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің тиімділігі мен даму үрдістері.    

Пререквизиттері: Микро-макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру, Кәсіпкерлік. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) шағын және орта бизнестің жай-күйі мен даму үрдістерін, бірыңғай 

экономикалық кеңістік жағдайында шағын және орта кәсіпорындардың тиімді жұмыс істеу тетігін кӛрсететін 

ұғымдарды, санаттарды, кӛрсеткіштерді білу; В) шағын және орта кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ететін тиімді басқару шешімдерін қабылдауды негіздеу әдіснамасын пайдалана білу; С) шағын 

немесе орта кәсіпорынды ашу жобасының экономикалық негіздемесі бойынша кешенді экономикалық 

есептеулер жүргізу әдістері мен тәсілдерін жіктеу; D) шағын және орта бизнес объектілерін дамытудың негізгі 

кӛрсеткіштерін талдау; Е) шағын немесе орта бизнес объектілерін ашу жобалары бойынша кешенді 

экономикалық есептеулер жүргізу дағдыларына ие болу. 

 

6.1 Модуль - Қаржылық экономика 

 

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

Пәннің атауы:  Ақша, несие, банктер 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушылардың ақша айналымы, инфляция, кредит, валюталық қатынастар 

және банк қызметі саласында терең теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Микро-макроэкономика, Цифрлық платформалардағы экономикаға кіріспе. 

Постреквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпкерлік. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) 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 сипаттау; С) 

қаржы жүйесінің құрылымын және қаржылық қатынастардың даму заңдылықтарын зерделеу; Д) қолданбалы 

қаржы-экономикалық есептерді шешу кезінде ғаламдық ақпараттық ресурстар жүйесінде ақпаратты іздеу және 

ӛңдеу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана білу, Е) қойылған міндетке сәйкес 

экономикалық деректерді ӛңдеу үшін аспаптық құралдарды таңдай білу, есептеу нәтижелерін талдау және 

алынған қорытындыларды негіздеу. 

 

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

Пәннің атауы:  Кәсіпорында іс қағаздарын жүргізу 

Бағдарлама авторы: Курманалина А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда басқару құжаттарын құрудың теориялық және практикалық 

негіздері туралы білімдерді қалыптастыру, сондай-ақ кәсіпорындар мен ұйымдарда қазіргі заманғы іс жүргізуді 

сауатты және тиімді ұйымдастыру дағдыларын игеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курста дәстүрлі және электрондық іс жүргізудің теориялық және нормативтік-

әдістемелік негіздері қарастырылады, қазіргі заманғы іс жүргізудің терминологиялық аппараты, қызметтік 

құжаттарды жасау және рәсімдеу тәртібі талданады. Курстың ерекшелігі-құжатты зерттеу мен жасауға 

пәнаралық кӛзқарас, сондықтан технологиялық мәселелерге ғана емес, сонымен қатар кез-келген ақпараттың 

маңызды негізін құрайтын қызметтік құжаттың тіліне де кӛп кӛңіл бӛлінеді. Басқару құжаттарындағы типтік 

қателерді редакциялау арқылы ӛзін-ӛзі анықтау және түзету әдісін белсенді қолдану алған білімді бекітуге, 

құжаттарды құрастыру, рәсімдеу және олармен жұмысты ұйымдастыру  дағдыларын қалыптастыруға, игерілген 

материалды және тәуелсіз позицияны сыни тұрғыдан түсіну дағдыларын дамытуға, жазбаша сӛйлеудің ресми 

іскери стилін игеруге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Микро-макроэкономика, Цифрлық платформалардағы экономикаға кіріспе. 

Постреквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Бухгалтерлік есеп және аудит. 
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Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) қазіргі заман талабына сай іс қағаздарын жүргізудің негіздерін білу; В) 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі 

талаптарын ескере отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің 

стандартты міндеттерін шешу; С) коммуникативтік міндеттерді шешу кезінде заманауи техникалық құралдар 

мен ақпараттық технологияларды қолдану; Д) құқықтық актілер мен стандарттардың талаптарына сәйкес 

басқару құжаттарын, оның ішінде ақпараттық анықтамалық құжаттарды жасау және рәсімдеу; Е) электрондық 

құжат айналымы жүйесінің іздеу мүмкіндіктерін сауатты пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бағдарлама авторы: Сексенова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда бухгалтерлік есеп және аудит жүргізу әдіснамасын қолдану, 

қаржылық есептілікті жасау білімін,   экономикалық талдау жүргізу, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және 

қабылдау мүдделерінде қаржылық есепке алу ақпаратын пайдалану дағдыларын қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән бухгалтерлік есеп туралы білім жүйесін ұйымның ақпараттық жүйесі ретінде 

қалыптастырады, оның пәні мен әдісі, пайда болу тарихы туралы түсінік береді, Ақпараттық-бақылау, 

жоспарлау және бухгалтерлік модельдерді ұйымдастырудың заманауи әдістерімен таныстырады. Бухгалтерлік 

есеп саласындағы кәсіби қызметтің бағыттарын одан әрі бағдарлауға және еңбек нарығындағы ӛзгеретін 

қажеттіліктерге сәйкес келуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Микро-макроэкономика, Цифрлық платформалардағы экономикаға кіріспе. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шаруашылық қызметін талдау. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) Бухгалтерлік есеп пен аудиттің теориялық және әдіснамалық негіздерін 

білу және түсіну. B) бухгалтерлік балансты жасау кезінде алған білімдерін дұрыс қолдану. C) кәсіпорынның 

есептік-экономикалық қызметіне байланысты мәселелерді дербес шешу қабілетін дамыту. D) қарым-қатынас 

саласындағы іскерліктер: материалды қолжетімді түрде ұсыну, оқылған, естігеннің мазмұнын баяндау. E) 

шаруашылық қызметтің жекелеген фактілерін бухгалтерлік шоттарда дұрыс сәйкестендіру, бағалау, жіктеу 

және жүйелеу. 

 

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

Пәннің атауы: Бизнес-жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шаруашылық субъектілердің қызметін нарық жағдайында жоспарлаудың 

теориялық негіздерін зерттеу және бизнес жоспарды құру әдістемесін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың пәні, мәселелері мен мазмұны. Бизнес-жоспарлаудың мәні мен мазмұны. 

Бизнес-жоспарлаудың әдістемесі 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: Микро-макроэкономика, Цифрлық платформалардағы экономикаға кіріспе, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорын қызметін жоспарлау. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) Бизнес- жоспарды жасау әдістемесін, қабылданған стратегияның 

қойылған мақсаттарың қарым-қатынасын, әртүрлі сферадағы кәсіпорындардың бизнес-жоспарын құру 

спецификасын, сондай-ақ бизнес-жоспар жасауда кететін негізгі қателіктерді білуі тиіс; В) Бизнесті 

жоспарлаудың қазіргі әдістері мен тәсілдерін талқылау; С) Кәсіпорынның бизнес-жоспарын құру әдістерін, 

инвестициялық қызметтің тиімділігіне баға беру, экономикалық талдау жасай білу; D) Нарық экономикасында 

фирманы, кәсіпорындарды басқару жүйесінде жоспарлардың мәні мен қажеттілігін кӛрсету; Е) Базалық және 

жалпы білімін, алған білімін тәжірибе жүзінде қолдану, бизнес-жоспар құруда экономикалық бӛлімдердің 

барлық сұрақтарына жауап бере алу керек. 

 

6.2 Модуль - Әлемдік қаржылық экономика 

 

Дублин дескрипторлары: 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 қысқаша мазмҧны: 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 
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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: Микро-макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу, Кәсіпорын экономикасы. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) 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 

білу және түсіну; B) қаржы нарығындағы қаржы институттарының құрамы мен құрылымын талдау; C) әлемдік 

қаржы нарығының дамуы және қалыптасуы туралы, және құзіреттілік: қаржы нарығындағы қаржылық 

институттардың негізгі рӛлін пайымдау; D) ҚР қаржы нарығын реттеуде тиімді жолдарын таңдау; E) 

Қазақстанның қаржы нарығында болып жатқан процесстерді және олардың жалпы экономикалық дамуында 

ролін бағалау. 

 

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

Пәннің атауы: Әлемдік тауарлар нарықтары 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың сыртқы нарықтарда стратегиялық және тактикалық 

сипаттағы шешімдер қабылдау үшін тауар конъюнктурасын зерттеу теориясы мен практикасын игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән әлемдік тауар нарықтарының дамуы туралы идеяларды қалыптастыруға, осы 

нарықтардағы баға белгілеу заңдылықтары мен тенденцияларын анықтауға, экспорттық-импорттық қызметпен 

айналысатын фирмалардың табысты қызметінің маңызды шарты болып табылатын әлемдік тауар нарықтарын 

зерттеу әдістемесін игеруге бағытталған. 

Пререквизиттері: Микро-макроэкономика, Халықаралық экономикалық интеграция. 

Постреквизиттері: Әлемдік капитал нарығы, Халықаралық экономикалық қатынастар, Халықаралық сауда мен 

халықаралық тауар нарықтары. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын қалыптастыру 

заңдылықтарын білу; В) нақты әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын кӛп вариантты зерттеуді 

жоспарлау және ұйымдастыру және олар бойынша болжамды бағалау беру; С) Қазақстанның негізгі әлемдік 

тауар нарықтарындағы позицияларын бағалау; D) негізгі халықаралық тауар сыныптамаларын пайдалану; Е) 

негізгі әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын зерттеу әдіснамасын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу 

Бағдарлама авторы: Иманбаева З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: нарықтық экономика жағдайында әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы 

кәсіпорындарда бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста бухгалтерлік есептің негізгі ұғымдары, бухгалтерлік бақылау 

объектілері келтірілген, қаржылық-шаруашылық операцияларды құжаттаудан бастап, оларды бухгалтерлік есеп 

түрінде жинақтауға дейінгі есеп беру процесінің кезеңдері сипатталады. Бухгалтерлік есептің теориялық және 

әдіснамалық аспектілері, бухгалтерлік есепте шаруашылық қызмет фактілерін кӛрсету тәсілдері мен тәсілдері 

зерттеледі. 

Пререквизиттері: Микро-макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шаруашылық қызметін талдау. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және оның әдіснамасы 

мәселелерін реттейтін нормативтік актілерді білу; В) ұйымдардың активтері мен міндеттемелерін есепке алу 

және бағалауды жүзеге асыру үшін нормативтік актілерді қолдана білу; с) ұйымның қаржылық есептілігін 

қалыптастыру үшін, басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін деректерді ӛңдеу; D) ұйымның қаржылық 

есептерін қалыптастыру үшін қажетті кӛрсеткіштерді есепке алу және есептеуді жүзеге асыру; Е) 

жоспарлардың бӛлімдерін жасау үшін ұйымның шаруашылық операцияларын есепке алу және ұйымның 

қаржылық есептерін қалыптастыру әдіснамасын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда стартаптарды құру және дамыту әдістемесі туралы тұтас 

түсінікті; стартаптарды қаржыландыру, басқарушы компаниялардың жобаларды іске асыруын бақылау 

жӛніндегі несиелік ұйымдардың қызметі туралы білімдер жиынтығын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Стартаптарды құру негіздері. Қазақстандағы инновациялық стартаптар. 

Стартаптың даму кезеңдері. Стартаптарға инвестициялар. Құралдар мен жобаларды басқару әдістемесін 

қолдана отырып стартаптар құру. Стартаптардың сапасын бағалаудың кӛп ӛлшемді моделі. Венчурлық 

қаржыландыру түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың ерекше белгілері. Қаржыландырылған жобаның 

тиімділігін бағалау. Қаржыландырылған жобаның даму циклі. Инвестиция аспектілерін талдау. Қаржыландыру 
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кӛздерін анықтау. Инвестициялық жобаны қаржылық бағалау. Қаржыландырылған жобаны бақылау. Жобаны 

жоспарлау. 

Пререквизиттері: Микро-макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері, Шағын және орта бизнесті 

басқару (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Жобаларды басқару. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) стартап-жобаларды қаржыландырудың мәнін, оның түрлерін, дамудың 

тарихи алғышарттарын білу; В) қаржыландырылатын инвестициялық жобаның ӛмірлік циклінің кезеңін 

анықтай білу; С) қаржыландырылатын жобалардың тиімділік кӛрсеткіштерін есептеу дағдыларын меңгеру; D) 

жобалық және венчурлік қаржыландырудың, қаржыландырылатын жобаны қаржылық құрылымдаудың негізгі 

және әлеуетті қатысушылары арасында тәуекелдерді бӛлу әдістерін жүйелеу; Е) экономикалық ақпараттың 

үлкен кӛлемін талдап, стандартты емес жағдайда шешім қабылдауы керек. 

 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

3 курс 
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7.1 Модуль - Экономикалық талдау, 15 кредит (Траектория - Кәсіпорын экономикасы) 

БП ЖК KE 3214 Кәсіпорын экономикасы 5 5 

БП ТК ShTB 3215 Шығындарды талдау және басқару 5 5 

БП ТК BK 3216 Баға қалыптастыру 5 5 

7.2 Модуль - Әлемдік шаруашылық, 15 кредит (Траектория - Әлемдік экономика) 

БП ЖК KE 3214 Кәсіпорын экономикасы 5 5 

БП ТК AMGS 3215 Әлемдік мұнайгаз саласы 5 5 

БП ТК AKN 3216 Әлемдік капитал нарығы 5 5 

8.1 Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика, 15 кредит (Траектория - Кәсіпорын экономикасы) 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ТК KSUB 3302 Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару 5 5 

КП ТК BK 3303 Бизнестегі келіссӛздер (ағылшын тілінде) 5 5 

8.2 Модуль - Мемлекеттің сыртқы саясаты, 15 кредит (Траектория - Әлемдік экономика) 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ТК HEK 3302 Халықаралық экономикалық қатынастар 5 5 

КП ТК DKZhT 3303 
Дипломатиялық келіссӛздерді жүргізудің тәсілдері (ағылшын 

тілінде) 
5 5 

9.1 Модуль - Экономикадағы нарықты басқару және дамыту салалары, 15 кредит (Траектория - 

Кәсіпорын экономикасы) 

БП ЖК ZhME 3217 Жылжымайтын мүлік экономикасы 6 5 

БП ТК KTUB 3218 Кәсіпорында тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару 6 5 

БП ТК ZhT 3219 Жобаларды талдау 6 5 

9.2 Модуль - Әлемдік экономика, 15 кредит (Траектория - Әлемдік экономика) 

БП ЖК ZhME 3217 Жылжымайтын мүлік экономикасы 6 5 

БП ТК HSHTN 3218 Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары 6 5 

БП ТК ZhB 3219 Жобаларды басқару 6 5 

10. Модуль - Кәсіпорында еңбекті талдау, 15 кредит 

БП   Ӛндірістік практика 6 5 

КП ЖК Kas 3304 Кәсіпкерлік 6 5 

КП ЖК ShKT 3305 Шаруашылық қызметін талдау 6 5 

 

7.1 Модуль - Экономикалық талдау 

 

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

Пәннің атауы: Шығындарды талдау және басқару 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығындарды басқару рӛлін кәсіпорынның экономикалық нәтижесін кӛтеру 

факторы ретінде анықтау; шығындарды басқарудың негізгі тәсілдерін анықтау; кәсіпорында шығындарды 

бақылаудың еспке алу құралдарын және экономикалық пен техникалық негізгі тәсілдерді анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛнім шығымдары, шығындары, ӛзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 

шығымдарды саралау. Шикізатқа, материалдарға, еңбекке ақы тӛлеуге жұмсалған шығындарды басқару. 

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 
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тӛмендету саясаты. пәнінің мақсаты - кәсіпорындардың пайдасын ӛсіру үшін шығындарды басқарудың 

құралдары мен тәсілдерін анықтау.  

Пререквизиттері: Микро- макроэкономика, Бухгалтерлік есеп және аудит, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шаруашылық қызметін талдау. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және 

жіктелімін білуі, В) материалдық ресурстар мен ӛндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару 

жүйесін, шығындарды басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды, орындау С) шығындар есебін 

ұйымдастыру және ӛнімнің ӛзіндік құнының қалыптасуын, ӛзіндік құнды және оны калькуляциялауды, 

шығындарды талдау мен бақылауды, нарық жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, 

шығындарды тӛмендету жолдарын қарастыру. D) Шығындардың пайда болу факторларын, Шығындар құрымы, 

Материалдық ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды басқару әдістерін интеграциялау. Е) 

Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар есебін ұйымдастыру, Шығындарды 

басқаруды бағалау. 

 

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

Пәннің атауы: Баға қалыптастыру 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.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 ӛте тиімді және бәсекеге жарамды, 

экономикалық мемлекет жүйесін құру бойынша міндеттерді оңтайлы шешу жолдарын түсінуге және меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нарықтық экономикадағы баға түсінігі және оның мәні, бағақалыптасу 

әдістемесінің ғылыми негізі, нарыққа кӛшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, ӛнімнің ӛзіндік құны 

бағаның басты құрылымы, Қазақстандағы мемлекеттің баға саясаты, отын-энергетика кешеніндегі 

бағақалыптасу, металлургия кешеніндегі баға қалыптасу, машина-құрылыс кешеніндегі бағаның қалыптасуы, 

агроӛнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс ӛнімдеріне бағақалыптасу, кӛлік саласындағы 

тарифтердің қалыптасуы мен сала ерекшелігі, тұтынушы тауарларға қойылатын бӛлшек бағалар, қоғамдық 

тамақтанудағы бағақалыптасу, қызмет кӛрсетудегі бағақалыптасу, әлемдік баға нарығы, ішкі сауда бағасы.  

Пререквизиттері: Микро- макроэкономика, Бухгалтерлік есеп және аудит, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Жобаларды талдау. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және 

жіктелімін білуі, В) материалдық ресурстар мен ӛндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару 

жүйесін, шығындарды басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды, орындау С) шығындар есебін 

ұйымдастыру және ӛнімнің ӛзіндік құнының қалыптасуын, ӛзіндік құнды және оны калькуляциялауды, 

шығындарды талдау мен бақылауды, нарық жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, 

шығындарды тӛмендету жолдарын қарастыру. D) Шығындардың пайда болу факторларын, Шығындар құрымы, 

Материалдық ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды басқару әдістерін интеграциялау. Е) 

Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар есебін ұйымдастыру, Шығындарды 

басқаруды бағалау. 

7.2 Модуль - Әлемдік шаруашылық 

 

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

Пәннің атауы: Әлемдік мұнайгаз саласы 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың теориялық білім жүйесін меңгеруі болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста экономика мен сыртқы энергетикалық саясат ажырамас байланыста 

қарастырылады. Бұл бағыт әлемдік мұнай-газ нарықтарының дамуына тарихи шолу жасайды. Әлемдік мұнай-

газ саласын зерттеудің негізгі әдіснамалық тәсілдерін кӛрсетеді. Пән мемлекеттердің сыртқы саясатындағы 

энергетиканың рӛліне әсер ететін әртүрлі факторларды жан-жақты талдауды ұсынады.  

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Халықаралық экономикалық интеграция, Әлемдік тауарлар 

нарықтары. 

Постреквизиттері: Халықаралық экономикалық қатынастар, Халықаралық сауда мен халықаралық тауар 

нарықтары. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) Әлемдік және қазақстандық нарықтардағы бағалар конъюнктурасына 

әртүрлі саяси, экономикалық және технологиялық факторлардың әсері туралы түсінікке ие болу; B) 

Қазақстандық және әлемдік экономиканың даму үрдістерін білу; C) Мұнай мен газдың, мұнай мен газды ӛндіру 

мен тұтынудың әлемдік және отандық қорлары бойынша анықтамалық деректерді пайдалана білу; D) Ақпарат 

кӛздерін талдауды, анықтамалық материалды меңгеру және оларды практикалық жұмыста қолдану; E) Мұнай 

барлау және мұнай ӛндіру мақсаттары үшін нәтижелі материалдарды түсіну және пайдалану. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік капитал нарығы 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты әлемдік қаржы нарықтары мен халықаралық қаржы 

институттарының жұмыс істеуі саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, 

қаржылық қатынастар саласындағы практикалық қызметте шешімдер қабылдау кезінде құзыретті тәсілге ықпал 

ететін экономикалық ойлауды тұжырымдау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс әлемдік капитал нарығының жұмыс істеуін, шетелдік капиталды 

инвестициялауды жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін, шетелдік инвестицияларды тарту және реттеу 

саласындағы ҚР заңнамасының негіздерін қарастырады. Бұл пән білім алушылардың иелігіне әлемдік капитал 

нарықтарының динамикасын одан әрі дербес қадағалауға, олардың жай-күйін талдау бойынша дербес 

талдамалық жұмыс жүргізуге, инвестициялау тәуекелдерін бағалауға мүмкіндік беретін қажетті білім деңгейін 

береді.  

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Халықаралық экономикалық интеграция. 

Постреквизиттері: Халықаралық экономикалық қатынастар, Халықаралық сауда мен халықаралық тауар 

нарықтары. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) халықаралық қаржы нарықтарының теориялық негіздерін білу; В) қазіргі 

заманғы халықаралық қаржы қатынастары жүйесінде бағдарлай білу; с) әлемдік капитал нарығын зерттеудің 

ӛзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу; D) әлемдік капитал нарығы бойынша 

ақпарат алудың отандық және шетелдік кӛздерін пайдалану; Е) әлемдік капитал нарығы саласында отандық 

және шетелдік ақпарат кӛздерін талдау әдістерін меңгеру. 

 

8.1 Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорындарда ӛнім сапасы мен сапаны басқару мәселелерін ұтымды шешуге 

ықпал ететін әдістер мен құралдарды, әдістемелер мен модельдерді зерделеу және игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән аясында нарықтық экономика жағдайында ұйымдар қызметінің тиімділік 

факторы ретінде қазіргі кезеңде ұйымдастыру мен сапаны басқарудың ең ӛзекті мәселелері қарастырылады. 

Сапаны басқару әдіснамасына, квалиметрияға және оны ұйымдар мен сапаны басқаруда практикалық 

қолдануға, сапа менеджменті жүйелерін жобалау мен ұйымдастырушылық-әдістемелік қамтамасыз етуге, 

оларды дамыту мен жетілдіруге ерекше кӛңіл бӛлінеді.  

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Кәсіпорын қызметін жоспарлау. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) ӛнім сапасын қамтамасыз етудің түрлі модельдерін; статистикалық 

талдау мен сапаны бақылауды іске асыру әдістерін; сапаны жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 

әдістерін білу; В) сапа шығындарын бағалай білу; С) кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында операцияларды 

басқарудың заманауи әдістерін қолдану; Д) практикалық қызметте сапа менеджменті жүйелерінің 

құрылымдарының, әдістемелерінің, процестері мен ресурстарының жиынтығын пайдалану; Е) жұмыстар мен 

қызметтердің сапасын қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және ӛткізу әдістерін пайдалану 

дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Бизнестегі келіссӛздер (ағылшын тілінде) 

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 мазмҧны: 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: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Ұйымдағы персоналды басқару. 

Оқытудан  кҥтілетін  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 
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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 - Мемлекеттің сыртқы саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық экономикалық қатынастар 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларда халықаралық экономикалық қатынастардың формалары мен 

эволюциясы туралы теориялық білімдерін және әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында әлемдік 

экономикалық қатынастардағы күрделі құбылыстарды талдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс қазіргі заманғы халықаралық экономикалық қатынастар жүйесінің (ХЭҚ) 

негізгі проблемалары бойынша құзыреттерді қалыптастырады. ХЭҚ формалары мен кӛріністері зерттеледі; 

теория мен әдіснаманың мәселелері, ӛндіріс факторларының халықаралық қозғалысы. Капиталдардың әлемдік 

қозғалысы, трансұлттық корпорациялардың қызметі; халықаралық сауда ағындары; халықаралық валюта-

қаржы қатынастары мәселелері қарастырылады. Халықаралық тӛлем және есеп айырысу баланстары; 

халықаралық жұмыс күші нарығы ұғымдарының мазмұны ашылады.  

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Халықаралық экономикалық интеграция, Шет елдер экономикасы. 

Постреквизиттері: Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары, Сыртқы экономикалық қызметті 

кедендік реттеу. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) қазіргі заманғы халықаралық экономикалық қатынастар жүйесін және 

олардың негізгі нысандарын, халықаралық сауданың негізгі теорияларын, халықаралық экономикалық 

қатынастарды мемлекеттік және мемлекетаралық реттеу әдістерін, Қазақстан экономикасының әлемдік 

экономикаға кірігуінің негізгі проблемаларын білуі тиіс; B) халықаралық экономикалық қатынастардың әртүрлі 

салалары бойынша ұлттық және халықаралық экономикалық ұйымдардың жарияланымдары негізінде әлемдік 

шаруашылық байланыстардың жай-күйі туралы статистикалық деректерді іріктеуді жүзеге асыра білуі тиіс; С) 

халықаралық экономикалық қатынастар субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметке қатысуының 

орындылығы мен тиімділігіне талдау жүргізу үшін халықаралық экономикалық қатынастарды дамытудың 

нысандары мен бағыттары туралы білім жүйесін пайдалану; D) әлемдік экономикада болып жатқан процестерді 

талдау, олардың болашақта дамуын болжау; E) кәсіптік қызметте ұғымдық-категориялық аппаратты, 

гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың негізгі заңдарын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Дипломатиялық келіссӛздерді жүргізудің тәсілдері (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларда теориялық түсініктерді қалыптастыру, халықаралық 

дипломатиялық келіссӛздерді жүргізудің әдістері мен тактикаларына, практикалық дағдыларына үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән шетелдік және отандық авторлармен әзірленген келіссӛздерді талдаудағы 

бағыттармен, сондай-ақ келіссӛз қызметіндегі құрылымдық элементтерді (келіссӛздерді жүргізу-дайындау, 

келіссӛздерді жүргізужәне нәтижелерін талдау сатылары, келіссӛздерді жүргізу және тактикалық тәсілдер 

сатылары) табуды  таныстыратын теориялық бӛлігін енгізеді. Курстың практикалық бӛлігі келіссӛздерді 

жүргізудің тәжірибелік дағдыларын пысықтауға бағытталған, мұның ӛзі нақты келіссӛздер жағдайында келіссӛз 

үдерісінің құрылымдық элементтерін дұрыс табуды және пайдалануды жорамалдайды..  

Пререквизиттері: Халықаралық экономикалық интеграция, Шет елдер экономикасы. 

Постреквизиттері: Дипломатиялық этикет және хаттама, Дипломатиялық және консулдық қызмет. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық 

қызметінің принциптерін білуі тиіс; B) келіссӛздер процесінің табиғатын түсіну; келіссӛздерді ұйымдастыру 

шеберлігін меңгеру; С) түрлі салалардағы ынтымақтастықты дамытудағы халықаралық келіссӛздердің рӛлін , 

халықаралық келісімдерді дайындау және жасасуды талдау; D) дипломатиялық келіссӛздер жүргізудің 

практикалық дағдыларын меңгеру; E) дипломатиялық келіссӛздерді ұйымдастыру және жүргізу бойынша 

кәсіби қызмет саласында құзыретті болу. 

 

9.1 Модуль - Экономикадағы нарықты басқару және дамыту салалары 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда тәуекелдерді басқарудың және ұйымдастырудың теориялық 

негіздері саласында білім кешенін және кәсіпорында тәуекелдерді практикалық басқару іскерлігін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс шеңберінде нарық жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

тәуекелдерін ұйымдастыру және басқарудың теориялық негіздері баяндалады. Тәуекелдің жіктелуі мен 

сипаттамалары ұсынылған, тәуекелді анықтау және бағалау әдістері, оларды қаржы және бизнес саласында 
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басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдалану қарастырылған. Тәуекелге әсер ету әдістері, тәуекелдерді 

басқару шешімдерін әзірлеу модельдері зерделенеді.  

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шығындарды талдау және басқару. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Кәсіпорын қызметін жоспарлау. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) Тәуекелдерді бағалау әдістемелері саласындағы отандық және шетелдік 

тәжірибені қарастыру; B) Тәуекел және белгісіздік жағдайында шешім қабылдау тәсілдерін сипаттау; C) 

кәсіпорындағы инновациялық қызметті негіздеу бойынша жұмысты ұйымдастыру; тәуекелдерді оңтайландыру 

және бағалауды жүргізу; D) жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау кезінде тәуекелдердің негізгі 

түрлерін тану; E) тәуекелдерді оңтайландыру және бағалау дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 және білім алушыларды инвестициялық жобаны 

талдау негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 экономикасы, Шығындарды талдау және басқару. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. 

Оқытудан  кҥтілетін  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. 

 

9.2 Модуль - Әлемдік экономика 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді игерудің мақсаты білім алушының тауарлар мен қызметтер нарығында 

халықаралық сауданы практикалық қолданудың кәсіби міндеттерін сәтті шешуге мүмкіндік беретін 

құзыреттерді іске асыруға дайындығын қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс аясында қазіргі сыртқы сауда қатынастарының маңызды теориялық және 

практикалық аспектілері: халықаралық сауданың ХЭҚ жүйесіндегі және ұлттық экономиканың дамуындағы 

орны мен рӛлі, оның эволюциясы, нысандары мен әдістері, халықаралық сауданың іргелі теориялары, оның 

динамикасы мен құрылымы, сондай-ақ сыртқы сауда статистикасы зерттеледі. Қызметтердің халықаралық 

саудасына, әлемдік тауар нарығын зерттеу және болжау проблемаларына, халықаралық сауда мен мемлекеттік 

реттеудегі, оның ішінде ДСҰ шеңберіндегі баға мәселелеріне ерекше назар аударылады.  

Пререквизиттері: Әлемдік тауарлар нарықтары, Халықаралық экономикалық қатынастар. 

Постреквизиттері: Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) Халықаралық сауда негіздерін ; халықаралық сауда динамикасын 

сипаттайтын статистикалық кӛрсеткіштер және халықаралық сауда мен халықаралық есептеулер саласында 

қолданылатын негізгі модельдерді білуі; B) ақпарат іздеуді жүзеге асыру және халықаралық сауда 

кӛрсеткіштерін талдау, халықаралық сауданы талдау үшін әртүрлі ақпарат кӛздерін пайдалана білу; C) 

халықаралық сауда кӛлемін, сондай-ақ жекелеген елдердің сыртқы саудасын бағалауда сандық кӛрсеткіштерді 

пайдалану; D) елдің және оның компанияларының әлемдік тауар нарықтарындағы орнын бағалау үшін 

талдамалық әдістерді қолдану; E) халықаралық сауда саласында халықаралық реттеу ережелерін пайдалану 

дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: кейінгі іс тәжірибелік үрдісте осы пәнді ӛз 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 кӛрсету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 
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Жобадағы сатып алуды және жеткізіп беруді басқару. Жоба ресурстарын басқару.  Жобадағы ӛзгерістерді 

басқару. Жоба тәуекелін басқару. Жобаларды басқарудағы байланыс жасау және бақылау.  

Пререквизиттері: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру, Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Кәсіпорын қызметін жоспарлау. 

Оқытудан  кҥтілетін  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. 

 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  
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12.1 Модуль - Кәсіпорынның инвестицияларын басқару, 20 кредит (Траектория - Кәсіпорын 

экономикасы) 

КП ЖК HRM 4309 Human resources management 7 5 

КП ЖК KKZh 4310 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 7 5 

КП ТК KIK 4311 Кәсіпорынның инновациялық қызметі 7 5 

КП ТК KIK 4312 Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 7 5 

12.2 Модуль - Экономикадағы басқару және жоспарлау, 20 кредит (Траектория - Ҧлттық экономика) 

КП ЖК HRM 4309 Human resources management 7 5 

КП ЖК KKZh 4310 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 7 5 

КП ТК KSE 4311 Қоғамдық сектордың экономикасы 7 5 

КП ТК MIS 4312 Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы 7 5 

13.1 Модуль - Бизнес-экономика, 28 кредит (Траектория - Кәсіпорын экономикасы) 

БП ТК OU 4220 Ӛндірісті ұйымдастыру 7 3 

КП ТК ТE 4307 Туризм экономикасы 7 5 

КП ТК KE 4308 Кӛлік экономикасы 7 5 

БП   Ӛндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

13.2  Модуль - Мемлекеттік басқару негіздері, 28кредит (Траектория - Ҧлттық экономика) 

БП ТК МВТ 4220 Мемлекеттік басқару теориясы 7 3 

КП ТК SE 4307 Сала экономикасы 7 5 

КП ТК MMBS 4308 Мемлекеттік меншікті басқару саясаты 7 5 

БП   Ӛндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

12.1 Модуль - Кәсіпорынның инвестицияларын басқару 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Есжанова Э.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру мен 

басқару, бағалау процесіне қатысу үшін талап етілетін құзыреттілік пен біліктілікті дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛзара байланысы, жаңашылдық нарығы, ғылыми-техникалық прогресс, қоғам 

дамуындағы оның ролі және т.б.  

Пререквизиттері: Даму экономикасы, Стартаптарды венчурлық қаржыландыру.    

Постреквизиттері: Дипломдық жоба. 
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Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін ӛз бетінше аша білу; B) 

әрқилы мәселелерді шешу жолдары және ӛз позициясын дәйекті негіздеу тұрғысынан әртүрлі пікірлерді 

бағалау; C) ғылыми, тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау, ӛңдеу 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі курсының мақсаты – білім алушыларды 

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 мазмҧны: Экономикалық категория ретінде инвестицияға сипаттама берілген. 

Инвестициялық нарық құрылымы қарастырылады, тұтастай ел экономикасы тұрғысынан ұдайы ӛндіріс 

процесіндегі инвестициялардың ролі анықталған. Кейбір тақырыптар инвестициялық қызметті қаржылық 

қамтамасыз етуге және нарықтық экономикада инвестициялық ресурстарды мобилизациялау тәсілдеріне  

арналған.инвестициялық жобаларды талдау негіздері мазмұндалған. Қаржылық активтерге инвестициялаудың 

ерекшеліктері ашылады. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік.    

Постреквизиттері: Дипломдық жоба. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) Инвесторлар типтерін, олардың инвестициялық қылығын анықтайтын 

мақсаттарды, инвестициялық тәуекелдердің жіктелімін, инвестиция түсінігінің әрқилы аспектілерін, 

инвестициялық қызметтің объектісі мен субъектісін, инвестициялардың жіктелімін білуі және түсінуі; B) 

Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістемесін қолдана білу; C) Күрделі салымдарды 

қаржыландырудың тиімді кӛздерін талдай білу; D) Инвестициялық  қоржынды қалыптастыру, оны 

оңтайландыру моделдерін және басқару әдістерін әзірлеу; E) статикалық және динамикалық әдістердің 

кӛмегімен инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау. 

 

12.2 Модуль - Экономикадағы басқару және жоспарлау 

 

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

Пәннің атауы: Қоғамдық сектордың экономикасы 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты – студенттердің микроэкономиканың инструменталды 

аппараты негізінде мемлекеттің экономикалық қызметінің негізін құрайтын қоғамдық сектор экономикасы, 

мемлекеттік қаржы бойынша білімді меңгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: "Қоғамдық сектор экономикасы" пәні студенттерге қазіргі аралас экономиканың 

даму принциптерін толық түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы экономикалық ӛзгерістер пәннің ӛзектілігін 

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 рӛлін, оның функцияларын, басқару әдістерін, ресурстарды тарту кӛздері мен бағыттарын, 

сондай-ақ ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді.  

Пререквизиттері: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Қызмет кӛрсету сферасының экономикасы.    

Постреквизиттері: Дипломдық жоба. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) мемлекет экономикасының негізгі теорияларын білу; В) қоғамдық сектор 

экономикасының проблемаларын зерделеу кезінде талдамалық тәсілді қолдана білу; С) Мемлекеттік 

бағдарламалар мен салықтардың ықтимал әсерлерін бағалау дағдысының болуы; Д) экономикалық, әлеуметтік, 

басқарушылық ақпарат кӛздерін пайдалану; Е) экономикалық және қоғамдық зерттеу әдіснамасын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді игеру мақсаты мемлекеттік басқару саласындағы білім алушыларда 

мемлекет пен ӛңірдің инвестициялық қызметі саласындағы білім кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән аясында мемлекеттік инвестициялық саясаттың теориялық негіздері, шетелдік 

инвестицияларды тарту бойынша Мемлекеттік шаралар қарастырылады. Салық саясаты мен инвестициялардың 

ӛзара байланысы, инвестициялардың бюджет саясатына тәуелділігі ашылады. Мемлекеттің инвестициялық 

саясатын заңнамалық және нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету мәселелері; елдегі және оның ӛңірлеріндегі 

инвестициялық саясаттың негізгі бағыттары мен басымдықтары зерделенеді.  
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Пререквизиттері: Ӛңірлік экономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу.    

Постреквизиттері: Дипломдық жоба. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) Мемлекеттің, ӛңірдің экономикасын дамыту үшін инвестициялық 

қызметтің рӛлі мен маңызын білу; В) ӛңірдің инвестициялық ахуалын қалыптастырудың негіздері, ӛңірлік 

кәсіпорындардың инвестицияларын қаржыландыру кӛздері, Қазақстан Республикасының әртүрлі ӛңірлеріндегі 

инвестициялық қызметті құқықтық реттеу туралы түсінікке ие болу; С) Стратегиялық талдау әдістерімен 

ӛңірдің сыртқы ортасы мен ішкі ортасының ӛзгерістеріне зерттеу жүргізу; Д) ӛңірдің әлеуметтік-экономикалық 

даму стратегияларымен, басымдықтарымен және мақсаттарымен ӛзара байланыста стратегиялық бағалауды 

қалыптастыру және болжамды сценарийлерге талдау жүргізу; Е) ӛңірдің инвестициялық белсенділік 

проблемаларын зерттеу нәтижелерін жалпылау және сыни бағалау дағдыларын меңгеру. 

 

13.1 Модуль - Бизнес-экономика 

 

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

Пәннің атауы: Ӛндірісті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларға  кәсіпорынның тиімді қызмет етуін қамтамасыз ететін 

ӛндірісті ұйымдастыру ғылымының маңызды сұрақтары мен факторларының ӛзара байланысын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнде ӛнеркәсіптік кәсіпорындарда ӛндірісті ұйымдастырудың теориялық және 

әдістемелік мәселелері қарастырылады. Жүйелік бағыт тұрғысынан ӛндірісті ұйымдастыру міндеттерінің 

жіктелімі беріледі, ӛндірісті ұйымдастыру қағидаларының жүйесі құрылған.  Ӛндірісті ұйымдастыру 

категориясының мазмұны қарастырылған: ӛндірістік үдерістер және жүйе, ӛндірістік қуат, жетекші буын және 

тар жер. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорын қызметін жоспарлау.    

Постреквизиттері: Дипломдық жоба. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) ӛндірістік процестің құрылымын, ӛндіріс типтері мен олардың техника-

экономикалық сипаттамаларын,  ағындық ӛндірістің сипаттамаларын; В) нарықтық қарым-қатынастар 

жағдайларында ӛндірісті ұйымдастырудың жаңа әдістерін қолдану; С) ӛндіріс тиімділігінің жалпылама және 

жеке кӛрсеткіштерін анықтау әдістемесін игеру; D) ӛндірісті дұрыс және құзырлы ұйымдастыру, нарық 

талаптарын анықтауды, әртүрлі шаруашылық міндеттерді шешуді шығармашылық тұрғыдан қарастыру; E) 

ӛндіріс ұйымдастыру нәтижелерін бағалау; ӛндіріс тиімділігін жоғарылату резервтерін табу. 

 

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

Пәннің атауы: Туризм экономикасы 

Бағдарлама авторы: Миралиева А. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән аясында макро-, мезо және микро деңгейдегі туризм экономикасының 

негізгі аспектілері қарастырылады. Туризмдегі экономикалық қызметтің негізгі ұғымдары мен 

тұжырымдамалары, оған әсер ететін факторлар, негізгі проблемалар және оларды шешу жолдары ашылады. 

Туризм индустриясы кәсіпорындарының экономика мәселелері, Туризмдегі еңбек экономикасын басқарудың 

заманауи әдістері, шетелдік тәжірибе және туризм экономикасын дамыту перспективалары зерттеледі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнде ӛнеркәсіптік кәсіпорындарда ӛндірісті ұйымдастырудың теориялық және 

әдістемелік мәселелері қарастырылады. Жүйелік бағыт тұрғысынан ӛндірісті ұйымдастыру міндеттерінің 

жіктелімі беріледі, ӛндірісті ұйымдастыру қағидаларының жүйесі құрылған.  Ӛндірісті ұйымдастыру 

категориясының мазмұны қарастырылған: ӛндірістік үдерістер және жүйе, ӛндірістік қуат, жетекші буын және 

тар жер. 

Пререквизиттері: Нарықтық инфрақұрылым, Ӛңірлік экономика.    

Постреквизиттері: Дипломдық жоба. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) туризм саласындағы объектілер мен құбылыстардың белгілерін, 

параметрлерін, сипаттамаларын, қасиеттерін білу; B) туризм кәсіпорындарының рентабельділігін арттыру 

құралдары мен әдістерін әзірлей білу; туристік бизнесте болып жатқан процестерді болжау, модельдеу; 

процестер мен құбылыстарды ресімдеу, ұсыну, сипаттау, сипаттау; C) туризм экономикасын сипаттайтын 

тәсілдерді, әдістерді, әдістемелерді, тәсілдерді, модельдерді, салдарды, заңдарды, критерийлерді таңдау; D) 

туризм индустриясы кәсіпорындарының тиімді жұмыс істеуі үшін қазіргі заманғы құралдарды, әдістемелерді, 

әдістерді, қолданбалы бағдарламаларды пайдалану; E) туризмді дамытудың шектеуші факторларын бағалау 

дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Кӛлік экономикасы 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Кӛлік экономикасы" пәнінің мақсаты білім алушылардың экономиканың саласы 

ретінде кӛліктің жұмыс істеу негіздері туралы және кӛлік кешені кәсіпорындары қызметінің ерекшеліктері 

туралы кешенді білім алуы болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстанның Ұлттық экономика жүйесіндегі кӛлік саласы. Кӛлік кәсіпорны 

шаруашылық жүргізуші субъект ретінде. Кӛлік қызметтерінің сапасы. Ӛңірлерде кӛлікті дамыту және 

орналастыру. Кӛлік кәсіпорындарының негізгі құралдары. Кӛлік кәсіпорындарының материалдық емес 

активтері. Кӛлік кәсіпорындарының айналым құралдары. Кӛлік кәсіпорнының еңбек ресурстары. Кӛлік 

кәсіпорнының шығындары. Кӛлік қызметтеріне баға белгілеу ерекшеліктері. Транпорттық кәсіпорынның 

пайдасы мен рентабельділігі. Кӛлік кәсіпорнының  қаржылық жағдайы. 

Пререквизиттері: Нарықтық инфрақұрылым, Ӛңірлік экономика.    

Постреквизиттері: Дипломдық жоба. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) қоғамдық ұдайы ӛндіріс процесіндегі кӛліктің рӛлін және оның 

ерекшеліктерін, тасымалдарды болжау әдістемесін, жылжымалы құрамның экономикасын және жұмысын 

жоспарлауды, техникалық құралдарды дамыту мен реконструкциялаудың экономикалық тиімділігін арттыру 

бағыттары мен жолдарын, еңбекті және жалақыны ұйымдастыруды, тасымалдардың ӛзіндік құнын, баға 

белгілеуді, қаржыны білу; B) ӛндіріс сапасын арттыру жӛніндегі іс-шараларды әзірлеп, бағалай білу; C) негізгі 

экономикалық кӛрсеткіштерді талдау; тасымалдардың және тиеу – түсіру жұмыстарының ӛзіндік құнын 

есептеу; D) жоспарлау әдістерін қолдану; E) еңбекті ғылыми ұйымдастыру қағидаттарын қолдану. 

  

13.2  Модуль - Мемлекеттік басқару негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік басқару теориясы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін зерделеу болып табылады. Пән 

аясында негізгі мәселелер зерттеледі: мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуы мен эволюциясы, оның 

орнын, ӛміршеңдігін қамтамасыз етудегі рӛлі мен маңызы, тұтастықты қорғау және мемлекеттің ӛзі, сондай-ақ 

қоғамдық ӛмірдің түрлі салаларында тиімді қызмет ету.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Басқарудың барлық деңгейлерінде, шаруашылық жүргізудің барлық буындарында 

ағымдағы жұмысты перспективамен үнемі салыстыра алатын, оңтайлы шешімдер қабылдай алатын 

мамандардың рӛлі артады. Осыған байланысты бұл пәнді оқу студенттердің болашақ мамандар ретінде қазіргі 

ӛркениетке 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 жӛніндегі ұсынымдар нақты жағдайларды талдаудың нәтижесі ғана болуы мүмкін және олар қатаң 

белгіленген жағдайларда қолданылуы мүмкін.    

Пререквизиттері: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жоба 

Оқытудан  кҥтілетін  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 ӛмірдің құбылыстарын, нақты процестері мен оқиғаларын 

түсіндіруге және түсінуге, олардың қатысушыларының мақсаттары мен уәждерін ашуға мүмкіндік беретін 

дағдылардың болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Сала экономикасы 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушылардың нарық пен бәсекелестік жағдайында кәсіпорындардың 

тіршілігін қамтамасыз ететін қазіргі заманғы экономикалық тетіктің жұмыс істеуі мәселелері бойынша 

теориялық білім алуы, Қазақстандағы ұйым экономикасы бойынша қажетті практикалық дағдыларды игеруі. 

Бұл болашақ мамандарға ағымдағы және стратегиялық экономикалық міндеттерді шешуге кӛмектеседі.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл пән аясында оқыту кезінде мамандануға сәйкес нақтылы сала 

экономикасының ерекшеліктері қарастырылады. Машина жасау, металлургия, құрылыс, сауда немесе басқа 

салалардың жағдайы мен проблемалары зерттеледі. Барлық халық шаруашылығының теңдестірілген дамуын 

қамтамасыз ету мақсатында ӛзара байланысты салалар кешеніне капиталды әрі қарай инвестициялау мен 

реинвестициялаудың басымды бағыттарын дамытудың, инновация саясатының, бизнесті дамытудың жалпы 

саясатын анықтаудағы мемлекеттің ролі қарастырылады.    

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман экономикасы, Ӛңірлік экономика. 

Постреквизиттері: Дипломдық жоба 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау және 

ӛңдеуді жүзеге асыруды білу; В) әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың және т. б. есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және ӛзге де ақпаратты талдау 

және түсіндіру және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдалану; С) отандық 
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және шетелдік ақпарат кӛздерін пайдалана отырып, қажетті деректерді жинау, оларды талдау және ақпараттық 

шолу немесе талдамалық есеп дайындау; талдамалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы 

техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; Д) сала қызметін талдау үшін қажетті 

деректерді алу, сала кәсіпорындарының жұмыс істеуіне макроэкономикалық ортаның әсерін бағалау, нарықтың 

әртүрлі типтеріндегі тұтынушылардың мінез-құлқын және саланың бәсекелестік ортасын талдау; E) ақпаратты 

жинақтау, талдау, қабылдау тәсілдері, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау, активтерді, 

инвестициялық жобаларды және ұйымдарды бағалау тәсілдері мен әдістерін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік меншікті басқару саясаты 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда мемлекеттік меншік объектілерін басқару теориясы мен 

практикасы саласында жүйелі білімді қалыптастыру, тұрақты ӛзгеретін сыртқы орта жағдайында ӛзінің кәсіби 

қызметін жетілдіру үшін қажетті теориялық білімді алу, сондай-ақ оларды болашақ практикалық қызметте 

жүзеге асыру үшін құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады..   

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кӛрсеткіштер 

баяндалған. Басқарудың неғұрлым тиімді тәсілдерін анықтау мақсатында мемлекеттік меншікті басқарудың 

отандық және шетелдік тәжірибесі келтірілген.    

Пререквизиттері: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік басқару теориясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жоба 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырудың теориялық 

тұжырымдамалары мен қазіргі заманғы тәсілдері; ұлттық және ӛңірлік 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 жӛніндегі 

қызметті регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілермен, ӛзге де құжаттармен дербес жұмыс істеу; Е) 

экономиканың мемлекеттік секторының жұмыс. 

 

6В04101 -  Экономика 

3 курс 

Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша 

Қабылдау жылы: 2021 

                                                                                                             

Компонент 

(ЖК/ТК) 

Пән коды Пән атауы Семестр 
Кредит 

саны 

4.1 Модуль - Экономикалық талдау, 15 кредит (Траектория - Кәсіпорын экономикасы) 

БП ЖК KE 2213 Кәсіпорын экономикасы 3 5 

БП ТК ShTB 2214 Шығындарды талдау және басқару 3 5 

БП ТК BK 2215 Баға қалыптастыру 3 5 

4.2 Модуль - Әлемдік шаруашылық, 15 кредит (Траектория - Әлемдік экономика) 

БП ЖК KE 2213 Кәсіпорын экономикасы 3 5 

БП ТК AMGS 2214 Әлемдік мұнайгаз саласы 3 5 

БП ТК AKN 2215 Әлемдік капитал нарығы 3 5 

5.1 Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика, 15 кредит (Траектория - Кәсіпорын экономикасы) 

КП ЖК AZh 2301 Академиялық жазу 3 5 

КП ТК KSUB 2302 Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару 3 5 

КП ТК BK 2303 Бизнестегі келіссӛздер (ағылшын тілінде) 3 5 

5.2 Модуль - Мемлекеттің сыртқы саясаты, 15 кредит (Траектория - Әлемдік экономика) 

КП ЖК AZh 2301 Академиялық жазу 3 5 

КП ТК HEK 2302 Халықаралық экономикалық қатынастар 3 5 

КП ТК DKZhT 2303 
Дипломатиялық келіссӛздерді жүргізудің тәсілдері 

(ағылшын тілінде) 
3 5 

6.1 Модуль - Экономикадағы нарықты басқару және дамыту салалары, 15 кредит (Траектория - 

Кәсіпорын экономикасы) 

БП ЖК ZhME 2216 Жылжымайтын мүлік экономикасы 4 5 

БП ТК KTUB 2217 Кәсіпорында тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару 4 5 

БП ТК ZhT 2218 Жобаларды талдау 4 5 

6.2 Модуль - Әлемдік экономика, 15 кредит (Траектория - Әлемдік экономика) 

БП ЖК ZhME 3216 Жылжымайтын мүлік экономикасы 4 5 
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БП ТК HSHTN 3217 
Халықаралық сауда мен халықаралық тауар 

нарықтары 
4 5 

БП ТК ZhB 3218 Жобаларды басқару 4 5 

7. Модуль - Кәсіпорында еңбекті талдау, 15 кредит 

КП   Ӛндірістік практика 4 5 

КП ЖК Kas 2304 Кәсіпкерлік 4 5 

КП ЖК ShKT 2305 Шаруашылық қызметін талдау 4 5 

 

4.1 Модуль - Экономикалық талдау 
 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Шығындарды талдау және басқару 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Шығындарды басқару рӛлін кәсіпорынның экономикалық нәтижесін кӛтеру 

факторы ретінде анықтау; шығындарды басқарудың негізгі тәсілдерін анықтау; кәсіпорында шығындарды 

бақылаудың еспке алу құралдарын және экономикалық пен техникалық негізгі тәсілдерді анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛнім шығымдары, шығындары, ӛзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 

шығымдарды саралау. Шикізатқа, материалдарға, еңбекке ақы тӛлеуге жұмсалған шығындарды басқару. 

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 

тӛмендету саясаты. пәнінің мақсаты - кәсіпорындардың пайдасын ӛсіру үшін шығындарды басқарудың 

құралдары мен тәсілдерін анықтау. 

Пререквизиттері: Микро- макроэкономика, Бухгалтерлік есеп және аудит, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Кәсіпорында тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару, Жобаларды талдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және 

жіктелімін білуі, В) материалдық ресурстар мен ӛндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару 

жүйесін, шығындарды басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды, орындау С) шығындар есебін 

ұйымдастыру және ӛнімнің ӛзіндік құнының қалыптасуын, ӛзіндік құнды және оны калькуляциялауды, 

шығындарды талдау мен бақылауды, нарық жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, 

шығындарды тӛмендету жолдарын қарастыру. D) Шығындардың пайда болу факторларын, Шығындар құрымы, 

Материалдық ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды басқару әдістерін интеграциялау. Е) 

Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар есебін ұйымдастыру, Шығындарды 

басқаруды бағалау. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Баға қалыптастыру 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.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 ӛте тиімді және бәсекеге жарамды, 

экономикалық мемлекет жүйесін құру бойынша міндеттерді оңтайлы шешу жолдарын түсінуге және меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нарықтық экономикадағы баға түсінігі және оның мәні, бағақалыптасу 

әдістемесінің ғылыми негізі, нарыққа кӛшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, ӛнімнің ӛзіндік құны 

бағаның басты құрылымы, Қазақстандағы мемлекеттің баға саясаты, отын-энергетика кешеніндегі 

бағақалыптасу, металлургия кешеніндегі баға қалыптасу, машина-құрылыс кешеніндегі бағаның қалыптасуы, 

агроӛнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс ӛнімдеріне бағақалыптасу, кӛлік саласындағы 

тарифтердің қалыптасуы мен сала ерекшелігі, тұтынушы тауарларға қойылатын бӛлшек бағалар, қоғамдық 

тамақтанудағы бағақалыптасу, қызмет кӛрсетудегі бағақалыптасу, әлемдік баға нарығы, ішкі сауда бағасы. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Кәсіпорында тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару, Жобаларды талдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және 

жіктелімін білуі, В) материалдық ресурстар мен ӛндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару 

жүйесін, шығындарды басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды, орындау С) шығындар есебін 

ұйымдастыру және ӛнімнің ӛзіндік құнының қалыптасуын, ӛзіндік құнды және оны калькуляциялауды, 

шығындарды талдау мен бақылауды, нарық жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, 

шығындарды тӛмендету жолдарын қарастыру. D) Шығындардың пайда болу факторларын, Шығындар құрымы, 

Материалдық ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды басқару әдістерін интеграциялау. Е) 

Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар есебін ұйымдастыру, Шығындарды 

басқаруды бағалау. 
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4.2 Модуль - Әлемдік шаруашылық 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Әлемдік мұнайгаз саласы 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:  білім алушылардың теориялық білім жүйесін меңгеруі болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста экономика мен сыртқы энергетикалық саясат ажырамас байланыста 

қарастырылады. Бұл бағыт әлемдік мұнай-газ нарықтарының дамуына тарихи шолу жасайды. Әлемдік мұнай-

газ саласын зерттеудің негізгі әдіснамалық тәсілдерін кӛрсетеді. Пән мемлекеттердің сыртқы саясатындағы 

энергетиканың рӛліне әсер ететін әртүрлі факторларды жан-жақты талдауды ұсынады. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономикалық интеграция, Әлемдік тауарлар нарықтары. 

Постреквизиттері: Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары, Сыртқы экономикалық қызметті 

кедендік реттеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Әлемдік және қазақстандық нарықтардағы бағалар конъюнктурасына 

әртүрлі саяси, экономикалық және технологиялық факторлардың әсері туралы түсінікке ие болу; B) 

Қазақстандық және әлемдік экономиканың даму үрдістерін білу; C) Мұнай мен газдың, мұнай мен газды ӛндіру 

мен тұтынудың әлемдік және отандық қорлары бойынша анықтамалық деректерді пайдалана білу; D) Ақпарат 

кӛздерін талдауды, анықтамалық материалды меңгеру және оларды практикалық жұмыста қолдану; E) Мұнай 

барлау және мұнай ӛндіру мақсаттары үшін нәтижелі материалдарды түсіну және пайдалану. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Әлемдік капитал нарығы 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Пәнді оқытудың мақсаты әлемдік қаржы нарықтары мен халықаралық қаржы 

институттарының жұмыс істеуі саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, 

қаржылық қатынастар саласындағы практикалық қызметте шешімдер қабылдау кезінде құзыретті тәсілге ықпал 

ететін экономикалық ойлауды тұжырымдау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс әлемдік капитал нарығының жұмыс істеуін, шетелдік капиталды 

инвестициялауды жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін, шетелдік инвестицияларды тарту және реттеу 

саласындағы ҚР заңнамасының негіздерін қарастырады. Бұл пән білім алушылардың иелігіне әлемдік капитал 

нарықтарының динамикасын одан әрі дербес қадағалауға, олардың жай-күйін талдау бойынша дербес 

талдамалық жұмыс жүргізуге, инвестициялау тәуекелдерін бағалауға мүмкіндік беретін қажетті білім деңгейін 

береді. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономикалық интеграция, Шет елдер экономикасы. 

Постреквизиттері: Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары, Сыртқы экономикалық қызметті 

кедендік реттеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) халықаралық қаржы нарықтарының теориялық негіздерін білу; В) қазіргі 

заманғы халықаралық қаржы қатынастары жүйесінде бағдарлай білу; с) әлемдік капитал нарығын зерттеудің 

ӛзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу; D) әлемдік капитал нарығы бойынша 

ақпарат алудың отандық және шетелдік кӛздерін пайдалану; Е) әлемдік капитал нарығы саласында отандық 

және шетелдік ақпарат кӛздерін талдау әдістерін меңгеру. 

 

                                                        5.1 Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:  кәсіпорындарда ӛнім сапасы мен сапаны басқару мәселелерін ұтымды шешуге 

ықпал ететін әдістер мен құралдарды, әдістемелер мен модельдерді зерделеу және игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән аясында нарықтық экономика жағдайында ұйымдар қызметінің тиімділік 

факторы ретінде қазіргі кезеңде ұйымдастыру мен сапаны басқарудың ең ӛзекті мәселелері қарастырылады. 

Сапаны басқару әдіснамасына, квалиметрияға және оны ұйымдар мен сапаны басқаруда практикалық 

қолдануға, сапа менеджменті жүйелерін жобалау мен ұйымдастырушылық-әдістемелік қамтамасыз етуге, 

оларды дамыту мен жетілдіруге ерекше кӛңіл бӛлінеді. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Ӛндірісті ұйымдастыру. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) ӛнім сапасын қамтамасыз етудің түрлі модельдерін; статистикалық талдау 

мен сапаны бақылауды іске асыру әдістерін; сапаны жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру әдістерін 

білу; В) сапа шығындарын бағалай білу; С) кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында операцияларды басқарудың 

заманауи әдістерін қолдану; Д) практикалық қызметте сапа менеджменті жүйелерінің құрылымдарының, 

әдістемелерінің, процестері мен ресурстарының жиынтығын пайдалану; Е) жұмыстар мен қызметтердің 

сапасын қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және ӛткізу әдістерін пайдалану дағдыларын 

меңгеру. 
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Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Бизнестегі келіссӛздер (ағылшын тілінде) 

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 мазмҧны: 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: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Ұйымдағы персоналды басқару. 

Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

5.2 Модуль - Мемлекеттің сыртқы саясаты 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Халықаралық экономикалық қатынастар 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда халықаралық экономикалық қатынастардың формалары мен 

эволюциясы туралы теориялық білімдерін және әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында әлемдік 

экономикалық қатынастардағы күрделі құбылыстарды талдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс қазіргі заманғы халықаралық экономикалық қатынастар жүйесінің (ХЭҚ) 

негізгі проблемалары бойынша құзыреттерді қалыптастырады. ХЭҚ формалары мен кӛріністері зерттеледі; 

теория мен әдіснаманың мәселелері, ӛндіріс факторларының халықаралық қозғалысы. Капиталдардың әлемдік 

қозғалысы, трансұлттық корпорациялардың қызметі; халықаралық сауда ағындары; халықаралық валюта-

қаржы қатынастары мәселелері қарастырылады. Халықаралық тӛлем және есеп айырысу баланстары; 

халықаралық жұмыс күші нарығы ұғымдарының мазмұны ашылады.  

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Халықаралық экономикалық интеграция, Шет елдер экономикасы. 

Постреквизиттері: Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары, Сыртқы экономикалық қызметті 

кедендік реттеу. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) қазіргі заманғы халықаралық экономикалық қатынастар жүйесін және 

олардың негізгі нысандарын, халықаралық сауданың негізгі теорияларын, халықаралық экономикалық 

қатынастарды мемлекеттік және мемлекетаралық реттеу әдістерін, Қазақстан экономикасының әлемдік 

экономикаға кірігуінің негізгі проблемаларын білуі тиіс; B) халықаралық экономикалық қатынастардың әртүрлі 

салалары бойынша ұлттық және халықаралық экономикалық ұйымдардың жарияланымдары негізінде әлемдік 

шаруашылық байланыстардың жай-күйі туралы статистикалық деректерді іріктеуді жүзеге асыра білуі тиіс; С) 

халықаралық экономикалық қатынастар субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметке қатысуының 

орындылығы мен тиімділігіне талдау жүргізу үшін халықаралық экономикалық қатынастарды дамытудың 

нысандары мен бағыттары туралы білім жүйесін пайдалану; D) әлемдік экономикада болып жатқан процестерді 

талдау, олардың болашақта дамуын болжау; E) кәсіптік қызметте ұғымдық-категориялық аппаратты, 

гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың негізгі заңдарын қолдану. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Дипломатиялық келіссӛздерді жүргізудің тәсілдері (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда теориялық түсініктерді қалыптастыру, халықаралық 

дипломатиялық келіссӛздерді жүргізудің әдістері мен тактикаларына, практикалық дағдыларына үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән шетелдік және отандық авторлармен әзірленген келіссӛздерді талдаудағы 

бағыттармен, сондай-ақ келіссӛз қызметіндегі құрылымдық элементтерді (келіссӛздерді жүргізу-дайындау, 

келіссӛздерді жүргізужәне нәтижелерін талдау сатылары, келіссӛздерді жүргізу және тактикалық тәсілдер 

сатылары) табуды  таныстыратын теориялық бӛлігін енгізеді. Курстың практикалық бӛлігі келіссӛздерді 
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жүргізудің тәжірибелік дағдыларын пысықтауға бағытталған, мұның ӛзі нақты келіссӛздер жағдайында келіссӛз 

үдерісінің құрылымдық элементтерін дұрыс табуды және пайдалануды жорамалдайды.  

Пререквизиттері: Халықаралық экономикалық интеграция, Шет елдер экономикасы. 

Постреквизиттері: Дипломатиялық этикет және хаттама, Дипломатиялық және консулдық қызмет. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық 

қызметінің принциптерін білуі тиіс; B) келіссӛздер процесінің табиғатын түсіну; келіссӛздерді ұйымдастыру 

шеберлігін меңгеру; С) түрлі салалардағы ынтымақтастықты дамытудағы халықаралық келіссӛздердің рӛлін , 

халықаралық келісімдерді дайындау және жасасуды талдау; D) дипломатиялық келіссӛздер жүргізудің 

практикалық дағдыларын меңгеру; E) дипломатиялық келіссӛздерді ұйымдастыру және жүргізу бойынша 

кәсіби қызмет саласында құзыретті болу. 

 

6.1 Модуль - Экономикадағы нарықты басқару және дамыту салалары 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Кәсіпорында тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда тәуекелдерді басқарудың және ұйымдастырудың теориялық 

негіздері саласында білім кешенін және кәсіпорында тәуекелдерді практикалық басқару іскерлігін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс шеңберінде нарық жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

тәуекелдерін ұйымдастыру және басқарудың теориялық негіздері баяндалады. Тәуекелдің жіктелуі мен 

сипаттамалары ұсынылған, тәуекелді анықтау және бағалау әдістері, оларды қаржы және бизнес саласында 

басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдалану қарастырылған. Тәуекелге әсер ету әдістері, тәуекелдерді 

басқару шешімдерін әзірлеу модельдері зерделенеді.  

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шығындарды талдау және басқару. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Ӛндірісті ұйымдастыру. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) Тәуекелдерді бағалау әдістемелері саласындағы отандық және шетелдік 

тәжірибені қарастыру; B) Тәуекел және белгісіздік жағдайында шешім қабылдау тәсілдерін сипаттау; C) 

кәсіпорындағы инновациялық қызметті негіздеу бойынша жұмысты ұйымдастыру; тәуекелдерді оңтайландыру 

және бағалауды жүргізу; D) жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау кезінде тәуекелдердің негізгі 

түрлерін тану; E) тәуекелдерді оңтайландыру және бағалау дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары 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 және білім алушыларды инвестициялық жобаны 

талдау негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 экономикасы, Шығындарды талдау және басқару. 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. 

Оқытудан  кҥтілетін  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. 

 

6.2 Модуль - Әлемдік экономика 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді игерудің мақсаты білім алушының тауарлар мен қызметтер нарығында 

халықаралық сауданы практикалық қолданудың кәсіби міндеттерін сәтті шешуге мүмкіндік беретін 

құзыреттерді іске асыруға дайындығын қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс аясында қазіргі сыртқы сауда қатынастарының маңызды теориялық және 

практикалық аспектілері: халықаралық сауданың ХЭҚ жүйесіндегі және ұлттық экономиканың дамуындағы 

орны мен рӛлі, оның эволюциясы, нысандары мен әдістері, халықаралық сауданың іргелі теориялары, оның 

динамикасы мен құрылымы, сондай-ақ сыртқы сауда статистикасы зерттеледі. Қызметтердің халықаралық 

саудасына, әлемдік тауар нарығын зерттеу және болжау проблемаларына, халықаралық сауда мен мемлекеттік 

реттеудегі, оның ішінде ДСҰ шеңберіндегі баға мәселелеріне ерекше назар аударылады.  

Пререквизиттері: Әлемдік тауарлар нарықтары, Халықаралық экономикалық қатынастар. 
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Постреквизиттері: Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A) Халықаралық сауда негіздерін ; халықаралық сауда динамикасын 

сипаттайтын статистикалық кӛрсеткіштер және халықаралық сауда мен халықаралық есептеулер саласында 

қолданылатын негізгі модельдерді білуі; B) ақпарат іздеуді жүзеге асыру және халықаралық сауда 

кӛрсеткіштерін талдау, халықаралық сауданы талдау үшін әртүрлі ақпарат кӛздерін пайдалана білу; C) 

халықаралық сауда кӛлемін, сондай-ақ жекелеген елдердің сыртқы саудасын бағалауда сандық кӛрсеткіштерді 

пайдалану; D) елдің және оның компанияларының әлемдік тауар нарықтарындағы орнын бағалау үшін 

талдамалық әдістерді қолдану; E) халықаралық сауда саласында халықаралық реттеу ережелерін пайдалану 

дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы Жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: кейінгі іс тәжірибелік үрдісте осы пәнді ӛз 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 кӛрсету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛзгерістерді 

басқару. Жоба тәуекелін басқару. Жобаларды басқарудағы байланыс жасау және бақылау.  

Пререквизиттері: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру, Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік. 

Оқытудан  кҥтілетін  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. 
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6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ  

2 курс 

 

Компонент Пән коды Пәннің атауы  

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

 

4.1 Модуль - Қоғамдық-қҧқықтық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 4 5 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 4 5 

ЖББП ТК EBN 2108 Экономика және бизнес негіздері 3 5 

5.1 Модуль - Қаржыны және есепті басқару, 23 кредит (Траектория - Адам ресурстарын басқару) 

БП ЖК BU 2205 Бизнесті ұйымдастыру 3 4 

БП ТК KND 2206 Қаржы нарықтары және делдалдары 3 5 

БП ТК BEA 2207 Бухгалтерлік есеп және аудит 3 5 

БП ТК BKB 2208 Баға қалыптастыруды басқару 3 5 

БП ТК ASB 2209 Әлеуметтік сфераны басқару 3 4 

5.2 Модуль - Кәсіпорында есептілікті жҥргізу және басқару, 23 кредит (Траектория - Ҧйым менеджменті) 

БП ЖК BU 2205 Бизнесті ұйымдастыру 3 4 

БП ТК ANB 2206 Ақша, несие, банктер 3 5 

БП ТК KBEZh 2207 Кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу 3 5 

БП ТК BK 2208 Баға қалыптастыру 3 5 

БП ТК OB 2209 Ӛнімділікті басқару 3 4 

6.1 Модуль - Еңбек заңнамасы және қҧжат айналымы, 23 кредит (Траектория - Адам ресурстарын басқару) 

БП ТК EK 2210 Еңбек құқығы 4 4 

БП ТК KE 2211 Кәсіпорын экономикасы 4 5 

БП ТК UIKZh 2212 Ұйымдағы іс қағаздарын жүргізу 4 5 

БП ТК BZh 2213 Бизнес-жоспарлау 4 6 

БП   Ӛндірістік практика 4 3 

6.2 Модуль - Кәсіпкерлік және әлеуметтік жауапкершілік, 23 кредит (Траектория - Ҧйым менеджменті) 

БП ТК KK 2210 Кәсіпкерлік құқық 4 4 

БП ТК OD 2211 Ойлау дизайны 4 5 

БП ТК KAZh 2212 Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 4 5 

БП ТК SVK 2213 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 4 6 

БП   Ӛндірістік практика 4 3 

 

4.1 Модуль - Қоғамдық-қҧқықтық 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛрінісіне тӛзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмҧны: академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӚУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білімдер модульдері, Ұлттық руханият. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Тайм менеджменті, Бизнестегі келіссӛздер 

Оқытудан  кҥтілетін нәтижелер: А) академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну B) 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде 

болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C) Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды жасай білу. 

D) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу E) Құжаттарды, 

эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары 
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4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: Экономика және оның қоғамдағы рӛлі. Нарықтық экономиканың жалпы 

сипаттамасы. Нарықтық экономикаға кӛшу шарттары. Негізгі экономикалық санаттар (қажеттіліктер, игіліктер, 

еңбек құралдары, ӛндіріс құралдары, жұмыс күші, қоғамның ӛндірістік күштері, ӛндіріс). Бизнес: әлеуметтік-

экономикалық мәні және ұйымдастыру. Кәсіпкерлік: түсінігі, негізгі белгілері және ӛмір сүру шарттары. 

Кәсіпкерлік түрлері. ҚР аумағында қолданылатын кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары. 

Кәсіпкерліктің ұйымдық-экономикалық формалары. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Бизнестегі келіссӛздер, Кәсіпкерлік құқық. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  А) экономикалық терминдердің мәнін, нарықтық экономиканың 

заңдылықтары мен принциптерін білу; В) кәсіпкерліктің мақсатын, оның даму факторлары мен шарттарын 

түсіну; 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.  

 

5.1 Модуль - Қаржыны және есепті басқару (траектория - Адам ресурстарын басқару) 

 

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

Пәннің атауы: Қаржы нарықтары және делдалдары 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Пәннің 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 ӛткізу; 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 мазмҧны: 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: Менеджмент, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Бизнестегі келіссӛздер, Шаруашылық 

қызметін талдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) қаржы нарығында айналыстағы қаржы құралдарын білу, қаржы 

нарығының рӛлі 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Бұл курс бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыру мәселелерін кӛрсету; 

бухгалтерлік терминологияны зерделеу; есеп пен қаржылық есептіліктің негізгі қағидаттарын зерделеу; 

бухгалтерлік есеп пен аудит стандарттарына қойылатын талаптарға сәйкес бухгалтерлік есептің әдістемесі мен 

ұйымдастырылуын зерделеу мақсатында әзірленді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бухгалтерлік есеп пен аудиттің теориялық негіздері; ақша қаражатын, қорларды, 

тіркелген активтерді, капиталды есепке алу мәселелері; дебиторлық берешек және кредиторлық міндеттемелер; 

кірістер мен шығыстар; қаржылық есептілік және ӛндіріске арналған шығындарды есепке алу, сондай-ақ 

аудиттің нарықтық экономикадағы орны мен рӛлі және оны Нормативтік-құқықтық реттеу; аудиттің 

сыныптамасы; аудиттегі маңыздылығы мен тәуекелдері; аудит әдістемесі; аудиторлық есеп және оны дайындау 

тәртібі. 
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Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Excel-дегі аналитика, Шаруашылық қызметін 

талдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) қазіргі заманғы кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру туралы, 

бухгалтерлік есептегі құжаттама туралы түсінікке ие болу; В) қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық 

негіздері мен сапалық сипаттамаларын, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын, кәсіпорын 

қаражатының сыныптамасын, бухгалтерлік баланс пен теңгерімге әсер ететін ӛзгерістерді, есеп саясатын 

қалыптастыру қағидаттарын білу. С) қосарланған жазу жүйесінің дағдыларын, қосарлылық және теңгерімдік 

теңдеу қағидаттарын; қаржылық есептіліктің негізгі элементтерін, бухгалтерлік шоттардың мазмұны мен 

құрылымын меңгеру. D) есепке алу бойынша бастапқы құжаттаманы ресімдей білу; кәсіпорындарда қаржылық 

есептілікті жүргізу; ӛнімнің ӛзіндік құнын калькуляциялау, негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің 

амортизациясын есептеу, қорларды есепке алу және бағалау, міндеттемелер мен капиталды есепке алу, 

қаржылық есептілікті дайындау және оның аудитінің дәйектілігі. Е) баланс жасау, операцияларды ӛзгерту 

тәртібін айқындау, есепке алу тіркелімдерін жүргізу, есепке алу тіркелімдеріндегі қателерді түзету және 

бухгалтерлік есеп нысандарын құру нысандары дағдыларының болуы. 

 

Дублин дескрипторлары : 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 дағдыларды 

беру. Негізгі мақсаты студенттерді баға саласындағы теориялық білімге үйрету, сонымен қатар студенттерді 

баға белгілеудің практикалық негіздерімен таныстыру және нарықтық экономикадағы басқарушылық 

қызметтің маңызды дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бағаның экономикалық мәні. Баға факторлары: сұраныс, ұсыныс, бәсекелестік. 

Нарықтағы баға функциялары. Баға жүйесі. Бағаның элементтері мен құрылымы. Баға принциптері. Баға 

қалыптастыру әдістері. Әр түрлі нарықтардағы баға ерекшеліктері. Ӛзіндік құн бағаның бастапқы базасы 

ретінде. Пайда мен үстеме баға баға элементтері ретінде. Бағаларды мемлекеттік реттеу. Қазіргі кезеңде ҚР-да 

баға белгілеуді ұйымдастыру. Баға стратегиясы. Әр түрлі нарықтардағы кәсіпорын бағасының қалыптасу 

ерекшелігі. Шет елдердегі баға белгілеу және бағаны реттеу ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Excel-дегі аналитика, Шаруашылық қызметін 

талдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) нарық жағдайында баға белгілеу саласында басқару қызметінің 

дағдыларын қалыптастыру. B) нарыққа кӛшу кезіндегі баға белгілеудің негізгі мәселелері. Бағалардың жіктелуі 

және олардың жүйесі. C) бағаның құрамы мен құрылымы. Баға факторлары. Нарық және баға құрылымы. Баға 

процесінің кезеңдері. D) фирманың баға саясаты. Шығындар және олардың бағаны қалыптастырудағы рӛлі. 

Баға әдістері. E) экономиканың кейбір салалары мен салаларындағы баға белгілеу ерекшеліктері. Ӛнеркәсіптік 

дамыған елдердегі баға белгілеу және бағаны реттеу тәжірибесі. 

 

Дублин дескрипторлары : 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 мазмҧны: Пән халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің теориялық негіздерін, мемлекеттік 

билік және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары жүргізетін саясаттардың басқа түрлерімен қаржылық 

саясаттың ӛзара байланысын, қоғамдық сектордың түрлі аспектілерін сипаттайтын теориялық концепцияларды, 

қаражатты қалыптастырудың негізгі кӛздерін және олардың қоғамдық секторда шығындалуының бағыттарын, 

мемлекеттің қайта бӛлу іс-әрекеттерінің мүмкіндіктері мен салдарын зерттейді; қоғамдық сектордағы 

қаржыландыру және ӛндіріс, қоғамдық құралдарды пайдалану саласындағы оңтайлы шешімдерді іздеу 

әдістерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Бизнестегі келіссӛздер, Еңбекті ұйымдастыру 

және еңбекақы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) білу: ҚР-да, оның аймақтарында және шетелде әлеуметтік саланы дамыту 

ерекшеліктерін; әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары мен әдістерін, сондай-ақ оның экономикалық және 

институционалдық саясатпен ӛзара байланысын;B) Әлеуметтік сала салаларындағы экономикалық 

қатынастардың ерекшеліктерін; нарық жағдайында әлеуметтік саланың шаруашылық жүргізуші субъектілерінің 

қызметін сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштерді 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 
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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. 

 

5.2 Модуль - Кәсіпорында есептілікті жҥргізу және басқару (траектория - Ҧйым менеджменті) 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: Бизнес-ұйымдастырудың мәні мен мазмұны. Бизнесті ұйымдастырудың 

әдістемесі. Бизнес ұйымдастырудың тәжірибелік тұстары. Бизнесті ұйымдастырудағы  маркетингтік зерттеу. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Бизнестегі келіссӛздер, Кәсіпкерлік құқық. 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштерді есептей 

білуі тиіс. Нарық экономикасында фирманы, кәсіпорындарды басқару жүйесінде ұйымдастырудың мәні мен 

қажеттілігін кӛрсету; E) Базалық және жалпы білімін, алған білімін тәжірибе жүзінде қолдану. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 ӛтудегі рӛлі мен қызметі туралы терең түсінік 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ақшаның пайда болуы мен қолданылуының қажеттілігі мен алғышарттары; 

ақшаның мәні мен функциялары; нарықтық экономикадағы ақшаның рӛлі 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 кӛріну формалары; несиенің мәні; несие 

функциялары мен заңдары; несие түрлері мен түрлері; несиенің рӛлі мен шектері; халықаралық экономикалық 

қатынастардағы несие; банктердің пайда болуы мен мәні, олардың функциялары мен экономиканың 

дамуындағы рӛлі; 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: Менеджмент, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Бизнестегі келіссӛздер, Тәуекел менеджменті. 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлемдер жасау тәжірибесін игеру; E) несиелерді пайдалану тиімділігін есептеудің ӛзіндік 

әдістері. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты бухгалтерлік есептің теориялық негіздерін зерделеу, 

сондай-ақ кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті жүргізу саласында біліктер мен білім жүйесін қалыптастыру 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бухгалтерлік есепті заңнамалық және нормативтік реттеу. Бухгалтерлік есептің 

негізгі ұғымдары: активтер. Міндеттемелер. Капитал. Кірістер. Шығыстар. Қаржылық нәтижелер; ақша 

қаражатын, қорларды, тіркелген активтерді, капиталды есепке алу; дебиторлық берешек және кредиторлық 

міндеттемелер; кірістер мен шығыстар; қаржылық есептілік және ӛндіріс шығындарын есепке алу мәселелері. 

Бухгалтерлік есеп және қос жазба. Синтетикалық және аналитикалық есеп, шоттарды жіктеу, шоттар 

жоспарлары, негізгі экономикалық процестерді ағымдағы есепке алу модельдері. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика. 
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Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Бизнестегі келіссӛздер, Тәуекел менеджменті. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) қазіргі заманғы кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру туралы, 

бухгалтерлік есептегі құжаттама туралы түсінікке ие болу; В) бухгалтерлік есеп пен есептілікті нормативтік 

реттеудің заңнамалық негіздерін, сондай-ақ нормативтік реттеудің ұлттық жүйесін; С) қосарланған жазу 

жүйесінің дағдыларын, қосарлылық және теңгерімдік теңдеу қағидаттарын; қаржылық есептіліктің, 

бухгалтерлік шоттардың мазмұны мен құрылымының негізгі элементтерін меңгеру. D) есепке алу бойынша 

бастапқы құжаттаманы ресімдей білу; кәсіпорындарда қаржылық есептілікті жүргізу; ӛнімнің ӛзіндік құнын 

калькуляциялау, негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясын есептеу, қорларды есепке 

алу және бағалау, міндеттемелер мен капиталды есепке алу, қаржылық есептілікті дайындау және оның 

аудитінің дәйектілігі. Е) баланс жасау, операцияларды ӛзгерту тәртібін айқындау, есепке алу тіркелімдерін 

жүргізу, есепке алу тіркелімдеріндегі қателерді түзету және бухгалтерлік есеп нысандарын құру нысандары 

дағдыларының болуы.  

 

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

Пәннің атауы: Баға қалыптастыру 

Бағдарлама авторы: Ибрашеа А.Ж.  

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 мазмҧны: Нарықтық экономикадағы баға ұғымы және оның мәні. Нарықтық экономика 

жағдайында баға белгілеу әдістері. Баға жүйесі және олардың жіктелуі. Баға саясатының негізгі стратегиясы.  

Баға құрылымындағы ӛзіндік құн. Нарықтық экономикаға кӛшу жағдайында бағаларды мемлекеттік реттеу. 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік баға саясаты. Тұтыну тауарлары мен қызметтер нарығында баға 

белгілеу. Кӛлік 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: Менеджмент, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы, 

Шаруашылық қызметін талдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) бағалардың функционалдық мақсаты тұрғысынан негізгі түрлерін білу; B) 

бағаның ӛзгеруінің 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ӛнімділікті 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 мазмҧны: Бағдарламаға еңбек туралы түсінік, оны нормалау, ұйымдастыру және тиімділік, 

нарықтық шаруашылық жүйесіндегі еңбек нарығы, экономикалық белсенді халық және жұмыспен қамту, 

кәсіпорын персоналы, халықтың ӛмір сүру деңгейі, еңбекке ақы тӛлеу, еңбекті пайдалану тиімділігін жоспарлау 

және талдау, еңбек социологиясының негіздері сияқты бӛлімдер енгізілген. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы, 

Шаруашылық қызметін талдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) ӛндірісті басқару тұрғысынан экономиканың жұмыс істеу принциптері 

мен заңдары туралы терең түсінікке ие болу; B) макро -, мезо - және микродеңгейлердегі еңбек ӛнімділігінің 

кӛрсеткіштерін білу; C) персоналды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру бағдарламаларын жасай 

білу; D) кәсіпорынның, фирманың және олардың құрылымдық бӛлімшелерінің еңбек кӛрсеткіштерін жоспарлау 

және болжау әдістерін меңгеру; E) заманауи ақпараттық ағындарда бағдарланып, динамикалық ӛзгеретін 

құбылыстар мен ӛнімділікті басқару процестеріне бейімделе білу. 

 

6.1 Модуль - Еңбек заңнамасы және қҧжат айналымы (траектория - Адам ресурстарын басқару) 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек құқығы 

Бағдарлама авторы: Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Еңбек құқығы" курсын оқып үйренудің мақсаты студенттердің еңбек 

заңнамасының жүйесі мен мазмұны және оны қолдану практикасы туралы білім алуы болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнге еңбек құқығы теориясының мәселелері баяндалады, ҚР Еңбек кодексінің 

нормалары талданады; еңбек құқығы ұғымы, пәні, әдісі, негізгі принциптері. Халықты жұмыспен қамту, 

Еңбекке ақы тӛлеу және нормалау, еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі, қызметкерлердің 

жекелеген санаттарының еңбегін реттеу ерекшеліктері, жеке және ұжымдық еңбек даулары мәселелері 

қаралады. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы, Тайм менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) еңбек құқығындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білу; қызметкерлер мен жұмыс берушілердің құқықтары мен міндеттері; еңбек шарттарын 

тоқтату және ӛзгерту тәртібін білу; B) істей алу: еңбек заңнамасының нормаларын практикада қолдану; еңбек 

дауларын реттеу бойынша ұсыныстарды талдау және дайындау; С) еңбек қатынастары саласындағы заңды 

проблемаларды талдай және шеше білу; D) істей алу: құқықтық ұғымдар мен санаттармен жұмыс істеу; заң 

фактілерін және олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдау; E) ; құқықтық актілермен 

жұмыс істеу дағдылары; дағдылары: түрлі құқықтық құбылыстарды, заңдық фактілерді, құқықтық нормалар 

мен құқықтық қатынастарды талдау. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: 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: Экономика және бизнес негіздері, Менеджмент, Бухгалтерлік есеп және аудит. 

Постреквизиттері: Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Басқарушылық 

шешімдерді әзірлеу. 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұйымдағы іс қағаздарын жүргізу 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқудың мақсаты студенттердің басқарушылық құжаттарды құрастыруға 

және ресімдеуге қойылатын қазіргі заманғы талаптар негізінде құжаттаудың теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән бойынша іс жүргізуді дамыту, құжаттау және қазіргі заманғы заңнамалық 

актілер мен нормативтік құжаттар негізінде құжаттармен жұмысты ұйымдастыру мәселелері қамтылған. 

Қолданыстағы стандарт негізінде қызметтік құжаттардың деректемелерін ресімдеу қағидалары қаралды, 

қызметтік құжаттарды ресімдеуге қойылатын негізгі талаптар; іс жүргізу қызметін ұйымдастыру, ұйымның 

құжат айналымын ұйымдастыру, құжаттарды тіркеу, есепке алу және сақтау технологиялары мәселелері 

баяндалды. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Академиялық жазу, Шаруашылық қызметін талдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) басқаруды құжаттамалық қамтамасыз етудің негізгі ұғымдарын; іс жүргізу 

ұғымын, мақсаттарын, міндеттері мен принциптерін білу; B) құжат айналымын ұйымдастыруды білу: 

құжаттарды қабылдау, ӛңдеу, тіркеу, бақылау, сақтау, істер номенклатурасы C) басқару құжаттарын және 

олардың басқару функцияларын іске асырудағы рӛлін бағалай білу. D) құжаттарды сақтау жүйесі мен әдістерін 

меңгеру; E) құжаттарды жедел сақтау және пайдалану дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Бизнес-жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 
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Курсты оқытудың  мақсаты: Шаруашылық субъектілердің қызметін нарық жағдайында жоспарлаудың 

теориялық негіздерін зерттеу және бизнес жоспарды құру әдістемесін игеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Бухгалтерлік есеп және аудит, 

Менеджмент. 

Постреквизиттері: Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Басқарушылық 

шешімдерді әзірлеу. 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштерді есептей білуі тиіс.Нарық экономикасында 

фирманы, кәсіпорындарды басқару жүйесінде жоспарлардың мәні мен қажеттілігін кӛрсету.Е) Базалық және 

жалпы білімін, алған білімін тәжірибе жүзінде қолдану, бизнес-жоспар құруда экономикалық бӛлімдердің 

барлық сұрақтарына жауап бере алу керек.  

 

6.2 Модуль - Кәсіпкерлік және әлеуметтік жауапкершілік (траектория - Ҧйым менеджменті) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқық 

Бағдарлама авторы: Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: курсты оқу студенттердің ҚР-дағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін 

нормалардың жиынтығы, сондай-ақ ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеудің теориялық және 

практикалық мәселелері туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпкерлік құқық құқықтың кешенді саласы ретінде. Кәсіпкерлік қызмет 

(түсінігі, түрлері және нысандары). Кәсіпкерлік қызмет субъектілері. Кәсіпкердің құқықтық мәртебесі. 

Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. Кәсіпкерлік шарт. 

Кәсіпкерлік қызметтегі заңдық жауапкершілік. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және шаруашылық дауларды 

шешу. Биржалық қызметті құқықтық реттеу. Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу. Сыртқы экономикалық 

қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Бухгалтерлік есеп және аудит, 

Менеджмент. 

Постреквизиттері: Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру, Персоналды басқару, Шаруашылық қызметін талдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: А) құқықтың базалық салаларының 

бірі ретінде кәсіпкерлік құқық туралы;  оның қағидаттары, міндеттері, құрылымы туралы; кәсіпкерлік 

қатынастарды реттейтін шаруашылық заңнамасының жүйесі туралы түсінікке ие болуы тиіс. B) білуге тиіс: 

кәсіпкерлік қатынастардың, кәсіпкерлік қызметтің мазмұны; шаруашылық жүргізуші субъектілердің ұйымдық-

құқықтық нысандары; кәсіпкерлік қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктері. C) заңдар нормаларының 

және ӛзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұнын, атап айтқанда, кәсіпкерлік және азаматтық-құқықтық 

дауларды қарау кезінде түсіндіруді; шаруашылық дауларды шешудің құқық қолдану және сот практикасын 

қорыту негізінде жасалған міндеттер мен оқиғаларды шешуді; заңнаманы және құқық қолдану практикасын 

түсіндіру бойынша профилактикалық жұмыс жүргізуді қолынан келтіру керек. D)  практикалық дағдыларды 

меңгеру: кәсіпкерлік шарттарды жасау бойынша; Е) болашақ кәсіби қызметте заңдар мен ӛзге де нормативтік 

құқықтық актілердің әртүрлі нормаларын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Ойлау дизайны 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: ойлау психологиясының теориялық және эксперименттік негіздерін, 

шығармашылық процестің заңдылықтарын, ойлау дизайнын ынталандыру және дамыту әдістерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: "Ойлау", "сыни ойлау"түсінігі. Ойлау және білім. Биологиялық процесс ретінде 

ойлау. Ойлау суреттер сериясы ретінде ішкі сӛйлеу. Ақпаратты ӛңдеу сияқты ойлау. Сыни тұрғыдан ойлау 

және оған дайындық. "Шығармашылық" түсінігі. Шығармашылық танымдық процесс ретінде. Шығармашылық 

ойлау. Шығармашылық ойлаудың негізгі принциптері. Шығармашылық ойлау стратегиялары. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Тайм менеджмент, Ұйымдастырушылық мінез-құлқы. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) сыни ойлау технологиясының негізгі принциптерін, кезеңдерін, тәсілдерін 

білу. В) шығармашылық процестің заңдылықтары мен тетіктерін, креатив тұлғасының психологиялық 

ерекшеліктерін және оның ӛмір жолын, шығармашылықтың адам ӛміріндегі орны мен рӛлін білу. С) әр түрлі 

тәжірибені, идеялар мен түсініктерді ұғыну негізінде ӛз пікірін қалыптастыра білу; Д) мәтінмен жұмыс істеуде 

сыни ойлау технологиясын пайдалану дағдыларын дамыту; Е) Кәсіби саладағы іскерлік коммуникация, ұжымда 

жұмыс істеу дағдылары. 

 

 

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

Пәннің атауы: Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік  

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттердің бәсекелестік орта жағдайында кәсіби қызметке дайындығын және 

корпоративтік басқару мен корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын сақтауын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән қазіргі басқару теориясының теориясы мен тәжірибесінің қажетті бӛлігі 

ретінде және компанияның бәсекеге қабілеттілігін арттыру құралы ретінде корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік тұжырымдамасын ашады. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің ғылыми және практикалық 

тәсілдеріне қысқаша шолу жасалады. Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті іске асырудың негізгі 

ұғымдары, принциптері мен нысандары , сондай-ақ әлемдік корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 

модельдерінің даму тенденциялары қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Бухгалтерлік есеп және аудит, 

Менеджмент. 

Постреквизиттері: Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру, Бизнестегі келіссӛздер, Ұйымдастырушылық мінез-

құлқы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің мәні мен функцияларын; 

қазіргі қоғамдағы әлеуметтік басқарудың ерекшелігін білу; B) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті іске 

асырудың модельдері мен нысандарын меңгеру; C) корпоративтік басқару қағидаттарын ескере отырып, 

компания қызметінің бағыттарын айқындай білу; D) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті талдауды 

жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты іздеу және пайдалану дағдыларын меңгеру; E) 

корпорациялар/кәсіпорындар мен қоғам арасындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастарды түсіндіру үшін 

категориялық-ұғымдық аппаратты қолдана білу; 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: Стартаптардың венчурлық қаржыландыру шарттары. Стартаптардың дамуы. 

Венчурлық инвестициялардың кӛлемі. 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,  Тайм-менеджмент, Инновациялық менеджмент,  Инвестициялық 

менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) Кәсіпкерлікті қаржыландырудың негізгі қағидаттарын білу B) 

Стартаптарды қаржыландыру кӛзі 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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7.1 Модуль - Басқарудың негізгі инструменттері, 15 кредит (Траектория - Адам ресурстарын басқару) 

БП ЖК РВ 3214 Персоналды басқару 5 5 

БП ТК ВК 3215 Басқарудағы кӛшбасшылық  5 5 

БП ТК ТМ 3216 Тайм-менеджменті 5 5 

7.2 Модуль - Менеджменттегі сапа және мінез-қҧлық, 15 кредит (Траектория - Ҧйым менеджменті) 

БП ЖК РВ 3214 Персоналды басқару 5 5 

БП ТК UMK 3215 Ұйымдастырушылық мінез-құлқы 5 5 
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БП ТК SM 3216 Сапа менеджменті 5 5 

8.1 Модуль - Кадрлық саясатты іске асыру тәжірибесі, 15 кредит (Траектория - Адам ресурстарын 

басқару) 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ТК KMS 3302 Құжаттарды мұрағаттық сақтау 5 5 

КП ТК BK 3303 Бизнестегі келіссӛздер (ағылшын тілінде) 5 5 

8.2 Модуль - Қҧжат айналымы және ҧйым қызметін талдау, 15 кредит (Траектория - Ҧйым 

менеджменті) 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ТК ShKT 3302 Шаруашылық қызметін талдау 5 5 

КП ТК IKE 3303 Іскерлік құжаттану және этикет 5 5 

9.1 Модуль - Менеджментте еңбекті ҧйымдастыру, 15 кредит (Траектория - Адам ресурстарын 

басқару) 

БП ЖК EN 3217 Еңбекті нормалау 6 5 

БП ТК EUEA 3218 Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы 6 5 

БП ТК ZhB 3219 Жобаларды басқару 6 5 

9.2 Модуль - Ҧйымдағы экономикалық талдау, 15 кредит (Траектория - Ҧйым менеджменті) 

БП ЖК EN 3217 Еңбекті нормалау 6 5 

БП ТК EATU 3218 Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру 6 5 

БП ТК ZhT 3219 Жобаларды талдау 6 5 

10. Модуль - Персоналды басқару жҥйесіндегі жҧмыс берушінің бренді, 20 кредит 

БП   Ӛндірістік практика 6 5 

КП ЖК MB 3304 Мансапты басқару 6 5 

КП ЖК BM 3305 Бренд менеджменті 6 5 

 

7.1 Модуль - Басқарудың негізгі инструменттері (траектория - Адам ресурстарын басқару) 

 

 

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

Пәннің атауы: Басқарудағы кӛшбасшылық 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: "Басқарудағы кӛшбасшылық" оқу пәнін меңгерудің мақсаты: студенттердің 

топтың құрылымы мен қызмет етуінің психологиялық аспектілері туралы білімді меңгеруі; топ құрылымын, 

топтағы билік құрылымын, топтағы коммуникативтік процестерді талдау дағдыларын меңгеруі; жүйе және кіші 

жүйе ретінде команданы басқару дағдыларын меңгеруі болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кӛшбасшылық және менеджмент. Мінез-құлық теориялары. Ұйымдастырушылық 

кӛшбасшылық. Кӛшбасшы және қатардағы мүше арасындағы алмасу теориясы. Фидлер кӛшбасшылығының 

ахуалдық теориясы. Р.Хаустың "жол – мақсат" Кӛшбасшылық теориясы. Херши мен Бланчардтың ахуалдық 

кӛшбасшылығы моделі. Кӛшбасшылықты алмастырғыштар. Атрибуция теориясы және кӛшбасшылық. Жоғары 

тиімді кӛшбасшылық. Кӛшбасшылық құзыреттілікті бағалау технологиялары. Жұмыс командасының 

сипаттамасы. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Жобаларды басқару, Мансапты басқару, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру, Персоналды бейімдеу, Инвестициялық менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛзара әрекеттесуді түзете білу 

 

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

Пәннің атауы: Тайм менеджменті 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде Болашақ ӛмірден ӛз 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 сӛздері арқылы 

ойлау қабілеттерін дамыту және адамгершілікке тәрбиелеу дағдылары болуы тиіс 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Жобаларды басқару, Мансапты басқару, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру, Персоналды бейімдеу, Инвестициялық менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) тайм менеджмент түсінігін, тиімді жоспарлау әдісі туралы  білу;B) 

дағдылануы: жұмыс уақытының құрылымын анықтау, уақыт қорын анықтау; C) жұмыста ӛзін-ӛзі 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. 

 

7.2 Модуль - Менеджменттегі сапа және мінез-қҧлық (траектория - Ҧйым менеджменті) 

 

Дублин дескрипторлары : 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 ӛзгерістер саласында білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ нарықтық бәсекелестік 

жағдайында кәсіпорындардың табысы мен ӛркендеуін іс жүзінде қамтамасыз етуге қабілетті жоғары білікті 

менеджерлерді даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұйымдастырушылық мінез-құлықтың ғылым және тәжірибе ретіндегі 

әдіснамалық негіздері. Ұйымдастыру тәртібі ғылым және тәжірибе ретінде. Ғылым жүйесіндегі және басқару 

тәжірибесіндегі ұйымдастырушылық мінез-құлықтың рӛлі мен орны.  Ұйым субъектілерінің мінез-құлқын 

реттеушілер. Адам мен ұйымның ӛзара іс-қимылы.  Адамның ұйымға кіруі.  Адам мен ұйымның ӛзара іс-

қимылының рӛлдік аспектісі.  Адам мен ұйымның ӛзара іс-қимылының тұлғалық аспектісі.  Адам мен топтың 

ӛзара әрекеттесуі.  Адамның ұйымдастырушылық ортаға бейімделуі және оның мінез-құлқын ӛзгерту. 

Ұйымдағы дербес даму. Ұйымның мінез-құлқын басқару. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Жобаларды басқару, Мансапты басқару, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру, Персоналды бейімдеу, Инвестициялық менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті: кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, келіссӛздер, кеңестер ӛткізу, іскерлік хат алмасу, электрондық коммуникациялар; B) басқару 

міндеттерін шешу үшін мотивацияның, кӛшбасшылықтың 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 дескрипторлары : А) В) С) D) E)  

Пәннің атауы: Сапа менеджменті 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студент сапа менеджмент курсын ӛткеннен кейін кәсіпорындарда сапа 

менеджменті жүйесін енгізуге дағды алады; жаңа  даму сұрақтары бойынша дағдылары болуы тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Жобаларды басқару, Мансапты басқару, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру, Персоналды бейімдеу, Инвестициялық менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) сапа менеджментінің жүйесіне арналған ИСО 9000:2008 халықаралық 

стандарттар топшасының талаптарын; ӛндіріске халықаралық стандарттарды еңгізу тәртібін білу қажет; В) сапа 

менеджмент жүйесінің ұстанымдарды, құрастыруды; С) сапа менеджмент жүйесіндегі ақпараттық 

технологияларын пайдалану; Д) ӛнімдердің ӛмірлік циклдарын анықтау; сапа менеджмент жүйесінің  

үрдістерін анықтау; Е) сапа менеджмент жүйесінің  құжаттамаларды дайындау; сапа менеджмент жүйесінің  

аудиттерін ӛткізу және ӛндірістерді, ұйымдастырларды сертификаттауға дайындау. 
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8.1 Модуль - Кадрлық саясатты іске асыру тәжірибесі (траектория - Адам ресурстарын басқару) 

 

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

Пәннің атауы: Құжаттарды мұрағаттық сақтау 

Бағдарлама авторы: Курманалина А. А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде мұрағат жұмысы туралы объективті түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мұрағат ісі саласындағы нормативтік-құқықтық база. Әр түрлі меншік 

нысанындағы кәсіпорындарда мұрағатты ұйымдастыру ерекшеліктері. Ағымдағы іс жүргізуде істерді 

қалыптастыру және ресімдеу қағидалары. Мұрағат үй-жайларына қойылатын талаптар. Мұрағат құжаттарымен 

ақпараттық-анықтамалық және ақпараттық-іздестіру жұмысы. Мұрағаттың негізгі ұйымдастыру құжаттары. 

Құжаттардың құндылығын сараптау. Жеке құрам бойынша мұрағат: ұйымдастыру және жұмыс әдістемесі. 

Ғылыми-техникалық құжаттама мұрағаты. Сақтау мерзімі ӛткен құжаттарды жою қағидалары. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Жобаларды басқару, Мансапты басқару, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру, Персоналды бейімдеу, Инвестициялық менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) заңнамалық-нормативтік базадағы ӛзгерістерді ескере отырып, мұрағат 

қызметтеріне қойылатын заманауи талаптарды білу. В) құжаттардың құндылығын сараптау қағидаттары мен 

ӛлшемдерін анықтау. С) мұрағатта құжаттардың дұрыс сақталуын анықтау: қор бойынша және стеллаж 

бойынша кӛрсеткіштер жасау. D) мұрағат құжаттарының дұрыс сақталуын тексеруді жүзеге асыруға. Е) 

құжаттарды қабылдау, тіркеу және жүйелеу дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары : 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 мазмҧны: 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: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Жобаларды басқару, Мансапты басқару, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру, Персоналды бейімдеу, Инвестициялық менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін 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 - Қҧжат айналымы және ҧйым қызметін талдау (траектория - Ҧйым менеджменті) 

 

Дублин дескрипторлары : 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 рӛлін (орнын) анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән шаруашылық қызметті талдаудың теориялық негіздерін; талдау функциялары, 

принциптері, міндеттерін зерттейді. Аналитикалық зерттеу құралдары; отандық және шетелдік тәжірибені 

ескере отырып, кәсіпорынның ӛндірістік қызметінің нәтижелерін фирмаішілік кешенді талдау әдістемелері 

егжей-тегжейлі қарастырылады. Осы саладағы соңғы жұмыс негізінде кәсіпорынның қаржылық талдау 

әдістемесі баяндалған. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Жобаларды басқару, Мансапты басқару, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру, Персоналды бейімдеу, Инвестициялық менеджмент. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) білу: шаруашылық қызметті талдаудың негізгі бағыттарын, оны 

жүргізудің жүйелілігін; ӛндіріс және сату кӛлемін сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштерді;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; ӛндіріс 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 дескрипторлары : А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Іскерлік құжаттану және этикет 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде күрделі әлеуметтік жүйелер ретінде құжаттық қызмет және 

іскерлік этикет туралы теориялық түсініктерді қалыптастыру, сонымен қатар әртүрлі материалдық 

тасымалдаушылардағы басқарушылық (іскерлік) құжаттардың әртүрлі түрлерімен жұмыс істей алатын маман 

дайындау, сонымен қатар іскерлік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: "Іскерлік құжаттану және этикет" пәнін оқу кезінде студенттер іскерлік 

құжаттанудың теориялық негіздерімен; іскерлік құжаттау тәсілдері мен құралдарымен; іскерлік этикеттің 

маңызды нормалары мен стандарттарымен танысады; іскерлік этикеттің негізгі принциптерін, кәсіби этика 

нормаларын меңгереді; кәсіби міндеттерді тиімді шешу, коммуникацияларды жүзеге асыру үшін қажетті 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады. Курс шеңберінде құжаттар мен құжаттама жүйелерінің 

жұмыс істеуінің теориялық негіздері; қызметтік құжаттар мен құжаттама жүйелерін құру және дамыту 

кезеңдері зерделенеді; нормативтік талаптар негізінде басқару құжаттарын құрастырудың және ресімдеудің 

ұйымдастырушылық-технологиялық аспектілері. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Жобаларды басқару, Мансапты басқару, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру, Персоналды бейімдеу, Инвестициялық менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  А) басқару қызметінде қалыптасатын құжаттар мен құжаттама жүйелерінің 

жұмыс істеуінің теориялық негіздерін білу; B) іскерлік этикеттің негізгі қағидаттарын, кәсіби этика нормаларын 

білу; C) кәсіби міндеттерді тиімді шешу үшін қажетті іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; D) 

нормативтік талаптар негізінде әртүрлі меншік нысанындағы мекемелердің, ұйымдар мен кәсіпорындардың 

басқару қызметін құжаттау жӛніндегі білім кешенін меңгеру; E) нормативтік талаптар негізінде басқару 

құжаттарын жасау және ресімдеу дағдыларын меңгеру. 

 

9.1 Модуль - Менеджментте еңбекті ҧйымдастыру (траектория - Адам ресурстарын басқару) 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақстаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік 

тәжірибесі мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет кӛрсету, еңбекті бӛлу 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. Ӛндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Тәуекел менеджменті, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Персоналды оқыту және 

дамыту, Инвестициялық менеджмент, Басқарушылық шешімдерді әзірлеу.  

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В.Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мӛлшерлеу 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 ӛнімділігiн 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 
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нормативтерін белгілеу,еңбекті тӛлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. Е. Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу;  уақыт, қызмет кӛрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақстаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік 

тәжірибесі мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет кӛрсету, еңбекті бӛлу 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. Ӛндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Тәуекел менеджменті, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Персоналды оқыту және 

дамыту, Инвестициялық менеджмент, Басқарушылық шешімдерді әзірлеу.  

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В.Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мӛлшерлеу 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 ӛнімділігiн 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 тӛлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. Е.Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу;  уақыт, қызмет кӛрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

 

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

Пәннің атауы: Жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Кейінгі іс тәжірибелік үрдісте осы пәнді ӛз 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 кӛрсету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛзгерістерді 

басқару. Жоба тәуекелін басқару. Жобаларды басқарудағы байланыс жасау және бақылау. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Тәуекел менеджменті, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Персоналды оқыту және 

дамыту, Инвестициялық менеджмент, Басқарушылық шешімдерді әзірлеу.  

Оқытудан кҥтілетін 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. 
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9.2 Модуль - Ҧйымдағы экономикалық талдау (траектория - Ҧйым менеджменті) 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 тӛлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек ӛнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бӛлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бӛлудің негізгі нысандары. Кӛп станоктың қызмет кӛрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Ӛндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Тәуекел менеджменті, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Персоналды оқыту және 

дамыту, Инвестициялық менеджмент, Басқарушылық шешімдерді әзірлеу.  

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлеуді 

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 тӛлеу заңдылықтарын; еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «ӛзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны тӛлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

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

Пәннің атауы: Жобаларды талдау 

Бағдарлама авторы:  Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттердің жобаны талдаудың негізгі ұғымдары мен әдістері туралы 

теориялық білім алуы, сондай – ақ теориялық зерттеулердің нәтижелерін нақты жобаларды іс жүзінде жүзеге 

асыруда қолдана білуі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: инвестицияның түсінігі және экономикалық мәні. Кәсіпорынның инвестициялық 

тартымдылығы туралы түсінік. Инвестициялық жобалаудың негізгі ережелері. Жобаның инвестициялық 

қажеттіліктері және оларды қаржыландыру кӛздері. Инвестициялық жобалаудың қаржылық-математикалық 

негіздері. Инвестициялық жоба капиталының құнын бағалау. Инвестициялық жоба тиімділігінің негізгі 

критерийлері және оларды бағалау әдістері. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасау тәртібі. 

Инвестициялау тәуекелдерін бағалау. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, 

Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Тәуекел менеджменті, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Персоналды оқыту және 

дамыту, Инвестициялық менеджмент, Басқарушылық шешімдерді әзірлеу.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) жобаның негізгі ұғымдарын, оларды іске асырудағы инвестициялардың 

рӛлі мен маңызын білу; B) практикалық міндеттерді шешу барысында еңбек пен жалақының заңнамалық 

негіздерін қолдану. C) инвестициялық талдаудың теориялық негіздерін, инвестицияларды қаржылық талдаудың 

негізгі принциптерін білу; D) инвестициялау тәуекелдерін талдаудың заманауи әдістерін анықтау. E) жобаны 

жүзеге асырудың қаржылық тетіктерін игеру. 
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12.1 Модуль - Менеджмент бағыттары, 20 кредит (траектория - Персоналды басқару) 

КП ЖК ІМ 4307 Инновациялық менеджмент 7 5 

КП ЖК ІМ 4308 Инвестициялық менеджмент 7 5 

КП ТК OМ 4309 Ӛндірістік менеджмент 7 5 

КП ТК ТМ 4310 Туризм менеджменті 7 5 

12.2 Модуль - Бизнес-процестерді ҧйымдастыру, 20 кредит (траектория - Ҧйым менеджменті) 

КП ЖК ІМ 4307 Инновациялық менеджмент 7 5 

КП ЖК ІМ 4308 Инвестициялық менеджмент 7 5 

КП ТК ВРВ 4309 Бизнес-процестерді басқару 7 5 

КП ТК ЕM 4310 Эккаутинг менеджмент 7 5 

13.1 Модуль - Менеджментте еңбекті ҧйымдастыру, 28 кредит (траектория - Персоналды басқару) 

БП ТК EN 4220 Еңбекті нормалау 7 3 

КП ТК EAT 4311 Еңбек ақы тӛлеу 7 5 

КП ТК BShA 4312 Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 7 5 

БП   Ӛндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

13.2  Модуль - Бизнесті ҧйымдастыру, 28 кредит (траектория - Ҧйым менеджменті) 

БП ТК ВК 4220 Бизнес-коммуникациялар 7 3 

КП ТК EM 4311 Event management 7 5 

КП ТК ShB 4312 Шығындарды басқару 7 5 

БП   Ӛндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

12.1 Модуль - Менеджмент бағыттары (траектория - Персоналды басқару) 

 

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

Пәннің атауы: Ӛндірістік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛнім ӛндірісі мен еңбек процесін ұтымды, прогрессивті ұйымдастыру әдістерін, 

кәсіпорынның барлық ӛндірістік ресурстарын неғұрлым толық пайдалану тәсілдерін білу  

Пәннің қысқаша мазмҧны: кәсіпорын жұмысының барлық экономикалық кӛрсеткіштерінің жақсаруымен 

қатар жүретін ӛндіріс тиімділігін тұрақты арттыру жолдары, ӛндіріске жаңа техниканы, технологияны енгізуді 

ұйымдастыру әдістері, кәсіпорында және оның құрылымдық бӛлімшелерінде ӛндірісті оперативті басқарудың 

ұтымды әдістері, кәсіпорында негізгі кӛмекші және қызмет кӛрсетуші ӛндірістік процестерді жобалау және 

модельдеу әдістері, кәсіпорынның инфрақұрылымын қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, 

Шаруашылық қызметін талдау, Стратегиялық басқару негіздері. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Диплом жобасын жазу және қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  A) ӛндірісті ұйымдастыру мен кәсіпорынды басқарудың теориялық негіздері 

мен заңдылықтарын, кәсіпорында ӛндірістік және басқарушылық процестерді ұтымды ұйымдастыру 

қағидалары мен әдістерін білу; B) ӛндірісті ұйымдастыру мен басқару жүйесін жобалауды іске асыра алуы;  C)  

есептеулерді орындау және ӛндірісті ұйымдастыру формалары мен әдістерін таңдауда негіздеулер, жоспарлы 

есептеулерді орындау, басқаруды ұйымдастыру дағдыларын игеру;  D) ӛндірістік ұжымдардың жұмысын 

ұйымдастыра  білу;  E) ӛндірістік ұйымдардың жұмысын басқаруды  тәжірибеде қолдана білу. 

 

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

Пәннің атауы: Туризм менеджменті 

Бағдарлама авторы:  Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың  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 мазмҧны: Туризм және сервис саласы басқару объектісі ретінде. Туризм және сервис 

саласын басқару жүйесі мен құрылымы. Менеджмент функциялары мен принциптері. Менеджмент әдістері. 
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Қызмет кӛрсету нарығының кәсіпорынын басқару стилі. Басқарушылық шешімдер. Қызмет кӛрсету және 

туризм саласының қызметкерлерін басқару. Еңбек процесін басқару. Қарым-қатынас ӛнері. Туризмдегі 

менеджменттің тиімділігі. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, 

Шаруашылық қызметін талдау, Стратегиялық басқару негіздері. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Диплом жобасын жазу және қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін 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: ӛзінің кәсіби қызмет саласын басқару білімі. 

 

12.2 Модуль - Бизнес-процестерді ҧйымдастыру (траектория - Ҧйым менеджменті) 

 

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

Пәннің атауы: Бизнес-процестерді басқару 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқу мақсаты: сапаны басқарудағы процесске бағытталған тәсілдің негізгі ережелерін және про 

Курсты оқытудың  мақсаты: цестерді сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу және құжаттау әдіснамасын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: пәннің мазмұнында сапаны басқаруға бағытталған процестің негізгі ережелері 

және процестерді сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу және құжаттау әдістемесі кӛрсетілген. Бизнес процестерді 

басқару-Бұл бизнес саласындағы ұйымдастырушылық және ӛндірістік-экономикалық қатынастар, ғылыми 

тәсілдерді практикада қолдану мүмкіндіктері, сондай-ақ бизнесті, жеке бизнесті ұйымдастыру саласында, 

кәсіпкерлік қызметтің басым бағыттары бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау тетігі туралы қазіргі 

заманғы ғылым. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, 

Шаруашылық қызметін талдау, Стратегиялық басқару негіздері. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Диплом жобасын жазу және қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді білу B) келіссӛздер процесін, оның ішінде қазіргі 

заманғы коммуникация құралдарын пайдалана отырып ұйымдастыру; C) келіссӛздер жүргізудің ұтымды 

стратегиялары мен тактикаларын практикада қолдана білу; D) экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

кӛрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинай және талдай білу. E) ӛндірістік қызметті 

тиімді басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін заманауи интеграцияланған бағдарламалық ӛнімдерді 

меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Эккаутинг менеджмент 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Эккаутинг менеджмент " пәнін оқытудың мақсаты эккаутинг негіздерін, оның 

мазмұны мен тиімділігін,  менеджмент эккаутингін ұйымдастыру принциптерін игеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны 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, Тайм-менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, 

Шаруашылық қызметін талдау, Стратегиялық басқару негіздері. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Диплом жобасын жазу және қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлем қабілетсіздігі 

диагностикасының кӛрсеткіштерін қолдану және осы кӛрсеткіштердің диагностикасын бағалау кезінде 

аналитикалық қорытындылар жасау; E) кәсіпкерлік тәуекелдерді және кәсіпорынның тӛлем қабілетсіздігін 

тӛмендету және бейтараптандыру әдістерін меңгеру. 

 

13.1 Модуль - Менеджментте еңбекті ҧйымдастыру (траектория - Персоналды басқару) 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақстаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік 

тәжірибесі мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет кӛрсету, еңбекті бӛлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 
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нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Ӛндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, 

Шаруашылық қызметін талдау, Стратегиялық басқару негіздері. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Диплом жобасын жазу және қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В.Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мӛлшерлеу 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 ӛнімділігiн 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 тӛлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. Е.Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу;  уақыт, қызмет кӛрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек ақы тӛлеу 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 тӛлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек ӛнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бӛлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бӛлудің негізгі нысандары. Кӛп станоктың қызмет кӛрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Ӛндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, 

Шаруашылық қызметін талдау, Стратегиялық басқару негіздері. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Диплом жобасын жазу және қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлеуді 

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 тӛлеу заңдылықтарын; еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «ӛзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны тӛлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

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

Пәннің атауы: Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: менеджменттің әртүрлі деңгейлерінде заманауи ұйымды басқаруға қажетті 

білім, дағды және тәжірибелік дағдылар жүйесін қалыптастыру және оларды ұйымның даму мақсаттарына жету 

үшін барабар және тиімді пайдалану қабілеті мен дайындығын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Басқару шешімдері туралы ғылымның тарихы. Басқару шешімдерін әзірлеу 

тәсілдері. Басқару шешімдерін әзірлеудің теориялық негіздері. Белгілілік, белгісіздік және тәуекел жағдайында 

шешім қабылдау. Шешім қабылдау процесіне әсер ететін факторларды талдау. Болжау басқару әдісі ретінде. 

Сандық болжау әдістері. Уақыт қатарын талдау. Даму тенденцияларын талдау. Жүйе дамуының жалпы 

заңдылықтарын қолдану. Себеп-салдарлық (себеп-салдарлық) модельдеу. Сапалық болжау әдістері. Басқару 
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шешімдерін болжау мен әзірлеуде сараптамалық бағалауды қолдану. Сараптаманың негізгі түсініктері. Delphi 

әдісі. Миға шабуыл әдісі. Даму сценарийлері болжау формасы ретінде. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, 

Шаруашылық қызметін талдау, Стратегиялық басқару негіздері. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Диплом жобасын жазу және қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) кәсіпорынды басқару және басқару шешімдерін қабылдау саласындағы 

отандық және шетелдік тәжірибені меңгеру; В) қазіргі экономикалық жағдайларда басқару формалары мен 

әдістерінің даму тенденцияларын білу. C) Ұйым персоналын ынталандыру мен ынталандыруды жақсарту 

шараларын әзірлеп, жүзеге асыра білу; D) нақты жағдайларды талдауда экономикалық проблемаларды анықтау, 

оларды шешу жолдарын ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; E) басқару шешімдерінің тиімділігін 

бағалау. 

 

13.2  Модуль - Бизнесті ҧйымдастыру (траектория - Ҧйым менеджменті) 

 

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

Пәннің атауы: Бизнес-коммуникациялар 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.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 мазмҧны: Коммуникация теориясының негіздеріне кіріспе. Іскерлік коммуникация түрлері. 

Іскерлік коммуникациялардың  этикалық негіздері. Тұлғааралық қарым-қатынас шеберлігі. Қоғамдық байланыс 

этикасы. Іскерлік қарым-қатынас.  

Пререквизиттері: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, 

Шаруашылық қызметін талдау, Стратегиялық басқару негіздері. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Диплом жобасын жазу және қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін 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 

ӛзірлеу. 

 

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

Пәннің атауы: Event management 

Бағдарлама авторы: Сапарғали А.М. 

Курсты оқытудың  мақсаты: formation of a complex of knowledge and competencies in the field of event 

management, in relation to professional activities in advertising and public relations. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Terminology, key concepts and fundamentals of event management. Event project. 

Structure. Planning. Realization/production. Creativity and design in the event industry. Strategic marketing in the event 

industry and event promotion technology. Building partner networks. Sponsorship and partnership in the 

implementation of event projects. Security and insurance of event projects. World trends. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, 

Шаруашылық қызметін талдау, Стратегиялық басқару негіздері. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Диплом жобасын жазу және қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) know the basic theoretical provisions in the field of cost management; B) 

analyze and interpret accounting information in accordance with the standards adopted by the organization for planning 

production and economic activities C) be able to calculate economic and socio-economic indicators that characterize the 

activities of economic entities D) apply the main standard methods for calculating the cost of production, taking into 

account the industry specifics of the enterprise and management task. E) possess the skills of critical evaluation of the 

proposed options for management decisions on cost management in the organization. 

 

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

Пәннің атауы: Шығындарды басқару 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Шығындарды басқару рӛлін кәсіпорынның экономикалық нәтижесін кӛтеру 

факторы ретінде анықтау; шығындарды басқарудың негізгі тәсілдерін анықтау; кәсіпорында шығындарды 

бақылаудың еспке алу құралдарын және экономикалық пен техникалық негізгі тәсілдерді анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛнім шығымдары, шығындары, ӛзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 

шығымдарды саралау. Шикізатқа, материалдарға, еңбекке ақы тӛлеуге жұмсалған шығындарды басқару. 

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 

тӛмендету саясаты. пәнінің мақсаты - кәсіпорындардың пайдасын ӛсіру үшін шығындарды басқарудың 

құралдары мен тәсілдерін анықтау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, 

Шаруашылық қызметін талдау, Стратегиялық басқару негіздері. 
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Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Диплом жобасын жазу және қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) шығындарды басқару саласындағы негізгі теориялық ережелерді білу; В) 

ӛндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлау үшін ұйым қабылдаған стандарттарға сәйкес бухгалтерлік есеп 

ақпаратын талдау және түсіндіру С) шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді есептей алу D) есептеудің негізгі стандарттық 

әдістерін қолдану; кәсіпорынның салалық ерекшеліктерін және басқару міндетін ескере отырып, ӛнімнің 

ӛзіндік құнын есептеу. E) ұйымдағы шығындарды басқару бойынша басқару шешімдерінің ұсынылған 

нұсқаларын сыни бағалау дағдыларын меңгеру. 

 

6В04102 - Менеджмент 

3 курс 

Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша 

Қабылдау жылы: 2020жыл 

                                                                                                             

Компонент 

(ЖК/ТК) 

Пән коды Пән атауы Семестр 
Кредит 

саны 

8.1 Модуль - Персоналды жоспарлау, 20 кредит 

КП ЖК PB 3303 Персоналды бейімдеу 5 5 

КП ЖК POD 3304 Персоналды оқыту және дамыту 5 5 

КП ТК TM 3305 Тәуекел менеджменті 5 5 

КП ТК KZhU 3306 Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 5 5 

8.2 Модуль - Менеджменттегі бағыттар, 20 кредит 

КП ЖК PB 3303 Персоналды бейімдеу 5 5 

КП ЖК POD 3304 Персоналды оқыту және дамыту 5 5 

КП ТК ІМ 3305 Инновациялық менеджмент 5 5 

КП ТК ІМ 3306 Инвестициялық менеджмент 5 5 

9.1 Модуль - Персоналдың потенциалын бағалау, 28 кредит 

БП ТК BShA 2214 Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 5 3 

КП ТК РII 3307 Персоналды іздеу және іріктеу 5 5 

КП ТК APK 3308 Аудит және персоналды контроллинг 5 5 

БП    Ӛндірістік практика 6 10 

БП   Дипломалды практика 6 5 

9.2 Модуль - Сервис менеджменті, 28 кредит 

БП ТК 
MMM 

2214 
Мейманхана және мейрамхана менеджменті 5 3 

КП ТК HМ 3307 Халықаралық менеджмент 5 5 

КП ТК KМ 3308 Коммуникациялық менеджмент 5 5 

БП    Ӛндірістік практика 6 10 

БП   Дипломалды практика 6 5 

 

8.1 Модуль - Персоналды жоспарлау, 20 кредит 
 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тәуекел менеджменті 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Тәуекел-менеджмент" оқу пәнінің мақсаты экономикалық субъектілердің 

қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыру процесінде студенттердің тәуекелдерді сапалы және сандық 

бағалау және оларды басқару үшін білім, білік және дағды алуы болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны:  Экономикалық және кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел. Ұйымның тәуекелдерін 

талдау. Тәуекелдер туралы ақпарат кӛздері. Тәуекелдерді сәйкестендіру әдістері. Ұйымның тәуекелдерін 

картаға түсіру. Тәуекелдерді бағалау әдістері. Тәуекелдерді бағалаудың статистикалық әдістері: салыстырмалы 

талдау және қолдану шарттары. Тәуекелдерді бағалау әдістері. Тәуекелдерді бағалаудың аналитикалық әдістері. 

Тәуекелдерді басқару практикасында тәуекелдерді бағалаудың аналитикалық әдістерін дамыту. Тәуекелдерді 

бағалаудың сараптамалық әдістері. Жеке және ұжымдық сараптамалық бағалауды алу: қолданылатын 

әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктері. Кәсіпкерлік тәуекелдер: мәні, түсінігі, бағалау және басқару 

әдістері. Қаржылық тәуекелдерді басқару әдістері. Кредиттік тәуекелдер. Қазіргі халықаралық валюта және 

несие қатынастарындағы доллардың рӛлі. Валюталық тәуекелдер. Әлемдік валюта нарығы: қазіргі жағдайы 

және даму перспективалары. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Персоналды басқару, Тайм менеджмент, 

Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы, Жобаларды басқару. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  A. негізгі ақпарат кӛздерін және активтерді, капиталды, құнды, 

инвестициялық жобаларды, қаржылық тәуекелдерді бағалау және талдау әдістерін білу; B. қойылған міндетті 

шешу үшін қаржылық ақпаратты іріктеуді және ӛңдеуді жүзеге асыра білу; C. тәуекелдерді бағалаудың 

ықтималды-статистикалық әдістерін және белгісіздік жағдайында тәуекелдерді зерттеудің ӛзге де әдістерін 

практикада қолдану; 

D. қаржы тетіктерінің компания қызметінің әртүрлі аспектілеріне әсерін бағалау және талдау әдістері мен 

құралдарын меңгеру; E. қаржылық тәуекелдерді басқару саласындағы стратегиялық және тактикалық 

қаржылық шешімдерді негіздеу. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А.  

Курсты оқытудың  мақсаты: Пәнді игерудің мақсаты студенттерде кәсіпорында жоспарлау мен басқарудың 

қолданбалы мәселелерін шешуде ақпаратты жинау, ӛңдеу, талдау әдістерінде жалпы мәдени және кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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; ӛндірістік кәсіпорынның 

мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рӛлі; ӛнімді ӛндіруді жоспарлау, оның 

міндеттері; ӛндірістік қуатты жоспарлау; персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері 

және мазмұны; қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Персоналды басқару, Тайм менеджмент, 

Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы, Жобаларды басқару. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: кәсіпорындағы 

жоспарлауды ұйымдастыру; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; ӛндірістік-шаруашылық 

қызметті жоспарлау; кәсіпорынның қаржылыққызметін жоспарлау жӛнінде түсініктері болуы; В) Кәсіпорын 

қызметінің негізгі бағыттарын; кәсіпорындағы жоспарлы жұмысты ұйымдастыруын; бағдарламалау жүйесінің 

элементтерін; стратегиялық жоспарлау түсінігін; оперативті жоспарлаутүсінігін; бизнес-жоспардың мазмұны 

мен құрамын; С) кәсіпорындағы ӛндірістік-ӛндіру қызметін жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорында 

персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорындағы ӛзіндік құнды жоспарлауын; 

кәсіпорындағы баға белгілеудің әдіснамасын; кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауын білуі; D) Кәсіпорындағы 

жоспарлы қызметті ұйымдастыруға; кәсіпорынның ӛндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлауға; 

кәсіпорынның ортажылдық ӛндірістік қуатын жоспарлауға; ӛндірістік бағдарламаны бағалау және жоспарлауға; 

кәсіпорындағы еңбек ресурстарының санын, ӛндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылығын, жұмыс 

уақытының балансын жоспарлауға; ӛндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын құрастыруға 

икемді болуы; Е)  ӛндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлаудағы; кәсіпорындағы жоспарлауды 

ұйымдастырудағы; ӛндірістік-шаруашылық қызметті қаржылық жоспарлаудағы практикалық машықтарды 

иемденуі қажет. 

8.2 Модуль - Менеджменттегі бағыттар, 20 кредит 

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

Пәннің атауы: Инновациялық менеджмент 

Бағдарлама авторы:  Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): Мақсаты инновациялық қызмет туралы студенттер 

білімін тереңдету болып табылады. Негізгі міндеті инновациялық процесті басқаруды зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны (негізгі бӛлімдері немесе тақырыптар атаулары): Ғылыми-техникалық 

потенциалды басқарудағы шығармашалықтың рӛлі. 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. 
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Инновациялық процестердің мінездемесі. Инновациялық процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық 

қызметтің ӛмірлік циклі. Инновацияның дамуының ішкі және сыртқы факторлары. 

Пререквизиттері: Шаруашылық қызметін талдау, Персоналды басқару, Ұйымдастырушылық мінез-құлқы, 

Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру, Жобаларды талдау. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А) инновация және жаңа енгізулер, инновациялық менеджмент, 

инновациялық жобалар, инновациялық фирмалар және т.с.с. түсіну; В) инновациялық ұғымдар, инновациялық 

процесті басқару, кәсіпорынның инновациялық қызметіне қатысты басқару әдістерін білу;  С) инновациялық 

саясатының негізгі қағидаларын меңгеруге, инновациялық процесті басқару әдістерін, инновациялық 

кәсіпорындарды жіктей білу, инновациялық жобалрды бағалай білу. Ғылыми-техникалық потенциалды 

басқарудағы шығармашалықтың рӛлі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық 

саясатының негіздері туралы дағдылану;  D)  Қазақстандағы ғылыми және инновациялық қызметті мемлекеттік 

қолдау механизмі. ҚР-дағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. Инновациялық процестер және экономикалық даму 

туралы түсініктерге талдау жасай білу;  E) Инновациялық процестердің мінездемесі. Инновациялық 

процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің ӛмірлік циклі. Инновацияның дамуының ішкі және 

сыртқы факторлары туралы ұғыну. 

 

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

Пәннің атауы: Инвестициялық менеджмент 

Бағдарлама авторы:  Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың 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 мазмҧны: 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 ӛтелу  мерзімі –PP (payback period). Болжанған табыстардың келтірілген құнын PV (present value) 

есептеу тәсілдері. Инвестициялық қаржылардың болашақ (ӛсірілген) құны FV (future value). Перпетуитет 

(perpetuity). Гордонның моделі 

Пререквизиттері: Шаруашылық қызметін талдау, Персоналды басқару, Ұйымдастырушылық мінез-құлқы, 

Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру, Жобаларды талдау. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлектттік 

реттелуі бойынша заңдылықтарын; кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын құру әдістерін, инвестициялық 

қызметтің тиімділігіне баға беру туралы түсінікті меңгеру. В)  Инвестициялық қызмет және инвестицияның 

экономикалық мәні, инвестициялық менеджменттің міндеті және мәні, инвестициялық қызметті мемлекеттік 

реттеу туралы түсінікті игеру. С) Инвестициялық нарық: мәні және жұмыс істеу механизмі, кәсіпорынның 

инвестициялық стратегиясын қалыптастыру дағдысына ие болу; D) Инвестициялар тиімділігін бағалай әдістері, 

инвестициялық жобаларды басқару, кәсіпорынның қаржылық инвестицияларын басқару түсініктеріне талдау 

жасай білу; E) Кәсіпорынның инвестициялық ресурстары, халықаралық инвестициялық ынтымақтастық туралы 

түсініктерді ұғыну. 

9.1 Модуль - Персоналдың потенциалын бағалау, 28 кредит 

 

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 кӛрсетілген. 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 мазмҧны: 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, Бизнес-жоспарлау, Персоналды басқару, Тайм менеджмент, 

Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы, Жобаларды басқару. 
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Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Студенттердің тӛмендегі ұғымдар жӛнінде 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) Ӛзгерістерді 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 ӛмірде 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: Персоналды іздеу және іріктеу 

Бағдарлама авторы:  Тасмаганбетова  С.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттердің қазіргі заманғы ұйымдарда қызметкерлерді іздеу және іріктеу 

әдістері туралы білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Персоналды іріктеудің ұйым қызметінің процестерімен, оның ішінде бизнес-

процестермен байланысы. Ұйымдастырушылық мәдениеттің ерекшеліктері негізінде іріктеу рәсімін 

қалыптастыру. Ұйымның даму кезеңдерінің іріктеу процедураларына әсері. Қызметкерлерді іріктеу мен 

іріктеудегі құзыреттілік тәсіл. Персоналды іріктеу рәсімінің кезеңділігі. Қызметкерлерге қажеттілікті анықтау. 

Таңдау шығындарын анықтау. Лауазым бейінін әзірлеу. Кандидаттарды бағалау критерийлері. Қызметкерлерді 

тарту кӛздерінің түрлері. Бос жұмыс орны туралы хабарландыру жасау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Персоналды басқару, Тайм менеджмент, 

Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы, Жобаларды басқару. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) персоналды іріктеу және іріктеуді жүзеге асыру кезінде сыртқы 

ұйымдармен жұмыс істеу тәсілдері мен қағидаттарын білу. 

В) кәсіпорындағы ӛндірістік және басқару процестерін ұтымды жоспарлау әдістерін білу және қолдану; С) 

жоспарлы есептеулерді орындай білу; D) ӛндіріс қызметін жоспарлау нысандары мен әдістерін таңдау кезінде 

есептер мен негіздемелерді орындау дағдыларын меңгеру; Е) сыртқы кӛздерден кандидаттарды іріктеу 

білімдері мен әдістерін практикада қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Аудит және персоналды контроллинг 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: «Аудит және персоналды контроллинг» пәнінің мақсаты: қазіргі жағдайда 

кәсіпорындардың қызметіне кадрлық кеңес беруді ұйымдастырумен байланысты мәселелерді шешу бойынша 

теориялық негіздерді игеру және практикалық білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Персоналды басқару-эволюция, негізгі тәсілдер мен анықтамалар. Ұйым 

жұмысындағы персоналды басқарудың әртүрлі тәсілдерінің ерекшеліктері мен кӛріністері. Қызметкерлердің 

аудиті мен бақылауы – ұғым, анықтама. Қызметкерлердің аудиті мен бақылауының мақсаттары, олардың 

ұйымның стратегиялық және операциялық мақсаттарымен байланысы. Қызметкерлердің аудиті және 

персоналды басқару саласындағы процестердің аудиті, олардың ӛзара байланысы. Персоналды басқару 

саласындағы Стратегия және оның ұйым стратегиясымен байланысы. Персоналды басқару саласындағы 

стратегия аудиті. Кадрлық іс жүргізуді бақылау және Аудит. Қызметкерлерді жоспарлау мен іріктеудің аудиті 

мен бақылауы. Сыйақыларды басқару және нәтижелілікті басқару жүйесінің аудиті мен бақылануы. Даму және 

оқыту жүйесінің аудиті мен бақылауы. Кадрлық әлеуеттің аудиті, персоналды бағалау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Бизнес-жоспарлау, Персоналды басқару, Тайм менеджмент, 

Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы, Жобаларды басқару. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) персоналды басқарудың негізгі ұғымдарын, заңдары мен принциптерін; 

аудит және персоналды бақылау процестерінің мазмұнын білу. 

В) аудит және персоналды бақылау және персоналды басқару жүйесі саласындағы іс-шараларды жоспарлау 

және іске асыру; С) жоспарлы есептеулерді орындай білу; D) ӛндіріс қызметін жоспарлау нысандары мен 

әдістерін таңдау кезінде есептер мен негіздемелерді орындау дағдыларын меңгеру; Е) персоналды басқару 

жүйесінің әртүрлі ішкі жүйелерінің аудиті және контроллингі дағдыларын меңгеру. 
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9.2 Модуль - Сервис менеджменті, 28 кредит 

 

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

Пәннің атауы: Мейманхана және мейрамхана менеджменті 

Бағдарлама авторы:  Балгинова К.М. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Мейманхана және мейрамхана менеджментінің теориялық негіздерін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мейманхана және мейрамхана менеджментінің теориялық негіздері. 

Қонақжайлылық индустриясы және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының даму эвалюциясы. Мейманхана 

және мейрамхана менеджментінде қызмет кӛрсету үрдістерін басқару. Мейманхана және 

мейрамханаларындағы қызметкерлерді басқару. Мейманхана және мейрамхана кәсіпорындарын басқару 

функциялары. Басқарудың әдістері мен үлгісі. Мейрамхана және мейманханадағы байланыс. Мейрамхана және 

мейманхана шаруашылығы саласындағы басқару шешімдері. Мейрамхана және мейманхана бизнесін басқаратын 

кәсіпорындар. Даулар, стресс және ӛзгерістерді басқару. Ұжымдық басқару мәдениеті. Мейрамхана және 

мейманхана құзіретінің моделі және менеджердің іскерлік этикеті. Мейманхана және мейрамхана 

менеджментінің тиімділігі. 

Пререквизиттері: Шаруашылық қызметін талдау, Персоналды басқару, Ұйымдастырушылық мінез-құлқы, 

Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру, Жобаларды талдау. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)  қонақ үй және мейрамхана бизнесі кәсіпорнының кәсіпкерлік 

қызметіндегі басқарудың рӛлін білу, B)   қонақ үй және мейрамхана нарықтарының қалыптасу заңдылықтарын 

және ерекшеліктерін білу; C) қонақ үй-мейрамхана бизнесі кәсіпорнын басқару принциптерін, әдістері мен 

модельдерін іс жүзінде қолдану, D) ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдау, оның негізгі элементтерін 

анықтау және олардың ұйымға әсерін бағалау; Е) қонақ үй-мейрамхана бизнесі кәсіпорнын дамыту процесін 

жобалау және ұйымдастыру әдістерін меңгеру. 

 

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 мазмҧны: 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. Ӛндірістік және коммерциялық бизнес. Ақпараттық және консультациялық 

бизнес. Халықраралық бизнесті басқарудың стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпкерлік фирманы тарату және 

қайта құру. 

Пререквизиттері: Шаруашылық қызметін талдау, Персоналды басқару, Ұйымдастырушылық мінез-құлқы, 

Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру, Жобаларды талдау. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін 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: Коммуникациялық менеджмент 

Бағдарлама авторы:  Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: "Коммуникациялық менеджмент" оқу пәнін меңгерудің мақсаты 

коммуникациялық жүйелерді зерттеу, жобалау, қалыптастыру және дамыту бойынша әмбебап қызмет ретінде 

коммуникациялық менеджменттің мәні туралы құзыреттілікті және тұтас түсінікті қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Коммуникациялық менеджмент туралы түсінік. Коммуникациялық 

менеджменттің пәні мен объектісі. Коммуникацияның негізгі түрлері. Ұйымның коммуникациялық 

менеджменті және коммуникациялық саясаты. Ұжым мен жеке тұлғаны дамытудағы коммуникациялық 

менеджменттің орны мен рӛлі. Коммуникациялық менеджменттің мақсаттары, міндеттері мен функциялары. 

Ұйымдағы байланыс процесінің негізгі кезеңдері. Коммуникациядағы кері байланыс. Коммуникатор, 

хабарлама, аудитория байланыс ортасының құрамдас бӛлігі ретінде. Коммуникативтік кеңістік. Байланыс 
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кеңістігін басқаруды ұйымдастыру. Ұйымның коммуникативтік құрылымы. Коммуникатордың қарым-қатынас 

түрлері, формалары мен стильдері. Ұйымдастырушылық коммуникацияның формалары мен әдістері, олардың 

коммуникацияны басқарудағы рӛлі. 

Пререквизиттері: Шаруашылық қызметін талдау, Персоналды басқару, Ұйымдастырушылық мінез-құлқы, 

Еңбек ақы тӛлеуді ұйымдастыру, Жобаларды талдау. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) Коммуникациялық процестерге қатысушылардың ерекшеліктері мен 

типтерін; ұжымдағы қарым-қатынас процестерінің принциптері мен заңдылықтарын білу; B) фирманың 

коммуникациялық саясатының тиімді нысандарын ӛзірлеу;  C) Нақты экономикалық жағдайларды талдау және 

шешудегі іскерлік коммуникацияның негізгі түсініктерін, қагидаларын қолдану; D) коммуникациялық 

жанжалдарды шешудің тиімді әдістерін меңгеру; E) 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. 
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4.1 Модуль  – Философия және статистика (траектория - Экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит), 15 кредит 

БП  ЖК AES 2205 Әлеуметтік-экономикалық статистика  3 5 

ЖББП TK АА 2107 Академиялық адалдық 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

4.2 Модуль  – Философия және қҧқық негіздері (траектория - Квазимемлекеттік сектордағы 

бухгалтерлік есеп және аудит), 15 кредит 

БП  ЖК AES 2205 Әлеуметтік-экономикалық статистика  3 5 

ЖББП TK KN 2107 Құқық негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

5.1 Модуль- Кәсіпорын есебі мен қаржысы, 18 кредит   (траектория - Экономиканың нақты 

секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

БП TК MMT 2206 Микро және макро талдау 3 4 

БП TК ВEN 2207 Бухгалтерлік есеп негіздері 3 5 

БП TК KК 2208 Қаржыға кіріспе 3 5 

БП TК Men 2209 Менеджмент  3 4 

5.2 Модуль  – Есеп және қаржы жҥйесі (траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

және аудит), 18 кредит   

БП TК MMN 2206 Микро және макроэкономика негіздері 3 4 

БП TК ВEР 2207 Бухгалтерлік есеп принциптері 3 5 

БП TК KT 2208 Қаржы теориясы 3 5 

БП TК TM 2209 Тайм-менеджмент 3 4 

6.1 Модуль  – Кәсіпорындағы қаржылық есеп (тракетория - Экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит), 23 кредит 

БП ТК KКЕ 2210 Кәсіпорын қызметінің экономикасы 4 4 

БП ТК КЕ 2211 Қаржылық есеп 4 5 

БП ТК Log 2212 Логистика 4 5 

БП ТК ЕSА 2213 Экономикадағы статистикалық әдістер 4 6 

БП    Ӛндірістік практика 4 3 

6.2 Модуль - Экономика және бизнес-статистика (траектория - Квазимемлекеттік сектордағы 

бухгалтерлік есеп және аудит), 23 кредит   

БП ТК SЕ 2210 Сала экономикасы 4 4 

БП ТК КEК 2211 Қаржылық  есепке кіріспе 4 5 

БП ТК ZhLT 2212 Жаһандық логистика тізбектері 4 5 

БП ТК ВS  2213 Бизнес-статистика 4 6 

БП    Ӛндірістік практика 4 3 
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4.1 Модуль  – Философия және статистика (Экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

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 мазмҧны: 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: Қаржылық есеп, Қаржы 

Оқытудан  кҥтілетін нәтижелер: А) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының 

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

және түсінуВ) 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 кӛзқарастарды; 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 қҧқық негіздері (Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

Дублин дескрипторлары: 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 ӛмірдің түрлі салаларында азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттерін зерттейді.  

Пәннің қысқаша мазмҧныы: пәнді оқыту барысындақұқық 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: Қаржы органдарындағы бухгалтерлік есеп, Микро және макроэкономика негіздері   

Оқытудан  кҥтілетін 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 есебі мен қаржысы (Экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Микро және макро талдау  

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына, әсер етуші факторларына талдау жасау әдістемесін меңгерту, елдің 

макроэкономикалық ахуалына қатысты ӛз пікірін қалыптастыруға, мемлекеттің экономикалық саясатының 

салдарына ӛзбетінше 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 ӛзбетінше 

талдау жасай білуге дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нарықтың негізгі субъектілері – тұтынушылар мен ӛндірушілердің іс-әрекеті, 

жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке, олигополия жағдайындағы фирманың әрекеттері, сонымен 

қатар ӛндіріс факторлары нарықтарының қызмет ету механизмдері, нарықтың осал тұстары, оларды реттеудегі 

мемлекеттің ролі қарастырылады; Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштеріне, 
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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  кҥтілетін 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, ӛндірісті тиімді ұйымдастыру, пайданы арттыру, 

мемлекеттің макроэкономикалық саясатының экономикаға ықпал ету механизмін білу және оны кәсіби 

тәжірибеде қолдану; негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштерді анықтау әдістемесін меңгеру, ел 

экономикасындағы бұл кӛрсеткіштердің 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 кӛрсету сапасын жетілдіру, тиімді баға белгілеу, жарнама жүргізу, экономика салалары 

бойынша нарық, макроэкономика субъектілерінің экономикалық іс-әрекеттерін талдау, соның негізінде 

қорытынды жасау; 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарда халықаралық стандарттарға сәйкес түрлі меншік 

формаларына байланысты ұйым қызметінің қаржылық есептілігін жүргізу мен әдістемесі бойынша теориялық 

білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: нарықтық экономика жағдайындағы қаржылық есептің рӛлін түсіну, ресурстардың 

барлық түрлерін пайдаланудың заңдылығы мен орындылығын бақылаудағы оның міндеттерін білу; 

кәсіпорынның есеп процесін ұйымдастыру тәртібін меңгеру; қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарын үйрену; кәсіпорынның есеп экономикалық қызметімен байланысты сұрақтарын ӛз бетінше 

шешуге дағдылану. 

Пререквизиттері: Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Басқару есебі және талдауы, Қаржылық есеп, Қаржылық есептілік халықаралық 

стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) шаруашылық субъектісінің ұйымының есеп үрдісінің тәртібін түсіну; 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын оқу; қаржылық есептілікті ұйымдастырудың қазіргі замандағы 

тәжірибені білу; қаржылық сипаттағы ақпараттарды дайындау мен ӛңдеу жүйесі. ; В) ұйымда есеп саясатын 

негіздеу және ұйымдастыру үшін бухгалтерлік есеп қағидалары туралы білім жүйесін пайдалана алуы; есеп-

экономикалық жұмыстың прогрессивті формалары мен тәсілдерін падалана алуы; қаржылық есеп облысында 

ғылыми зерттеулерді жүргізе білуі және алынған нәтижелерді талдай алуы; C) бухгалтерлердің кәсіби 

этикасын; экономикалық ойлау мәдениетін, зерттеулерге жүйелік тәсілдеме дағдыларын талдау мен жинақтау 

қабілетін; ұйымның есеп-экономикалық қызметімен байланысты сұрақтарды ӛздігімен шешуге дағдыландыру 

D) тақырып тӛңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған 

белсене араласа білу, кӛпшілік алдында баяндама жасауда құзыретті болу; Е) курс бойынша алынған теориялық 

білімді нығайту және ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржыға кіріспе  

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

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 мазмҧны:  пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық 

ғылымдар жүйесіндегі рӛлі мен ұдайы ӛндіріс 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 кҥтілетін 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, рӛлін, 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) 
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мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын ӛзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық ӛндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың кӛмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

кӛрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: Пәнді оқыту барысында білім алушы менеджментке менеджмент эволюциясын 

меңгере отырып, басқарушылық және кӛшбасшылық ұғымдарын меңгеріп, ұйымдастыру және тиімді басқару, 

менеджменттегі коммуникация, басқарушылық шешімдер түрлерімен таныса алады. Сонымен қатар, 

менеджменттегі жоспарлау, менеджменттегі мотивация, шиеліністер мен ӛзгерістерді басқару, адам 

ресурстарын басқару, басқару этикасы жӛнінде мағлұмат ала алады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау, Басқару есебі және талдау  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) менеджмент теориясының құрамдас бӛліктері 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 кӛріністері үшін қолдануды;-ұйымды басқаруға жүйелік кӛзқарас; 

ұйымда шиеліністер мен ӛзгерісті 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 ӛзара 

байланыс-кәсіби функцияларды жүзеге асыру кезінде мақсаттарды қоюда және міндеттерді қалыптастырады. 

 

5.2 Модуль  – Қаржы және есеп жҥйесі (Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Микро және макроэкономика негіздері 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге  негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштерді 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 мазмҧны: Микро және макроэкономика негіздері курсында үй шаруашылығының, 

фирманың және мемлекеттің  экономикалық әрекеттерінің теориялық, әдіснамалық  және практикалық тұстары 

қарастырылады.  

Пререквизиттері: экономикалық теория, менеджмент  

Постреквизиттері: ҚЕХС, мемлекеттік аудит  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) негізгі ғылыми ұғымдар мен түсініктерді білу, микроэкономика және 

макроэкономика ғылымының ӛзіне 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 ӛз пікірін білдіру, қорытынды жасай алу; D) ӛзгелермен 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп принциптері 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарда халықаралық стандарттарға сәйкес түрлі меншік 

формаларына байланысты ұйым қызметінің қаржылық есептілігін жүргізу мен әдістемесі бойынша теориялық 

білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: нарықтық экономика жағдайындағы қаржылық есептің рӛлін түсіну, ресурстардың 

барлық түрлерін пайдаланудың заңдылығы мен орындылығын бақылаудағы оның міндеттерін білу; 



 

54 
 

кәсіпорынның есеп процесін ұйымдастыру тәртібін меңгеру; қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарын үйрену; кәсіпорынның есеп экономикалық қызметімен байланысты сұрақтарын ӛз бетінше 

шешуге дағдылану. 

Пререквизиттері: Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Басқару есебі және талдауы, Қаржылық есеп, Қаржылық есептілік халықаралық 

стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) шаруашылық субъектісінің ұйымының есеп үрдісінің тәртібін түсіну; 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын оқу; қаржылық есептілікті ұйымдастырудың қазіргі замандағы 

тәжірибені білу; қаржылық сипаттағы ақпараттарды дайындау мен ӛңдеу жүйесі. ; В) ұйымда есеп саясатын 

негіздеу және ұйымдастыру үшін бухгалтерлік есеп қағидалары туралы білім жүйесін пайдалана алуы; есеп-

экономикалық жұмыстың прогрессивті формалары мен тәсілдерін падалана алуы; қаржылық есеп облысында 

ғылыми зерттеулерді жүргізе білуі және алынған нәтижелерді талдай алуы; C) бухгалтерлердің кәсіби 

этикасын; экономикалық ойлау мәдениетін, зерттеулерге жүйелік тәсілдеме дағдыларын талдау мен жинақтау 

қабілетін; ұйымның есеп-экономикалық қызметімен байланысты сұрақтарды ӛздігімен шешуге дағдыландыру 

D) тақырып тӛңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған 

белсене араласа білу, кӛпшілік алдында баяндама жасауда құзыретті болу; Е) курс бойынша алынған теориялық 

білімді нығайту және ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржы теориясы  

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

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 мазмҧны:  пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық 

ғылымдар жүйесіндегі рӛлі мен ұдайы ӛндіріс 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 кҥтілетін 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, рӛлін, 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 ӛзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық ӛндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың кӛмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

кӛрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: Тайм менеджмент 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде Болашақ ӛмірден ӛз 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 сӛздері арқылы 

ойлау қабілеттерін дамыту және адамгершілікке тәрбиелеу дағдылары болуы тиіс 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Тайм-менеджмент» пәні қазіргі замандағы менеджерлерді дайындау барысында 

ӛте маңызды пән болып табылады, себебі ӛз уақытын тиімді басқара білу  кәсіби қызметте маңызды 

нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. «Тайм-менеджмент» пәнінде қарастырылатын тақырыптар ӛте 

ӛзекті, себебі  адамның уақытын рационалды пайдаланудың әдістері мен қағидаларын, ережелерін қамтиды. 

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, Ӛндірістік менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) тайм менеджмент түсінігін, тиімді жоспарлау әдісі туралы  білу;B) 

дағдылануы: жұмыс уақытының құрылымын анықтау, уақыт қорын анықтау; C) жұмыста ӛзін-ӛзі ынталандыру 
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әдісін пайдалану,  D) тиімді мақсат қою, тайм менеджмент принциптерін пайдалану бойынша компетенциялар 

қалыптасуы тиіс. E) стратегиялық және тактикалық тиімділік әдісін ажырата білу және қолдану. 

 

6.1 Модуль  – Кәсіпорындағы қаржылық есеп (Экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп 

және аудит) 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметінің экономикасы  

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова 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 мазмҧны: Бұл пәнді меңгеру барысында шаруашылық субъектісінде ақша қаражаттары мен 

оның  эквиваленттерінің есебін, дебиторлық берешектер және ӛзге 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 

бӛлігі ретінде кӛрініс табады. 

Пререквизиттері: экономикалық теория, бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттері: аудиттің халықаралық стандарттары, ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп    

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржылық есеп 

Бағдарлама авторы: Сексенова А.Т. 

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 мазмҧны: Бұл пәнді меңгеру барысында шаруашылық субъектісінде ақша қаражаттары мен 

оның  эквиваленттерінің есебін, дебиторлық берешектер және ӛзге 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 

бӛлігі ретінде кӛрініс табады. 

Пререквизиттері: экономикалық теория, бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттері: аудиттің халықаралық стандарттары, ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп    

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Логистика 

Бағдарлама авторы: Жекеева Қ.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынның бухгалтерлік есебін ұйымдастыруда логистика - әр түрлі 

жүйелердегі материалдық, ақпараттық және қаржылық ресурстардың қозғалысын жоспарлау (шығындарды 

азайту), басқару және бақылауға байланысты кәсіби ойлау дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Логистика курсында кәсіпорынның бухгалтерлік есебін оңтайлы ұйымдастыруға 

кіріспе есеп саясаты, ӛндірісті жоспарлау, шикізаттар мен  материалдар есебі, дайын ӛнім және оны ӛткізу 

есебі, тауарларды ӛткізу есебі, аяқталмаған ӛндіріс есебі, қорларды есептен шығару бойынша резерв есебі, 

негізгі ӛндірістік қорлар есебі, материалдық ағынның ӛтуін қамтамасыз ететін кәсіпорынның логистикалық 

қызметін ұйымдастыру сұрақтарын қарастыру болып табылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері:Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы 

бухгалтерлік есеп, Салық есеп саясаты 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның бухгалтерлік есебін оңтайлы ұйымдастыру үшін 

кәсіпорынның есеп саясаты ерекшеліктерін білу және түсіну; В) кәсіпорында құжаттар айналымын дұрыс 
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ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; ӛндірісте дайын ӛнім және оны ӛткізу есебін құрастыра білу; С) 

бухгалтерлік операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені 

құрастыру және ұсыну; логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және ӛңдеуді 

меңгеру; D) ӛндіріс кешенінде есепті және есеп беруді ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалана алу; Е) курс 

бойынша алынған теориялық білімді нығайту және логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарға 

талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

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

Пәннің атауы: Экономикадағы статистикалық әдістер 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ӛ.  

Курсты оқытудың мақсаты: статистикалық әдіснаманың жалпы принциптерін, тәсілдері мен әдістері: жинау, 

ӛңдеу және статистикалық деректерді талдау, даму тенденциялары мен заңдылықтарын зерттеу, бұқаралық 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерін, олардың сандық сипаттамаларын зерттеу болып 

табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кҥтілетін 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 рӛлін білу және түсіну; В) базалық білімін зерттеушілік және кәсіби 

бағытта қолдана білуі; ӛз бетімен зерттеу жұмыстарының маңызды дағдыларына ие болу; ӛз 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 ӛз 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, ӛкілеттіктерді бӛлу мен 

ӛкілеттеуге қатысу мүмкіндігі; D) ұйымдардың операциялық (ӛндірістік) 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 кӛре білу және дұрыс тұжырымдау мүмкіндігі; E) 

кӛрсетілген нәтиженің салдарын ӛз бетімен кӛру қабілеті; қойылған міндеттердің дұрыстығын түсіну; іргелі 

білімнің дұрыстығы туралы терең түсіну.  

 

6.2 Модуль - Экономика және бизнес-статистика (Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Сала экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде ӛндірістің материалдық-техникалық және әлеуметтік-

экономикалық шарттары мен кәсіпорын жұмысының технико-экономикалық кӛрсеткіштерімен байланысы 

туралы кешендік білімді құру және кәсіпорынның ресурстарын қолданудың тиімді нысандары мен тәсілдерін 

негіздеу бойынша және ӛндірістік ұйымдардың шаруашылық қызметінің оптималды нұсқаларын таңдау 

бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті кәсіби және есептік-аналитикалық дағдыларды алу 

болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның, шаруашылық бірлестіктердің 

жай-күйі, кәсіпорынның ӛндірістік және нарықтық байланыстары қарастырылады. Бұл пәнде негізгі және 

айналым құралдары, қызметкерлер және олардың еңбек ақысы түсінігіне анықтама беріледі. Ӛндіріс 

шығындары және ӛнімді ӛткізу,кәсіпорынның маркетингтік қызметі мен инвестициялық және инновациялық 

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, Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 

Оқытудың кҥтілетін 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 
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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) ӛзгелермен ақпарат алмасу және қарым-қатынас жасай білу дағдысын 

қалыптастыру E) экономикадағы түрлі  нарықтардың қызмет ету механизмдерімен танысу. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есепке кіріспе 

Бағдарлама авторы: Сексенова А.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есеп саласындағы кәсіби білімін қалыптастыру, 

бухгалтерлік есепті жүргізудің мәнін, оның мақсатын оқып үйрену, бухгалтерлік есептің негізгі ережелерді 

белгілейтін нормативтік құжаттарды оқып үйрену, мүліктің жағдайы, қозғалысы, міндеттемелер есебі, кірістер, 

шығыстар, ұйымның қаржылық нәтижесін есепке алу мен есептілікте кӛрсету тәртібін  үйрену, кәсіби пікір 

қалыптастыру үшін қаржылық есеп ақпаратын қолданудың практикалық дағдыларын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Қаржылық есепке кіріспе» пәні ұйымның есеп саясатын дамытуды зерттейді, 

бухгалтерлік есеп, бухгалтерлік есептер мен құжаттарды дайындау,  ұйымның қаржылық есебін дайындау, 

қаржылық есептілікті талдау,  түсіндірме жазбаны дайындау. Акша қаражаттарының есебін нормативтік 

құжаттау тісәлдері, негізгі құралдардың кірісі, қозғалыс пен шығарудың аналитикалық есебі, лизингтік 

операциялар есебі қарастырылады. Еңбекақы, үстемеақылар, демалыс тӛлемдері, жәрдемақы, кепілдіктер мен 

ӛтемақыларды есептеу тәртібі зерттеледі. Еңбекақыдан аударымдардың түрлері мен есебі. Заңды және жеке 

тұлғалармен есеп айырысуды есепке алу. Пәннің курсы қаржылық есептілікті дайындауға қойылатын негізгі 

талаптарды зерделеуді қарастырады. 

Пререквизиттері: Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Басқару есебі және талдауы, Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау, Қаржылық 

есептілік халықаралық стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) шаруашылық субъектісінің ұйымының есеп үрдісінің тәртібін түсіну; 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын оқу; қаржылық есептілікті ұйымдастырудың қазіргі замандағы 

тәжірибені білу; қаржылық сипаттағы ақпараттарды дайындау мен ӛңдеу жүйесі. ; В) ұйымда есеп саясатын 

негіздеу және ұйымдастыру үшін бухгалтерлік есеп қағидалары туралы білім жүйесін пайдалана алуы; 

ұйымдағы есеп объектілерінің есебін жүргізе білуі және алынған нәтижелерді талдай алуы; C) бухгалтерлердің 

кәсіби этикасын; экономикалық ойлау мәдениетін, зерттеулерге жүйелік тәсілдеме дағдыларын талдау мен 

жинақтау қабілетін; ұйымның есеп-экономикалық қызметімен байланысты сұрақтарды ӛздігімен шешуге 

дағдыландыру D) тақырып тӛңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу 

және оған белсене араласа білу, кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметі туралы есеп жасауда құзыретті 

болу; Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына 

қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

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

Пәннің атауы: Жаһандық логистика тізбектері 

Бағдарлама авторы: Жекеева Қ.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаһандық логистикалық құралдарды қолдана отырып, экономикалық 

қатынастарды дамытудың жаңа мүмкіндіктері мен тәсілдерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс халықаралық логистиканы дамытудың теориялық негіздерін (ӛзгерістер, 

мүмкіндіктер, проблемалар, міндеттер, шешімдер, іс-әрекеттер), миссияны, құндылықтарды және жаһандық 

тізбектерді дамыту стратегиясын зерттеуді ұсынады. Сонымен қатар студенттер логистикалық құрылымдардың 

түрлерін, халықаралық логистикалық менеджментті, жаһандық логистикалық қатынастарды бейімдеуді 

жоспарлау мен басқаруды үйренеді. Пәнді оқу барысында студенттер логистика менеджменті, кәсіпкерлік 

қызметтің қозғалысы, кӛп ұйымдық нарықтық экономика және макроӛңірлік экономикалық құрылымдардың 

ағымы сияқты түрлі ұғымдар мен категориялармен танысады. 

Пререквизиттері: бухгалтерлік есеп негіздері, логистика  

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит, практикалық аудит 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) жүйелі түрде нығайту, білім аясын кеңейту және кеңейту, қызметкердің 

бүкіл ӛмір бойы міндеттерді орындау үшін қажетті жаңа кәсіби білім мен дағдыларды дамыту үшін қажетті 

жеке қасиеттерді дамыту; В) Логистикалық менеджмент қызметін ӛндіріс нәтижелеріне жетуге бағыттау; С)  

Ұйымның ғаламдық мақсаттарына қол жеткізуге байланысты шешімдер қабылдау; D) Менеджменттің 

үздіксіздігін қамтамасыз ететін және ӛндіріс шығындарының қаупін тӛмендететін халықаралық логистикалық 

менеджмент жүйесін құру; E) қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада даму 

стратегиясына сәйкес, сондай-ақ нақты қаржылық кӛрсеткіштерді қоса алғанда, ӛндірістік жоспардың 

мақсаттарына сәйкес ұйымдастыру саласындағы білім мен дағдыларды іс жүзінде қолдануға қабілеттілік / 

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

Пәннің атауы: Бизнес-статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ӛ.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге сандық статистикалық талдау әдістерін әртүрлі экономикалық 

жағдайлар мен бизнес-процестерде қолдану үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. 

статистикалық әдіснаманың жалпы принциптерін, тәсілдері мен әдістері: жинау, ӛңдеу және статистикалық 

деректерді талдау, даму тенденциялары мен заңдылықтарын зерттеу, бұқаралық әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстар мен процестерін, олардың сандық сипаттамаларын зерттеу болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бизнес-статистика академиялық пән ретінде экономиканың кәсіпкерлік 

саласындағы сапалық тұрғыдан анықталған экономикалық және әлеуметтік процестер мен құбылыстардың 

сандық жағын зерттейді. Бизнес-процестерді талдаудың статистикалық әдістері экономистерді даярлаудың 

маңызды құрамдас бӛлігі болып табылады. Іскери статистика оқу пәні ретінде студенттердің бизнес-

процестерді статистикалық талдау, олардың ӛзара байланысын, тенденциясын бағалау, бизнес саласындағы 

экономикалық субъектілердің қызметін жоспарлау және болжау үшін қажетті дағдылар мен дағдыларды 

дамытуға бағытталған. Пәнді оқып үйрену келесі пәндерді одан әрі зерделеу үшін қажет: эконометрика, 

оңтайлы шешім қабылдау әдістері, экономиканы модельдеу және болжау әдістері, фирманың экономикасы, 

экономиканы жоспарлау және болжау. 

Пререквизиттері: экономикалық теория, менеджмент  

Постреквизиттері: ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп, аудиттің халықаралық стандарттары  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) бизнес-процестерді бағалаудың сандық әдістерін зерттеу; B) 

статистикалық байқау, жинақтау және топтастыру әдістерін зерттеу; C) статистикалық таралуды талдау 

әдістерін зерттеу; D) әр түрлі экономикалық процестер мен құбылыстардың ӛзара байланысын талдау әдістерін 

зерттеу; E) іріктеу әдісін зерттеу және статистикалық гипотезаларды бағалау.  

 

6В04103-ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ  

3 курс 
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7.1 Модуль - Қаржылық бақылау және аудит (траектория - Экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит), 15 кредит    

БП  ЖК АHS 3214 Аудиттің халықаралық стандарттары 5 5 

БП ТК Con  3215 Контроллинг 5 5 

БП ТК KBMA 3216 Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 6 5 

7.2 Модуль  - Мемлекеттік аудит (траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және 

аудит), 15 кредит   

БП  ЖК АHS 3214 Аудиттің халықаралық стандарттары 5 5 

БП ТК BЕ 3215 Басқару есебі 5 5 

БП ТК МА 3216 Мемлекеттік аудит 6 5 

8.1 Модуль - Бизнесті бағалау және талдау (траектория - Экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит), 20 кредит    

БП ТК BHM 3217 Бизнестегі халықаралық маркетинг 5 5 

КП ТК BB 3301 Бизнесті бағалау 5 5 

КП ТК КККТ 3302 Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 5 5 

КП ЖК АZh 3303 Академиялық жазу 5 5 

8.2 Модуль - Сыртқы экономикалық  қызметті талдау (траектория - Квазимемлекеттік сектордағы 

бухгалтерлік есеп және аудит), 20 кредит   

БП ТК HВZhВ 3217 Халықаралық бизнес-жобаларды басқару 5 5 

КП ТК ККВ 3301 Кәсіпорын құнын бағалау 5 5 

КП ТК SEKET 3302 Сыртқы экономикалық қызметтінің есебі мен талдауы 5 5 

КП ЖК АZh 3303 Академиялық жазу 5 5 

9.1 Модуль -1С: Бухгалтерия және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары (траектория - 

Экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит), 25 кредит 

БП ЖК KEHS 3218 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 6 5 

БП ТК ShEE 3219 Шоғырландырылған есеп және есептілік 6 5 

КП ЖК 1SB 3304 1С: Бухгалтерия 6 5 

КП TК KК 3305 Кәсіпкерлік құқық 6 5 

БД   Ӛндірістік  практика 6 5 

9.2 Модуль - Мемлекеттік бюджет (траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және 
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аудит), 25 кредит 

БП ЖК БП ЖК Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 6 5 

БП ТК БП ТК Мемлекеттік бюджет 6 5 

КП ЖК КП ЖК 1С: Бухгалтерия 6 5 

КП TК КП TК Халықаралық бизнес құқығы 6 5 

БД   Ӛндірістік  практика 6 5 

 

7.1 Модуль - Қаржылық бақылау және аудит (траектория - Экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Контроллинг  

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Контроллинг» пәнін игерудің мақсаты студенттердің осы пәннің тӛңірегінде 

ғылыми және практикалық білімдерін дамыту және кәсіпорында бақылау қызметінің тиімді жұмысын 

қамтамасыз ету үшін қажетті практикалық жұмыс дағдыларын меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Контроллинг» курсында кәсіпорынды басқару жүйесінде бақылаудың рӛлі 

туралы мәселелер қарастырылады; кәсіпорында басқару жүйесін құрудың ұйымдастырушылық-әдістемелік 

негіздері; кәсіпорындағы басқару құрылымын және оның негізгі функцияларын анықтау; бақылау қызметін 

құруға қойылатын негізгі талаптар және басқару қызметінің кәсіпорынның ұйымдық құрылымындағы орны; 

бақылау қызметі мен басқа қаржылық-экономикалық қызметтер арасындағы түбегейлі айырмашылық; бақылау 

саласындағы отандық және шетелдік тәжірибе; басқаруды ақпараттық қолдау. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері:Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы 

бухгалтерлік есеп, Салық есеп саясаты 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның бухгалтерлік есебін оңтайлы ұйымдастыру үшін 

кәсіпорынның есеп саясаты ерекшеліктерін білу және түсіну; В) кәсіпорында құжаттар айналымын дұрыс 

ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; ӛндірісте дайын ӛнім және оны ӛткізу есебін құрастыра білу; С) 

бухгалтерлік операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені 

құрастыру және ұсыну; логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және ӛңдеуді 

меңгеру; D) ӛндіріс кешенінде есепті және есеп беруді ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалана алу; Е) курс 

бойынша алынған теориялық білімді нығайту және логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарға 

талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту 

 

Дублин дескрипторлары: 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 ӛздік жұмыстарының дағдыларын дамыту; ішкі 

бақылау жүйелерін талдау және түсіну құжаттардың талдау тәртібін үйрену және тексеру актілері мен 

аудиторлық есепті құру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  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. 

Тӛлем 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 кҥтілетін 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 ӛз 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 кӛтеру бойынша кәсіпорынды 

басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 
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7.2 Модуль  - Мемлекеттік аудит (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Басқару есебі  

Бағдарлама авторы: Иманбаева З.Ӛ. 

Курсты оқытудың мақсаты: курстың мақсаты менеджрлерге басқару функцияларын орындау үшін 

экономикалық ақпарат беру, жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару шешімдерін қабылдау, 

ынталандыру, байланыс.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛзіндік 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 кҥтілетін нәтижелер: А) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу 

мүмкіндігі; B) кӛрсетілген нәтиженің салдарын ӛз бетімен кӛру 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) ӛзіндік 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 ӛндіріс шығындарын есептеу. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік 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 мазмҧны: 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 жӛніндегі есеп 

комитетінің құзыретімен танысады. Мемлекеттік қызметтер кӛрсетуге 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 кҥтілетін 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 ӛзгерістері аясында меншіктің әртүрлі нысандарындағы ұйымдардың 

қаржылық және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарларын бағалайды және түсіндіреді; C) ӛзін 

қаржылық және салық заңнамасына еркін бағдарлайды; D) мемлекеттік заң негізінде аудиторлық және 

аудиторлық қызметті ұйымдастырады және жүргізеді; Осындай іс-шараларға олардың ӛкілеттіктерін 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 - Бизнесті бағалау және талдау (Траектория - Экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит) 

  

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

Пәннің атауы: Бизнестегі халықаралық маркетинг  

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ.  
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Курсты оқытудың мақсаты: Пән әлемдік, халықаралық және жергілікті маркетингтің мәнін зерттейді; сыртқы 

нарықтағы маркетингтік қызметтің ерекшеліктерін; сыртқы нарықта маркетингтік зерттеулерді жүзеге асыру 

ерекшеліктері; экономикалық тұрақсыздық жағдайында трансұлттық компаниялар қолданатын маркетинг 

әдістері, әдістері мен құралдары, инновациялық маркетинг стратегияларын зерттеуді үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің негізгі мақсаты студенттерге халықаралық маркетингті бизнеске енгізудің 

теориялық принциптерін, элементтерін, әдістерін оқып үйрену және оларды белгілі шетелдік және отандық 

фирмалар қызметінің мысалдары бойынша қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады. 

Пәннің міндеттері келесі мәселелер бойынша білімді зерттеу және жүйелеу болып табылады: сыртқы нарықты 

талдау және компанияның осы нарыққа шығу мүмкіндігін; халықаралық маркетингтік орта; халықаралық 

маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері; компаниялардың сыртқы нарыққа шығу стратегиясын анықтау; 

халықаралық маркетинг кешенін зерттеу; сыртқы нарықтағы әрекеттерді жоспарлау мен бақылауды 

ұйымдастыру принциптері мен әдістері 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Квазимемлекеттік 

сектордағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруда сауатты 

шешімдерді әзірлеу үшін маркетинг саласындағы іргелі білім мен дағдыларды қолданады, В) Маркетингтік 

зерттеулер жүргізу әдістерін қолданады: маркетингтік мәселелерді шешу үшін бастапқы және қосымша 

ақпаратты жинау, талдау, есеп беру, Шығармашылық ойлау дағдыларын меңгереді және жасайды. , жаңа 

түпнұсқа идеяларды табады , стандартты емес әдіспен мәселелердің шешімін сәтті табады, кез келген мәселені 

шешуге шығармашылықпен қарай алады, ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге және ӛзін-ӛзі дамытуға ұмтылады. C) Бизнестегі 

халықаралық маркетингтің негізгі түсініктерін меңгеру; Халықаралық маркетингте маркетингтік 

технологияларды жүйелі және егжей-тегжейлі зерттеу үшін білімге ие болу; Бизнесте халықаралық маркетингті 

басқарудың заманауи әдістерін меңгеру; D) Халықаралық маркетингтің негізгі ұғымдары, принциптері, 

халықаралық нарықты сегменттеу және белгілі бір елдің нарығына қатысты маркетинг кешенін әзірлеу және 

т.б. бойынша коммуникация саласындағы дағдылар; кәсіпорын қызметінде халықаралық маркетинг 

стратегияларын қолдану E) Теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек ӛнімділігін 

арттырудың басты факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен 

қолдану; пайда мен рентабельділік кӛрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: Бұл курста бизнесті бағалаудың мазмұны  мен негізі мақсаты осы құқықтардың 

бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептеу сонымен қатар,  приватизациялау 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, Квазимемлекеттік 

сектордағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Тӛмендегі ұғымдар жӛнінде 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;ӛндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек ӛнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік кӛрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: Бұл курста кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау пәні мен әдістері, 

экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдерін зерттеу дағдылары қалыптастырылады. Қаржылық жағдайды 
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талдаудың ақпараттық базасы, мәні мен міндеттері және де кәсіпорын активтерін,міндеттемелерді және 

акционерлік капиталды талдау меңгеріледі. Сонымен қатар, баланс ӛтімділігі, іскерлік белсенділік және қызмет 

тиімділігі талданады. Кәсіпорынның тӛлем 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 кҥтілетін 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, ӛз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы кӛзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) болашақ кәсіби маман ретінде кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына кешенді талдау жүргізуге машықтандыру.  

 

8.2 Модуль - Сыртқы экономикалық  қызметті талдау (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы 

бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық бизнес жобаларды басқару  

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Түрлі мүдделі тараптармен қарым-қатынас, олардың мәдени айырмашылықтары, 

компания мен оның ӛнімдеріне  деген сенімділік, туындаған жанжалдарды шешу мәселелері, халықаралық жоба 

командасы ішіндегі қарым-қатынастар, виртуалды топтарда жұмыс жасау, мәдениетаралық коммуникация, 

ынтымақтастық құрылымының дамуы – халықаралық жобаларды басқарудың негізгі сұрақтарын қарастыру.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халықаралық бизнес-жобаларды басқару мәселелері дәстүрлі жобалаларды 

басқарудан түбегейлі ерекшеленетіндіктен және қосымша білім мен дағдыларды қажет ететіндіктен, бұл пәнді 

оқытуда  жобаны жүзеге асырудың халықаралық контексттегі сұрақтары, атап айтқанда, жобалық 

менеджменттің жаһандық аспектілері, халықаралық контекст тұрғысынан жобаларды жоспарлау әдістемесі, 

халықаралық жобалардағы коммуникацияның ерекшеліктері, халықаралық жобаларда виртуалдық ортада 

жұмыс жасау ерекшеліктері зерттеледі. Сонымен қатар, пәнді оқып-үйрену білім алушының бойында жоба 

тобының мүшелері мен мүдделі тараптардың халықаралық жобаға тартылуы мен ынтымақтастық 

дағдыларының қалыптасуына мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Басқару есебі, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Кӛлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп, 

Саудадағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) жобалардың жаһандық сипатта болуға дайындық деңгейін бағалай білу; 

халықаралық жобаларды басқару саласындағы нақты білімдер аясын меңгеру; В) халықаралық ортададағы 

қызметті анықтайтын мәдени интеллектті бағалай білу; сенімділік пен жанжалдардың халықаралық жобаларға 

тигізетін ықпалдарын түсіну және білу C) командалық ынтымақтастық пен мүдделі тараптардың ӛзара 

әрекеттестігін жетілдіруге мүмкіндік беретін әдіс-тәсілдерді білу; виртуалды жобалық команда мүшелерінің 

ынтымақтасу мүмкіндіктерін білу; D) кӛшбасшылық пен коучингті жаһандық команданы қолдау үшін 

қолданудың әдіс-тәсілдерін білу; жаһандық жобалардағы ӛзара әрекеттестік бағыттары мен ұйымдастыру 

сұрақтарын білу; Е) жобаның виртуалды мульти-мәдени командасын басқару құралдарын түсіну және қолдана 

білу; халықаралық мульти-мәдени жоба командасын басқару стратегиясын құра білу. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: 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. 
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Пререквизиттері: Басқару есебі, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Кӛлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп, 

Саудадағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Тӛмендегі ұғымдар жӛнінде 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;ӛндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек ӛнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік кӛрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

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

Пәннің атауы: Сыртқы экономикалық қызметінің есебі және талдауы  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Сыртқы экономикалық қызметті есепке алу және талдау» пәні аудиторияны 

сыртқы сауда операцияларын есепке алуды ұйымдастыру мен жүргізудің ерекшеліктері туралы, сондай-ақ 

валюталық операцияларды аудиторлық тексеруге мүмкін болатын тәсілдер туралы түсінік қалыптастыруға 

арналған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнді оқыту келесі мәселелер бойынша сыртқы экономикалық қызметті есепке 

алу, талдау және аудит саласындағы жоғары кәсіби білімнің Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарын 

орындауды қамтамасыз етеді: - валюта заңнамасының негіздері және валюталық операциялар принциптері; - 

сыртқы экономикалық қызметті есепке алуды ұйымдастырудың және реттеудің ерекшеліктері; - қолма-қол 

шетел валютасымен операцияларды есепке алу мен аудиттің ерекшеліктері; - шетел валютасын сатып алу-сату 

операцияларын қоса алғанда, валюталық шоттар бойынша операцияларды тексеру әдістері; - шетелге іссапарға 

шығатын есеп берушілермен есеп айырысуды ұйымдастыру және тексеру ерекшеліктері; - экспорттық және 

импорттық операцияларды тексеру әдістері. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) жинақталған ақпарат пен тәжірибені сыни тұрғыдан ойлауға негізделген 

ұтымды шешім қабылдауға қолдана алады; В) қолданыстағы салық заңнамасы және оның қаржылық шешімдер 

қабылдау үшін жоспарланған ӛзгерістері шеңберінде меншіктің әртүрлі формасындағы ұйымдардың қаржылық 

және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарын бағалайды және түсіндіреді; C) ӛзін қаржылық және 

салық заңнамасына еркін бағыттауға;D) мақсатқа сәйкес пәнді оқытудың басты мақсаты студенттердің 

теориялық негіздерін игеруі және нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен дамуы жағдайында сыртқы 

экономикалық қызметті жүзеге асырумен байланысты операцияларды есепке алу мен аудиттің практикалық 

дағдыларын игеруі болып табылады; E) интеграцияланған ғылыми әдістер негізінде мемлекеттік бақылау және 

аудит саласындағы ақпаратты талдайды, синтездейді және сыни тұрғыдан түсіндіреді. Алға қойылған 

міндеттерді ойдағыдай шешу үшін сыртқы экономикалық қызметті есепке алу мен аудиттің сипатын, мазмұны 

мен әдістемесін анықтайтын негізгі заңнамалық және нормативтік құжаттар зерттелуі керек. 

 

9.1 Модуль -1С: Бухгалтерия және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары (Траектория - 

Экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Шоғырландырылған есеп және есептілік  

Бағдарлама авторы: Сексенова А.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі уақытта кӛптеген кәсіпорындар бәсекеге тӛтеп беруі үшін, сапалы ӛнім 

шығаруы үшін, бизнестерін біріктіреді. Бұл курста стубілім алушылар негізгі кәсіпорын, еншілес кәсіпорын, 

тәуелді кәсіпорын сияқты түсініктермен танысып қана қоймай, олардың есебінің ұйымдастырылуы, есебінің 

шоғырландырылуы (біріктірілуі) ерекшелігімен теориялық және тәжірибелік тұрғыда танысады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шоғырландырылған есеп және есептілік  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 кӛрсетудің 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 кҥтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды, және құзіреттілік:түсінігі болуға: 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 

кӛрсетудің ерекшеліктері; байланысқан тараптар туралы ақпараттарды; қаржылық есепті шоғырландыру 

туралы теориялық ақпараттарын тереңдету; В) Дағды: студенттерді қаржылық есептіліктің түрлері: 
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бухгалтерлік баланс, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік, табыстар мен шығыстар туралы 

есептіліктің шоғырландырылған есептерін құра алуы. С) Құзіреттілік: білім алушылардың 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқық 

Бағдарлама авторы: Саутбаева С.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқықтық емес мамандықтардың студенттеріне арналған және Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын,  - Мемлекет және құқық туралы аса маңызды мәліметтерді қамтитын кешенді 

оқу пәні. Бұл пән қоғамдық ӛмірдің түрлі салаларында азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттерін 

зерттейді.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: пәнді оқыту барысында кәсіпкерлік 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: Қаржы органдарындағы бухгалтерлік есеп, Микро және макроэкономика негіздері   

Оқытудан  кҥтілетін нәтижелер: A) Қазақстандық кәсіпкерлік құқық жүйесін білу және түсіну B) азаматтық 

және еңбек құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды практикада пайдалану C) ҚР кәсіпкерлік 

құқықтық жүйесі туралы пікір шығару, идеяларды бағалау және тұжырымдарды қалыптастыру қабілеті D) 

кәсіпкерлік құқықтық мәдениетті жетілдіру саласындағы іскерліктер E) кәсіпкерлік дауларды шешу бойынша 

жағдайларда құқық нормаларын қолдану саласындағы іскерліктер. 

 

9.2 Модуль - Мемлекеттік бюджет (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Таскарина Б.М.  

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 мазмҧны: 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 және салық салу, қаржылық бақылау және аудит  

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштерді 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық бизнес құқығы 

Бағдарлама авторы: Тайжанова Лаура Женисовна 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты халықаралық экономикалық қатынастарды реттейтін 

нормаларды кәсіби тәжірибеде түсіндіру және қолдану қабілетін қалыптастыру. Халықаралық экономикалық 

құқықтың нақты салаларында халықаралық құқықтық актілердің мәнін түсіну және түсіндіру.  Нормативтік 

актілерді құқықтық бағалау дағдыларын меңгеру, халықаралық экономикалық қатынастар саласында білікті 

құқықтық қорытынды шығару. Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы мемлекеттің, заңды 
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тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүдделері мен құқықтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасының 

ұлттық заңнамасының тиісті нормаларын қолдануға. Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы 

ұлттық және халықаралық құқықтық актілерді түсіндіру және талдау жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық сауда. 

Халықаралық бизнес құқығының ұғымымен қайнар кӛздері. Халықаралық бизнестің тарифтік және бейтарифтік 

реттеу. Аймақтық интеграциялық құрылымдардың сауда-экономикалық қатынастарының ерекшеліктері. 

Халықаралық бизнес құқығының Субъектілері мен объектілері. Дүниежүзілік сауда ұйымы. ДСҰ жүйесіндегі 

халықаралық бизнес құқықтық негіздері. Халықаралық бизнес мәмілелерінің жалпы сипаттамасы. Халықаралық 

бизнес делдалдығы. Халықаралық бизнес ӛкілдігі. Халықаралық есеп айырысу. Халықаралық несиелік 

аударымдар және аккредитив. Инкассо және банктік кепілдіктер. Халықаралық факторинг. Халықаралық 

қаржылық лизинг. Тауарларды халықаралық тасымалдау. Халықаралық коммерциялық мәмілелер жасасудың 

ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері. Халықаралық саудадағы франчайзинг.  

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік құқық,Экономикалық теория негіздері 

Постреквизиттері:  Инвестициялық қызмет, Қаржылық жоспарлау және болжау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) халықаралық бизнес саласында туындайтын қоғамдық қатынастарды 

реттейтін нормалардың маңызын, халықаралық құқықта басшылыққа алынатын құқықтық ұғымдар туралы 

түсінік қалыптастыру керек және конвенциялық құқық нормаларын қолдану тәртібін білуі қажет. В) 

Нормативті актілерге сүйене отырып халықаралық бизнес қатынастарына сипаттама (мінездеме) беру, терең 

түсінік ала отырып, білімін практикада қолдана білу. Халықаралық бизнес құқығы пәнін оқу барысында 

игерген білімді студент тәжірибеде шығармашылық түрде қолдана білуі. Сот, құқық қорғау органдарында, 

шаруашылық қатынастарда тәжірибе ӛту барысында алған дағдыларын қолдана білуі тиіс. С) Халықаралық 

бизнес қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге 

асыру. D) студенттердің ӛзіндік жұмысының нысаны ретінде халықаралық бизнес құқығы тәжірибесін 

жалпылайтын рефераттар, баяндамалар, эссе дайындау. Е) Білім алушылар сауда саттық саласында тәжірибелік 

дағдыларға ие болып, сауда құжаттарын (халықаралық құқықтық шарттар,талап арызды, шешімді, 

ұйғарымды, сот қаулысын, сот бұйрығын және т.б.) сауатты құрастыра білуі тиіс. 
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10.1  Модуль  - Кәсіпорынның есебі мен аудиті, 8 кредит  

БП ТК KKB 4219 Кәсіпорын құнын бағалау 7 3 

КП ТК PA 4307 Практикалық аудит 7 5 

10.2 Модуль - Бизнесті бағалау және бақылау, 8  кредит 

БП  ТК BB 4319 Бизнесті бағалау 7 3 

КП  ТК KNBR 4307 Қаржы нарығын бақылау және реттеу  7 5 

11.1 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп,  20  кредит 

КП  ТК KKBE 4308 Кӛлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп 7 5 

КП  ТК MSBE 4309 Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 7 5 

КП  ТК SBE 4310 Саудадағы бухгалтерлік есеп 7 5 

КП  ТК AKBE 4311 Агроӛнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп 7 5 

11.2 Модуль - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, 20 кредит 

КП  ТК KТКВЕ 4308 
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік 

есеп 
7 5 

КП  ТК KSBE 4309 Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 7 5 

КП  ТК BЕЕ 4310 Бюджеттік есеп және есептілік 7 5 

КП  ТК AShBE 4311 Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 7 5 

12.1 Модуль – Қаржылық есептілікті шоғырландыру, 20 кредит 

КП ТК KESh 4312 Қаржылық есептілікті шоғырландыру 7 5 

БП   Ӛндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

12.2 Модуль – Практикалық есеп, 20 кредит 

КП ТК 
KEHSBE 

4312 
ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп 

7 5 

БП   Ӛндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

https://stom.tilimen.org/ds-ni-saudadafi-tehnikali-kedergiler-jonindegi-komiteti-1-31-j-v2.html
https://stom.tilimen.org/i-orfau-organi-peni-bojinsha-glossarij-1-sot.html
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10.1  Модуль  - Кәсіпорынның есебі мен аудиті 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: 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: Басқару есебі, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Тӛмендегі ұғымдар жӛнінде 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;ӛндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек ӛнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік кӛрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: Бұл пәнді оқыту барысында білім алушы қорытынды қаржылық есеп аудитінің 

ақпараттық жүйесін, мақсаты мен тәсілдерін зерттейді. Сонымен қатар  бұл курста сатып алу циклінің, ӛндіріс 

циклінің, ӛткізу 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: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін 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. Ӛндіріс тиімділігінің деңгейін анықтау және бағалау, 

D) тақырып тӛңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған 

белсене араласа білу, кӛпшілік алдында баяндама жасауда құзыретті болу.Е) - аналитикалық кестелерді толтыра 

отырып және сәйкес қаржылықкоэффициенттерді есептеп, қаржылық есеп беруді оқудың негізгі 

ережелерін (талдау әдістемесін) қолдана білу;  

 

10.2 Модуль - Бизнесті бағалау және бақылау 

 

Дублин дескрипторлары: 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 
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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 мазмҧны: Бұл курста бизнесті бағалаудың мазмұны  мен негізі мақсаты осы құқықтардың 

бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептеу сонымен қатар,  приватизациялау 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: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Тӛмендегі ұғымдар жӛнінде 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;ӛндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек ӛнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік кӛрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржы нарығын бақылау және реттеу 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

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 

кӛрсеткіштері дамып келе жатқан қаржы нарығының жалпы стандартқа сәйкес жүргізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 

(делдалдар) мүмкiн болатын тәуекелдердi бағалау және олардың залалдарын тӛмендету жолдарын анықтау 

негізгі сұрақтар болып табылады.  

Пререквизиттері: Салық және салық есебі.  

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін 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 

11.1 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп 

 

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

Пәннің атауы: Кӛлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кӛлік 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. Кӛлік 

кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп саясатының мәнін, қағидалары мен әдістерін меңгеруі; кӛлік 

коммуникациясының әртүрлі бағыттарын қамтитын мәселелер мен міндеттерді студенттердің іс жүзінде шеше 

білуге бейімдеу.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл пәнді оқыту барысындакӛлік туралы негізгі түсініктер,  кӛліктің 

ӛзгешеліктерімен анықталатын бухгалтерлік есеп ерекшеліктері және кӛліктік кәсіпорынның ӛндірістік 

құрылымы мен оны жетілдірудің жолдары зерттеледі. Кәсіпорындағы автокӛлік құралдарын бағалау және де 

кӛліктік кәсіпорынның негізгі қормен қамтамасыз етілуін қарастырады. Сондай-ақ білім алушы кӛлік 

кәсіпорындарындағы машиналарды және құрал-жабдықтарды бағалауды меңгереді. Кӛліктік  кәсіпорынның 

айналым капиталымен қамтамасыз етілуін, материалды қорлар есебі мен ӛндіріс шығындары есебі және 

ӛнімнің ӛзіндік құны есебі талданады. Сонымен қатар, кӛлік кәсіпорындарындағы ӛнімнің ӛзіндік құны есебі, 

кӛліктік кәсіпорындардағы еңбекақыны есептеу жүргізіледі. Автокӛлікті пайдалануға және автомобильді 

тасымалдаудың ӛзіндік құнын калькуляциялауға шығындар есебі мен кӛлік кәсіпорындарындағы қаржылық 

жалдауды, қаржылық есеп беруді  дайындау қағидалары және ұсыну дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: қаржылық есеп1, басқару есебі1. 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) ҚР Конституциясының негіздері, ҚР кӛлік саласындағы бухгалтер лік есеп 

қызметін реттейтін және халықаралық қатынастар саласындағы заңнамалық актілер; В) кӛлік 

кәсіпорындарындағы бухгалтерлік 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) бухгалтер лік процеске заманауи техникалық құралдармен 

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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Тоқтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер бухгалтерлік есептің қаржылық есеп бӛліміндегі мәліметтермен 

толығымен  танысып, мұнай газ секторында қаржылық есеп бӛліміндегі мәліметтермен толық танысып, 

мағлұмат алады. Мұнай-газ ӛнеркәсібі кәсіпорындарында ӛнім ӛндіруге 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 мазмҧны: 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 ӛнеркәсібі 

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, ӛндірістік шығындарды есепке алуды меңгереді. Мұнай  - газ саласында 

ӛндірістегі шығындардың және ӛнімнің ӛзіндік құнын құру және дайын ӛнімдерді есепке алу, сондай-ақ 

ӛнімдерді ӛткізу 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 1, басқару есебі 1. 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Саудадағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ӛ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сауда кәсіпорындарында есепті ұйымдастырудың негізгі принциптері мен 

міндеттері. Кӛтерме және бӛлшек 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 мазмҧны: Саудадағы бухгалтерлік есеп және статистика курсында сауда қызметінің негізгі 

түсініктері мен түрлері, кӛтерме сауда жүйесіндегі тауар және тара есебі оқытылады. Бӛлшек 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 
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тамақтандыру кәсіпкершілігіндегі бухгалтерлік есепті, тамақтандыру жүйесіндегі тауардың бағасын, тауар сату 

шығынының, сауда жүйесіндегі табыстылық кӛрсеткішінің есебін зерттейді. Тауарлар мен қызметтер, 

саудадағы табыс пен шығын, сондай-ақ, тауар айналымы статистикасын жүргізеді. 

Пререквизиттері: қаржылық есеп 1, басқару есебі 1. 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлеу 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) ӛзін-ӛзі 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 жӛніндегі шараларды қабылдауға, қаржы 

шығындарын барынша азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалауға  қабілетті.  

 

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

Пәннің атауы: Агроӛнеркәсіп 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, 

агроӛнеркәсіптік кешен ұйымдарында оны құру принциптері саласындағы негізгі теориялық білімдерін, 

практикалық дағдыларын қалыптастыру; агроӛнеркәсіптік кешен ұйымдарында шаруашылық қызметті тіркеу 

және құжаттаманы зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курстаагроӛнеркәсіптік кешендегі ұйымдастырушылық және технологиялық 

ерекшеліктер мен жалпы есепті ұйымдастырумен танысады. Ӛнімдерді қайта ӛңдеу ӛнеркәсібінде шығындар 

есебі, сонымен қатар, қайта ӛңдеу ӛнеркәсібінде ӛндірістің түрлері бойынша ӛнімдердің ӛзіндік құнын 

калькуляциялауды меңгереді. Қайта ӛңдіру машиналары мен механизмдерін ұстау үшін шығындар есебін 

ұйымдастыруды және дайын ӛнімдерді жүзеге асыру есебі және қаржылық нәтижелерді анықтаудың жолдарын 

қарастырады. 

Пререквизиттері: қаржылық есеп1, басқару есебі1. 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) заманғы жағдайда агроӛнеркәсіптік кешендегі бухгалтерлік есептің 

нормативті реттеу жүйесін; агроӛнеркәсіптік кешенде бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; агроӛнеркәсіптік 

кешенде ӛнімдердің ӛзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктерін білу және түсіну; В) агроӛнеркәсіптік 

кешенде құжаттар айналымын дұрыс ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; ауыл шаруашылық ӛндірісте 

ӛнімдердің барлық түрлерінің ӛзіндік құнын анықтау; есептемені құрастыра білу; С) бухгалтерлік 

операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және 

ұсыну; агроӛнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және ӛңдеуді 

меңгеру; D) агроӛндіріс кешенінде есепті және есеп беруді ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалана алу; Е) курс 

бойынша алынған теориялық білімді нығайту және агроӛнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік 

ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

11.2 Модуль - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

 

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

Пәннің атауы: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер ӛндіріс есебінің ерекшеліктері, тамақ ӛнімдерін шығаратын 

мекемелерде дайын ӛнімдер мен жартылай фабрикаттарды сату ерекшеліктері туралы білімдерін жинақтайды. 

Курстың негізгі міндеттері тамақтану саласындағы бухгалтерлік есептің теориялық негіздерін зерттеу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есептің 

ерекшеліктерін, тауарларды есепке алу, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы тауарларды сақтау, 

қоғамдық тамақтандыруда шикізат, тауармен ӛнімдерді 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 есеп 1, басқару есебі1. 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) ҚР қоғамдық тамақтандыру қызметін реттейтін және  заңнамалық актілер; 

В) қаржылық есеп беруді ашып кӛрсетуді білу; кәсіпорынның типтік жоспарын құру принциптерін білу; 



 

70 
 

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  кӛрсеткіштерін есептей білу, кәсіпорындағы инструменттерді есепке алу, сақтауды меңгеру; 

D) жабдықтарды жӛндеудің тиімділігін арттыру мәселелерін тәжірибеде пайдалана алу; Е) ХҚЕС сәйкес ұйым 

үшін қаржы есептілігін дайындау дағдыларын мегеру; 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны:Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп курсында блім алушы ақша 

қаражаттары мен оның  эквиваленттерінің есебін, ақшаның уақыттық құнын, дебиторлық берешектер және ӛзге 

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 есеп 1, басқару есебі 1. 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі не сәйкес әзірленген 

квазимемлекеттік сектордағы есепке алу ережесінің негізгі ережелері; В) квазимемлекеттік сектордағы есептеу 

және қаржылық есеп беру принциптеріне және бізнес үздіксіздігі қағидаттарына сәйкес келуі; C) 

квазимемлекеттік сектордағы қаржылық есептілікті қалыптастырудағы негізгі теориялық білім мен тәжірибелік 

дағдылар;  D) квазимемлекеттік сектордағы бухгалтер лік есеп пен есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес 

ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау; 

 

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

Пәннің атауы: Бюджеттік есеп және есептілік.  

Бағдарлама авторы: Сексенова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Есептік кезеңдегі фактілер мен нәтижелерді мейлінше жақсы құрастыруға, 

салық тӛлемдерінің сомасын анықтауға, салықтық есепке алуды ұйымдастыруға қатысты теориялық бағынды 

және практикалық білімдермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Бюджеттік есеп және есептілік » пәні салық және бюджетке тӛленетін басқа да 

міндетті тӛлемдерді тӛлеу 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 ӛзара байланысын анықтау үшін салықтық есепке алу 

жүйесін зерттейді. 

Пререквизиттер: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Білім алушы бюджет заңнамасының негізгі ережелерін түсінуі керек; В) 

табысты сенімді қалыптастыру дағдыларын меңгеру және білу; есеп беру кезеңдеріндегі шегерімдер; салық 

тӛлемдерінің мӛлшерін анықтау; салықтық есепке алу; С) бюджетті есепке алу кезінде салық есептілігінің 

деректері бойынша ақпаратты тіркеу, ӛңдеу 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп.  

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ӛ. 

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 мазмҧны: Бұл пән барысындаауыл шаруашылығында бухгалтерлік есептің ерекшелігі, 

негізгі қағидалары, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу ерекшеліктері 

қарастырылады. Тұқым, жем-шӛп және басқа материалдарды есепке алу, малдарды ӛсіру мен бордақыдағы 

малдың есебін жүргізеді. Ауыл шаруашылық ӛндірісіндегі ӛнім есебі және сату, инвестицияларды есепке алу 

ерекшеліктері, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мүлкін міндетті сақтандыру есебін жүргізу меңгеріледі. 
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Ауыл шаруашылығындағы негізгі ӛндірістің шығындар есебі, кӛмекші ӛндірістегі шығын және қызмет есебі 

ерекшелігі, сондай-ақ ӛсімдік шаруашылығында ӛнімнің ӛзіндік құын калькуляциялауды оқытады. Мал 

шаруашылығында ӛнімнің ӛзіндік құын калькуляциялау мен ауыл шаруашылығы ӛнімін қайта ӛңдеу бойынша 

шығын есебі зерттеледі.  

Пререквизиттері: қаржылық есеп 1, басқару есебі 1. 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша ұстамдар жиынтығын жасау; C) ӛздерінің пәндік 

аясында, сондай-ақ тиісті салаларда қазіргі заманғы технологияларды құру және қолдану бойынша білім 

жүйесіне ие болу; техникалық, қаржы және адам факторларын ескере отырып ӛндірістік 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;  

 

12.1 Модуль – Қаржылық есептілікті шоғырландыру 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есептілікті шоғырландыру 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі уақытта кӛптеген кәсіпорындар бәсекеге тӛтеп беруі үшін, сапалы ӛнім 

шығаруы үшін, бизнестерін біріктіреді. Бұл курста студенттер негізгі кәсіпорын, еншілес кәсіпорын, тәуелді 

кәсіпорын сияқты түсініктермен танысып қана қоймай, олардың есебінің ұйымдастырылуы, есебінің 

шоғырландырылуы (біріктірілуі) ерекшелігімен теориялық және тәжірибелік тұрғыда танысады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кӛрсетудің ерекшеліктері мен байланысқан тараптар 

туралы ақпараттарды ашу және т.б. жаңа ақпараттарды игереді.  

Пререквизиттері: экономикалық теория, микроэкономика 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба  

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсетудің 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.  

 

12.2 Модуль – Практикалық есеп 

 

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

Пәннің атауы: ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп практикасында қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарын қолдану және халықаралық стандарттарға сәйкес басқару шешімдерін талдау және қабылдау 

қабілетіне байланысты кәсіби ойлауды қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәййкес бухгалтерлік есеп 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 ӛзгерісінің есебі, шетелдік 

қызмет, табысқа салынатын салық есептерін  ұйымдастыру меңгертіледі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) ҚЕХС Бухгалтерлік есептің жалпы қабылдаған принциптері;ҚЕХС жал 

есебі; ҚЕХС жалдың артықшылықтары; кемшіліктерін; В) ҚЕХС Қаржылық есеп беруді ашып кӛрсетуді білу; 

ҚЕХС қор есебін меңгеру; ҚЕХС шет елдік валюта түріндегі операцияларды меңгеру. C) ҚЕХС нарық 

жағдайындағы ӛнеркәсіптік қәсіпорынның мазмұны мен мәнін; ҚЕХС кәсіпорынның жалпы және ӛндірістік 

құрылымын; ҚЕХС жабдықтарды жӛндеудің тиімділігін арттыру. D) кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп пен 

есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау 

 

6B04103 Есеп және аудит 

2 курс 

Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша 

Қабылдау жылы: 2021 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы Семестр 

Кредит 

саны 

 

4.1 Модуль - Қаржылық бақылау және аудит, 24 кредит  (Траектория - Экономиканың нақты 

секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

БП ТK Con  2213 Контроллинг 3 5 

КП ТК BB 2301 Бизнесті бағалау 3 5 

4.2 Модуль  - Мемлекеттік аудит, 24 кредит (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік 

есеп және аудит) 

БП ТK BE 2213 Басқару есебі 3 5 

КП ТК KKB  2301 Кәсіпорын құнын бағалау 3 5 

5.1 Модуль - Бизнесті бағалау және талдау, 18 кредит  (Траектория - Экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит) 

КП ТК SSE 2214 Салық және салық есебі 3 3 

БП ЖК KEHS 2215 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 4 5 

КП ТК KKKT 2302 Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 3 5 

КП ЖК АZh 2303 Академиялық жазу 3 5 

5.2 Модуль - Сыртқы экономикалық  қызметті талдау, 18 кредит  (Траектория - Квазимемлекеттік 

сектордағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

БП ТK KNBR 2214 Қаржы нарығын бақылау және реттеу  3 3 

БП ЖК KEHS 2215 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 4 5 

КП ТК SEKET 2302 Сыртқы экономикалық қызметтінің есебі мен талдауы 3 5 

КП ЖК АPZh 2303 Академиялық жазу 3 5 

6.1 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп, 26  кредит  (Траектория - Экономиканың нақты 

секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

КП ТК 
TKUBBE 

2304 
Туристік және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп  3 5 

КП ТК AKBE 2305 Агроӛнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп  3 5 

БП ТK ShEE 2316 Шоғырландырылған есеп және есептілік 4 5 

КП ЖК 1SB 2306 1С: Бухгалтерия 4 5 

БП   Ӛндірістік практика / Дипломалды практика 4 6 

6.2 Модуль - Салалық есеп, 26 кредит (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

және аудит) 

КП ТК KSBE 2304 Квазимемлекеттік  сектордағы бухгалтерлік есеп 3 5 

КП ТК AShBE 2305 Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп  3 5 

БП ТK MB 2316 Мемлекеттік бюджет 4 5 

КП ЖК 1SB 2306 1С: Бухгалтерия 4 5 

БП   Ӛндірістік практика / Дипломалды практика 4 6 

 

4.1 Модуль - Қаржылық бақылау және аудит, 24 кредит  (Траектория - Экономиканың нақты 

секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

Пәннің атауы: Контроллинг  

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Контроллинг» пәнін игерудің мақсаты студенттердің осы пәннің тӛңірегінде 

ғылыми және практикалық білімдерін дамыту және кәсіпорында бақылау қызметінің тиімді жұмысын 

қамтамасыз ету үшін қажетті практикалық жұмыс дағдыларын меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Контроллинг» курсында кәсіпорынды басқару жүйесінде бақылаудың рӛлі 

туралы мәселелер қарастырылады; кәсіпорында басқару жүйесін құрудың ұйымдастырушылық-әдістемелік 
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негіздері; кәсіпорындағы басқару құрылымын және оның негізгі функцияларын анықтау; бақылау қызметін 

құруға қойылатын негізгі талаптар және басқару қызметінің кәсіпорынның ұйымдық құрылымындағы орны; 

бақылау қызметі мен басқа қаржылық-экономикалық қызметтер арасындағы түбегейлі айырмашылық; бақылау 

саласындағы отандық және шетелдік тәжірибе; басқаруды ақпараттық қолдау. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның бухгалтерлік есебін оңтайлы ұйымдастыру үшін 

кәсіпорынның есеп саясаты ерекшеліктерін білу және түсіну; В) кәсіпорында құжаттар айналымын дұрыс 

ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; ӛндірісте дайын ӛнім және оны ӛткізу есебін құрастыра білу; С) 

бухгалтерлік операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені 

құрастыру және ұсыну; логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және ӛңдеуді 

меңгеру; D) ӛндіріс кешенінде есепті және есеп беруді ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалана алу; Е) курс 

бойынша алынған теориялық білімді нығайту және логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарға 

талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту 

 

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

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 мазмҧны: Бұл курста бизнесті бағалаудың мазмұны  мен негізі мақсаты осы құқықтардың 

бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептеу сонымен қатар,  приватизациялау 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: ӛндірістік практика, дипломдық жоба  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Тӛмендегі ұғымдар жӛнінде 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;ӛндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек ӛнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік кӛрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

4.2 Модуль  - Мемлекеттік аудит, 24 кредит (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік 

есеп және аудит)  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:  Басқару есебі  

Бағдарлама авторы: Иманбаева З.Ӛ. 

Курсты оқытудың мақсаты: курстың мақсаты менеджрлерге басқару функцияларын орындау үшін 

экономикалық ақпарат беру, жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару шешімдерін қабылдау, 

ынталандыру, байланыс.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛзіндік құны туралы ақпараттар жинай алады. осы ақпараттардың негізінде басқару талдауын 

жүргізуді меңгертеді.  

Пререквизиттер: бухгалтерлік есеп негіздері,  экономикалық теория  

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу 

мүмкіндігі; B) кӛрсетілген нәтиженің салдарын ӛз бетімен кӛру 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 
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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) ӛзіндік 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 ӛндіріс шығындарын есептеу. 

 

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

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 мазмҧны: 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: Басқару есебі, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Тӛмендегі ұғымдар жӛнінде 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;ӛндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек ӛнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік кӛрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

5.1 Модуль - Бизнесті бағалау және талдау, 18 кредит  (Траектория - Экономиканың нақты 

секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит)  

 

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

Пәннің атауы: Салық және салық  есебі 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Салық есебін ұйымдастыру , салық тӛлемдерінің сомаларын анықтау , есепті 

кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық білімдерді алу. Салық 

заңдылығына сәйкес салық салатын табыс бухгалтерлік есеп кӛрсеткіштері бойынша алынған шаруашылық 

субъектінің қаржылық қорытындысына тәуелсіздігін анықтау. Салық есебінде пайдаланған ақпарат , 

бухгалтерлік есеп кӛрсеткіштерінен алынады және салық есебін жүргізу процесін құру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 тӛлеушілерге салық салу, шетелдік заңды тұлғалардың табыстарына салық 

салудың ерекшеліктерін зерттеп, қосылған құн салығы және акциздер есебін ұйымдастырады.  

Пререквизиттері: бухгалтерлік есеп негіздері, экономикалық теория 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштеріне 

әсерін анықтау.D) Салық есебі мен қаржылық есептілік арасындағы айырмашылықтарды анықтай алу Е) 

Субъектінің салық бойынша міндеттемелерін есептей алады: 

 

 



 

75 
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

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 мазмҧны: 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 ӛтімділігі, іскерлік белсенділік және қызмет 

тиімділігі талданады. Кәсіпорынның тӛлем қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылығы, табыстылығы мен 

банкрот болу ықтималдығына талдау жасалады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория  

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін 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, ӛз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы кӛзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) болашақ кәсіби маман ретінде кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына кешенді талдау жүргізуге машықтандыру.  

 

5.2 Модуль - Сыртқы экономикалық  қызметті талдау, 18 кредит  (Траектория - Квазимемлекеттік 

сектордағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Қаржы нарығын бақылау және реттеу 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

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 

кӛрсеткіштері дамып келе жатқан қаржы нарығының жалпы стандартқа сәйкес жүргізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 

(делдалдар) мүмкiн болатын тәуекелдердi бағалау және олардың залалдарын тӛмендету жолдарын анықтау 

негізгі сұрақтар болып табылады.  

Пререквизиттері: Салық және салық есебі.  

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба  

Оқытудан кҥтілетін 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 
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сыртқы экономикалық қызметінің есебі және талдауы  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Сыртқы экономикалық қызметті есепке алу және талдау» пәні аудиторияны 

сыртқы сауда операцияларын есепке алуды ұйымдастыру мен жүргізудің ерекшеліктері туралы, сондай-ақ 

валюталық операцияларды аудиторлық тексеруге мүмкін болатын тәсілдер туралы түсінік қалыптастыруға 

арналған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнді оқыту келесі мәселелер бойынша сыртқы экономикалық қызметті есепке 

алу, талдау және аудит саласындағы жоғары кәсіби білімнің Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарын 

орындауды қамтамасыз етеді: - валюта заңнамасының негіздері және валюталық операциялар принциптері; - 

сыртқы экономикалық қызметті есепке алуды ұйымдастырудың және реттеудің ерекшеліктері; - қолма-қол 

шетел валютасымен операцияларды есепке алу мен аудиттің ерекшеліктері; - шетел валютасын сатып алу-сату 

операцияларын қоса алғанда, валюталық шоттар бойынша операцияларды тексеру әдістері; - шетелге іссапарға 

шығатын есеп берушілермен есеп айырысуды ұйымдастыру және тексеру ерекшеліктері; - экспорттық және 

импорттық операцияларды тексеру әдістері. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) жинақталған ақпарат пен тәжірибені сыни тұрғыдан ойлауға негізделген 

ұтымды шешім қабылдауға қолдана алады; В) қолданыстағы салық заңнамасы және оның қаржылық шешімдер 

қабылдау үшін жоспарланған ӛзгерістері шеңберінде меншіктің әртүрлі формасындағы ұйымдардың қаржылық 

және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарын бағалайды және түсіндіреді; C) ӛзін қаржылық және 

салық заңнамасына еркін бағыттауға; 

D) мақсатқа сәйкес пәнді оқытудың басты мақсаты студенттердің теориялық негіздерін игеруі және нарықтық 

қатынастардың қалыптасуы мен дамуы жағдайында сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырумен 

байланысты операцияларды есепке алу мен аудиттің практикалық дағдыларын игеруі болып табылады; E) 

интеграцияланған ғылыми әдістер негізінде мемлекеттік бақылау және аудит саласындағы ақпаратты талдайды, 

синтездейді және сыни тұрғыдан түсіндіреді. Алға қойылған міндеттерді ойдағыдай шешу үшін сыртқы 

экономикалық қызметті есепке алу мен аудиттің сипатын, мазмұны мен әдістемесін анықтайтын негізгі 

заңнамалық және нормативтік құжаттар зерттелуі керек. 

 

6.1 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп, 26  кредит  (Траектория - Экономиканың нақты 

секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит)  

 

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

Пәннің атауы: Туристік және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Туристік және қонақ үй бизнесіндегі 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 мазмҧны: Бұл пәнді оқыту барысында туристік және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік 

есептің ерекшелігі, негізгі қағидалары, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу 

ерекшеліктері қарастырылады. Туристік қызмет кӛрсеті бойынша ӛзіндік құн есептеу. Туристтік ӛнімдер. 

Пререквизиттері: қаржылық есеп1, басқару есебі1. 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша ұстамдар жиынтығын жасау; C) ӛздерінің пәндік 

аясында, сондай-ақ тиісті салаларда қазіргі заманғы технологияларды құру және қолдану бойынша білім 

жүйесіне ие болу; техникалық, қаржы және адам факторларын ескере отырып ӛндірістік 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;  

 

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

Пәннің атауы: Агроӛнеркәсіп 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, 
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агроӛнеркәсіптік кешен ұйымдарында оны құру принциптері саласындағы негізгі теориялық білімдерін, 

практикалық дағдыларын қалыптастыру; агроӛнеркәсіптік кешен ұйымдарында шаруашылық қызметті тіркеу 

және құжаттаманы зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курстаагроӛнеркәсіптік кешендегі ұйымдастырушылық және технологиялық 

ерекшеліктер мен жалпы есепті ұйымдастырумен танысады. Ӛнімдерді қайта ӛңдеу ӛнеркәсібінде шығындар 

есебі, сонымен қатар, қайта ӛңдеу ӛнеркәсібінде ӛндірістің түрлері бойынша ӛнімдердің ӛзіндік құнын 

калькуляциялауды меңгереді. Қайта ӛңдіру машиналары мен механизмдерін ұстау үшін шығындар есебін 

ұйымдастыруды және дайын ӛнімдерді жүзеге асыру есебі және қаржылық нәтижелерді анықтаудың жолдарын 

қарастырады. 

Пререквизиттері: қаржылық есеп1, басқару есебі1. 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) заманғы жағдайда агроӛнеркәсіптік кешендегі бухгалтерлік есептің 

нормативті реттеу жүйесін; агроӛнеркәсіптік кешенде бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; агроӛнеркәсіптік 

кешенде ӛнімдердің ӛзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктерін білу және түсіну; В) агроӛнеркәсіптік 

кешенде құжаттар айналымын дұрыс ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; ауыл шаруашылық ӛндірісте 

ӛнімдердің барлық түрлерінің ӛзіндік құнын анықтау; есептемені құрастыра білу; С) бухгалтерлік 

операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және 

ұсыну; агроӛнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және ӛңдеуді 

меңгеру; D) агроӛндіріс кешенінде есепті және есеп беруді ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалана алу; Е) курс 

бойынша алынған теориялық білімді нығайту және агроӛнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік 

ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

Пәннің атауы:  Шоғырландырылған есеп және есептілік  

Бағдарлама авторы: Сексенова А.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі уақытта кӛптеген кәсіпорындар бәсекеге тӛтеп беруі үшін, сапалы ӛнім 

шығаруы үшін, бизнестерін біріктіреді. Бұл курста стубілім алушылар негізгі кәсіпорын, еншілес кәсіпорын, 

тәуелді кәсіпорын сияқты түсініктермен танысып қана қоймай, олардың есебінің ұйымдастырылуы, есебінің 

шоғырландырылуы (біріктірілуі) ерекшелігімен теориялық және тәжірибелік тұрғыда танысады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шоғырландырылған есеп және есептілік  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 кӛрсетудің ерекшеліктері мен байланысқан тараптар 

туралы ақпараттарды ашу және т.б. жаңа ақпараттарды игереді.  

Пререквизиттері: экономикалық теория, микроэкономика 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды, және құзіреттілік:түсінігі болуға: 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 

кӛрсетудің 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: білім алушылардың 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.  

 

6.2 Модуль - Салалық есеп, 26 кредит (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

және аудит)  

 

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 мазмҧны: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп курсында блім алушы ақша 

қаражаттары мен оның  эквиваленттерінің есебін, ақшаның уақыттық құнын, дебиторлық берешектер және ӛзге 

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 . 
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Пререквизиттері: қаржылық есеп1, басқару есебі 1 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін 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.Ӛ. 

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 мазмҧны: Бұл пән барысындаауыл шаруашылығында бухгалтерлік есептің ерекшелігі, 

негізгі қағидалары, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу ерекшеліктері 

қарастырылады. Тұқым, жем-шӛп және басқа материалдарды есепке алу, малдарды ӛсіру мен бордақыдағы 

малдың есебін жүргізеді. Ауыл шаруашылық ӛндірісіндегі ӛнім есебі және сату, инвестицияларды есепке алу 

ерекшеліктері, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мүлкін міндетті сақтандыру есебін жүргізу меңгеріледі. 

Ауыл шаруашылығындағы негізгі ӛндірістің шығындар есебі, кӛмекші ӛндірістегі шығын және қызмет есебі 

ерекшелігі, сондай-ақ ӛсімдік шаруашылығында ӛнімнің ӛзіндік құын калькуляциялауды оқытады. Мал 

шаруашылығында ӛнімнің ӛзіндік құын калькуляциялау мен ауыл шаруашылығы ӛнімін қайта ӛңдеу бойынша 

шығын есебі зерттеледі.  

Пререквизиттері: қаржылық есеп1, басқару есебі1. 

Постреквизиттері: ӛндірістік практика, дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша ұстамдар жиынтығын жасау; C) ӛздерінің пәндік 

аясында, сондай-ақ тиісті салаларда қазіргі заманғы технологияларды құру және қолдану бойынша білім 

жүйесіне ие болу; техникалық, қаржы және адам факторларын ескере отырып ӛндірістік 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;  

 

Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Таскарина Б.М.  

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 мазмҧны: 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: ӛндірістік практика, дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштерді 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 
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білуге дағдыландыру. Е) бюджет жүйесіне аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық 

түрде мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

6B04103 Есеп және аудит 

3 курс 

Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша 

Қабылдау жылы: 2021 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы Семестр 

Кредит 

саны 

 

4.1 Модуль - Қаржылық бақылау және аудит, 15 кредит  (Траектория - Экономиканың нақты 

секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит)  

БП ЖК AHS 2213 Аудиттің халықаралық стандарттары 3 5 

БП ТК Con  2214 Контроллинг 3 5 

БП ТК KBMA 2215 Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 4 5 

4.2 Модуль  - Мемлекеттік аудит, 15 кредит (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік 

есеп және аудит) 

БП ЖК AHS 2213 Аудиттің халықаралық стандарттары 3 5 

БП ТК BE 2214 Басқару есебі 3 5 

БП ТК MA 2215 Мемлекеттік аудит 4 5 

5.1 Модуль - Бизнесті бағалау және талдау, 20 кредит (Траектория - Экономиканың нақты 

секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит)  

БП ТК BHM 2216 Бизнестегі халықаралық маркетинг 3 5 

КП ТК BB 2301 Бизнесті бағалау 3 5 

КП ТК KKKT 2302 Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 3 5 

КП ЖК АZh 2303 Академиялық жазу   

5.2 Модуль - Сыртқы экономикалық  қызметті талдау, 20 кредит  (Траектория - Квазимемлекеттік 

сектордағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

БП ТК HBZhB 2216 Халықаралық бизнес-жобаларды басқару 3 5 

КП ТК KKB  2301 Кәсіпорын құнын бағалау 3 5 

КП ТК SEKET 2302 
Сыртқы экономикалық қызметтінің есебі мен 

талдауы 
3 5 

КП ЖК АZh 2303 Академиялық жазу 3 5 

6.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары, 25 кредит  

(Траектория - Экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

БП ЖК KEHS 2217 
Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттары 
4 5 

БП ТК ShEE 2218 Шоғырландырылған есеп және есептілік 4 5 

КП ЖК 1SB 2304 1С: Бухгалтерия 4 5 

КП ТК KK 2305 Кәсіпкерлік құқық 4 5 

ПД   Ӛндірістік практика 4 5 

6.2 Модуль - Мемлекеттік бюджет, 25 кредит (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы 

бухгалтерлік есеп және аудит) 

БП ЖК KEHS 2217 
Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттары 
4 5 

БП ТК MB 2218 Мемлекеттік бюджет 4 5 

КП ЖК 1SB 2304 1С: Бухгалтерия  4 5 

КП ТК HBK 2305 Халықаралық бизнес құқығы 4 5 

ПД   Ӛндірістік практика 4 5 

 

4.1 Модуль  – 4.1 Модуль - Қаржылық бақылау және аудит, 15 кредит  (Траектория - Экономиканың 

нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

Пәннің атауы: Контроллинг  

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:«Контроллинг» пәнін игерудің мақсаты студенттердің осы пәннің тӛңірегінде 

ғылыми және практикалық білімдерін дамыту және кәсіпорында бақылау қызметінің тиімді жұмысын 

қамтамасыз ету үшін қажетті практикалық жұмыс дағдыларын меңгеру болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: «Контроллинг» курсында кәсіпорынды басқару жүйесінде бақылаудың рӛлі 

туралы мәселелер қарастырылады; кәсіпорында басқару жүйесін құрудың ұйымдастырушылық-әдістемелік 

негіздері; кәсіпорындағы басқару құрылымын және оның негізгі функцияларын анықтау; бақылау қызметін 

құруға қойылатын негізгі талаптар және басқару қызметінің кәсіпорынның ұйымдық құрылымындағы орны; 

бақылау қызметі мен басқа қаржылық-экономикалық қызметтер арасындағы түбегейлі айырмашылық; бақылау 

саласындағы отандық және шетелдік тәжірибе; басқаруды ақпараттық қолдау. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, 

Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп, Салық есеп саясаты 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның бухгалтерлік есебін оңтайлы ұйымдастыру үшін 

кәсіпорынның есеп саясаты ерекшеліктерін білу және түсіну; В) кәсіпорында құжаттар айналымын дұрыс 

ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; ӛндірісте дайын ӛнім және оны ӛткізу есебін құрастыра білу; С) 

бухгалтерлік операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені 

құрастыру және ұсыну; логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және ӛңдеуді 

меңгеру; D) ӛндіріс кешенінде есепті және есеп беруді ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалана алу; Е) курс 

бойынша алынған теориялық білімді нығайту және логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарға 

талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

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 ӛздік жұмыстарының дағдыларын дамыту; ішкі 

бақылау жүйелерін талдау және түсіну құжаттардың талдау тәртібін үйрену және тексеру актілері мен 

аудиторлық есепті құру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  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. 

Тӛлем 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 кҥтілетін 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 ӛз 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 кӛтеру бойынша кәсіпорынды 

басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 

4.2 Модуль  - Мемлекеттік аудит, 15 кредит (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік 

есеп және аудит)  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:  Басқару есебі  

Бағдарлама авторы: Иманбаева З.Ӛ. 

Курсты оқытудың мақсаты: курстың мақсаты менеджрлерге басқару функцияларын орындау үшін 

экономикалық ақпарат беру, жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару шешімдерін қабылдау, 

ынталандыру, байланыс.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛзіндік құны туралы ақпараттар жинай алады. осы ақпараттардың негізінде басқару талдауын 

жүргізуді меңгертеді.  

Пререквизиттер: бухгалтерлік есеп негіздері,  экономикалық теория  

Постреквизиттері: Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу 

мүмкіндігі; B) кӛрсетілген нәтиженің салдарын ӛз бетімен кӛру 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) ӛзіндік 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 ӛндіріс шығындарын есептеу. 

  

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік 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 мазмҧны: Пәнді оқыту барысында білім алушыстандарттарға сәйкес мемлекеттік аудиттің 

және мемлекеттік аудиттің жалпы міндеттері қандай түрде жүзеге асатынын анықтайды. Сонымен бірге, 

мемлекеттік аудит органдары мен олардың  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп 

комитетінің құзыретімен танысады. Мемлекеттік қызметтер кӛрсетуге 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 кҥтілетін 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 ӛзгерістері аясында меншіктің әртүрлі нысандарындағы ұйымдардың 

қаржылық және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарларын бағалайды және түсіндіреді; C) ӛзін 

қаржылық және салық заңнамасына еркін бағдарлайды; D) мемлекеттік заң негізінде аудиторлық және 

аудиторлық қызметті ұйымдастырады және жүргізеді; Осындай іс-шараларға олардың ӛкілеттіктерін 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. 

 

5.1 Модуль - Бизнесті бағалау және талдау, 20 кредит (Траектория - Экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит)  

 

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

Пәннің атауы:  Бизнестегі халықаралық маркетинг  

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пән әлемдік, халықаралық және жергілікті маркетингтің мәнін зерттейді; сыртқы 

нарықтағы маркетингтік қызметтің ерекшеліктерін; сыртқы нарықта маркетингтік зерттеулерді жүзеге асыру 

ерекшеліктері; экономикалық тұрақсыздық жағдайында трансұлттық компаниялар қолданатын маркетинг 

әдістері, әдістері мен құралдары, инновациялық маркетинг стратегияларын зерттеуді үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің негізгі мақсаты студенттерге халықаралық маркетингті бизнеске енгізудің 

теориялық принциптерін, элементтерін, әдістерін оқып үйрену және оларды белгілі шетелдік және отандық 

фирмалар қызметінің мысалдары бойынша қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады. 

Пәннің міндеттері келесі мәселелер бойынша білімді зерттеу және жүйелеу болып табылады: сыртқы нарықты 

талдау және компанияның осы нарыққа шығу мүмкіндігін; халықаралық маркетингтік орта; халықаралық 

маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері; компаниялардың сыртқы нарыққа шығу стратегиясын анықтау; 

халықаралық маркетинг кешенін зерттеу; сыртқы нарықтағы әрекеттерді жоспарлау мен бақылауды 

ұйымдастыру принциптері мен әдістері 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Квазимемлекеттік 

сектордағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруда сауатты 

шешімдерді әзірлеу үшін маркетинг саласындағы іргелі білім мен дағдыларды қолданады, В) Маркетингтік 
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зерттеулер жүргізу әдістерін қолданады: маркетингтік мәселелерді шешу үшін бастапқы және қосымша 

ақпаратты жинау, талдау, есеп беру, Шығармашылық ойлау дағдыларын меңгереді және жасайды. , жаңа 

түпнұсқа идеяларды табады , стандартты емес әдіспен мәселелердің шешімін сәтті табады, кез келген мәселені 

шешуге шығармашылықпен қарай алады, ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге және ӛзін-ӛзі дамытуға ұмтылады. C) Бизнестегі 

халықаралық маркетингтің негізгі түсініктерін меңгеру; Халықаралық маркетингте маркетингтік 

технологияларды жүйелі және егжей-тегжейлі зерттеу үшін білімге ие болу; Бизнесте халықаралық маркетингті 

басқарудың заманауи әдістерін меңгеру; D) Халықаралық маркетингтің негізгі ұғымдары, принциптері, 

халықаралық нарықты сегменттеу және белгілі бір елдің нарығына қатысты маркетинг кешенін әзірлеу және 

т.б. бойынша коммуникация саласындағы дағдылар; кәсіпорын қызметінде халықаралық маркетинг 

стратегияларын қолдану E) Теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек ӛнімділігін 

арттырудың басты факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен 

қолдану; пайда мен рентабельділік кӛрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

Пәннің атауы:  Бизнесті бағалау 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытуды 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 мазмҧны: Бұл курста бизнесті бағалаудың мазмұны  мен негізі мақсаты осы құқықтардың 

бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептеу сонымен қатар,  приватизациялау 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, Квазимемлекеттік 

сектордағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Тӛмендегі ұғымдар жӛнінде 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;ӛндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек ӛнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік кӛрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

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 мазмҧны: 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 ӛтімділігі, іскерлік белсенділік және қызмет 

тиімділігі талданады. Кәсіпорынның тӛлем 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 кҥтілетін 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, ӛз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы кӛзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) болашақ кәсіби маман ретінде кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына кешенді талдау жүргізуге машықтандыру.  

 



 

83 
 

5.2 Модуль - Сыртқы экономикалық  қызметті талдау, 20 кредит  (Траектория - Квазимемлекеттік 

сектордағы бухгалтерлік есеп және аудит)  

 

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

Пәннің атауы:  Халықаралық бизнес жобаларды басқару  

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Түрлі мүдделі тараптармен қарым-қатынас, олардың мәдени айырмашылықтары, 

компания мен оның ӛнімдеріне  деген сенімділік, туындаған жанжалдарды шешу мәселелері, халықаралық жоба 

командасы ішіндегі қарым-қатынастар, виртуалды топтарда жұмыс жасау, мәдениетаралық коммуникация, 

ынтымақтастық құрылымының дамуы – халықаралық жобаларды басқарудың негізгі сұрақтарын қарастыру.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халықаралық бизнес-жобаларды басқару мәселелері дәстүрлі жобалаларды 

басқарудан түбегейлі ерекшеленетіндіктен және қосымша білім мен дағдыларды қажет ететіндіктен, бұл пәнді 

оқытуда  жобаны жүзеге асырудың халықаралық контексттегі сұрақтары, атап айтқанда, жобалық 

менеджменттің жаһандық аспектілері, халықаралық контекст тұрғысынан жобаларды жоспарлау әдістемесі, 

халықаралық жобалардағы коммуникацияның ерекшеліктері, халықаралық жобаларда виртуалдық ортада 

жұмыс жасау ерекшеліктері зерттеледі. Сонымен қатар, пәнді оқып-үйрену білім алушының бойында жоба 

тобының мүшелері мен мүдделі тараптардың халықаралық жобаға тартылуы мен ынтымақтастық 

дағдыларының қалыптасуына мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Басқару есебі, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Кӛлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп, 

Саудадағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) жобалардың жаһандық сипатта болуға дайындық деңгейін бағалай білу; 

халықаралық жобаларды басқару саласындағы нақты білімдер аясын меңгеру; В) халықаралық ортададағы 

қызметті анықтайтын мәдени интеллектті бағалай білу; сенімділік пен жанжалдардың халықаралық жобаларға 

тигізетін ықпалдарын түсіну және білу C) командалық ынтымақтастық пен мүдделі тараптардың ӛзара 

әрекеттестігін жетілдіруге мүмкіндік беретін әдіс-тәсілдерді білу; виртуалды жобалық команда мүшелерінің 

ынтымақтасу мүмкіндіктерін білу; D) кӛшбасшылық пен коучингті жаһандық команданы қолдау үшін 

қолданудың әдіс-тәсілдерін білу; жаһандық жобалардағы ӛзара әрекеттестік бағыттары мен ұйымдастыру 

сұрақтарын білу; Е) жобаның виртуалды мульти-мәдени командасын басқару құралдарын түсіну және қолдана 

білу; халықаралық мульти-мәдени жоба командасын басқару стратегиясын құра білу. 

 

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

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 мазмҧны: 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: Басқару есебі, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Кӛлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп, 

Саудадағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Тӛмендегі ұғымдар жӛнінде 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;ӛндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек ӛнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік кӛрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сыртқы экономикалық қызметінің есебі және талдауы   

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: «Сыртқы экономикалық қызметті есепке алу және талдау» пәні аудиторияны 

сыртқы сауда операцияларын есепке алуды ұйымдастыру мен жүргізудің ерекшеліктері туралы, сондай-ақ 

валюталық операцияларды аудиторлық тексеруге мүмкін болатын тәсілдер туралы түсінік қалыптастыруға 

арналған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнді оқыту келесі мәселелер бойынша сыртқы экономикалық қызметті есепке 

алу, талдау және аудит саласындағы жоғары кәсіби білімнің Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарын 

орындауды қамтамасыз етеді: - валюта заңнамасының негіздері және валюталық операциялар принциптері; - 

сыртқы экономикалық қызметті есепке алуды ұйымдастырудың және реттеудің ерекшеліктері; - қолма-қол 

шетел валютасымен операцияларды есепке алу мен аудиттің ерекшеліктері; - шетел валютасын сатып алу-сату 

операцияларын қоса алғанда, валюталық шоттар бойынша операцияларды тексеру әдістері; - шетелге іссапарға 

шығатын есеп берушілермен есеп айырысуды ұйымдастыру және тексеру ерекшеліктері; - экспорттық және 

импорттық операцияларды тексеру әдістері. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) жинақталған ақпарат пен тәжірибені сыни тұрғыдан ойлауға негізделген 

ұтымды шешім қабылдауға қолдана алады; В) қолданыстағы салық заңнамасы және оның қаржылық шешімдер 

қабылдау үшін жоспарланған ӛзгерістері шеңберінде меншіктің әртүрлі формасындағы ұйымдардың қаржылық 

және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарын бағалайды және түсіндіреді; C) ӛзін қаржылық және 

салық заңнамасына еркін бағыттауға; 

D) мақсатқа сәйкес пәнді оқытудың басты мақсаты студенттердің теориялық негіздерін игеруі және нарықтық 

қатынастардың қалыптасуы мен дамуы жағдайында сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырумен 

байланысты операцияларды есепке алу мен аудиттің практикалық дағдыларын игеруі болып табылады; E) 

интеграцияланған ғылыми әдістер негізінде мемлекеттік бақылау және аудит саласындағы ақпаратты талдайды, 

синтездейді және сыни тұрғыдан түсіндіреді. Алға қойылған міндеттерді ойдағыдай шешу үшін сыртқы 

экономикалық қызметті есепке алу мен аудиттің сипатын, мазмұны мен әдістемесін анықтайтын негізгі 

заңнамалық және нормативтік құжаттар зерттелуі керек. 

 

6.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары, 25 кредит  

(Траектория - Экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және аудит)  

        

Дублин дискрипторлары(А, В, С, D, Е): 

Пәннің атауы:  Шоғырландырылған есеп және есептілік  

Бағдарлама авторы: Сексенова А.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі уақытта кӛптеген кәсіпорындар бәсекеге тӛтеп беруі үшін, сапалы ӛнім 

шығаруы үшін, бизнестерін біріктіреді. Бұл курста стубілім алушылар негізгі кәсіпорын, еншілес кәсіпорын, 

тәуелді кәсіпорын сияқты түсініктермен танысып қана қоймай, олардың есебінің ұйымдастырылуы, есебінің 

шоғырландырылуы (біріктірілуі) ерекшелігімен теориялық және тәжірибелік тұрғыда танысады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шоғырландырылған есеп және есептілік  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 кӛрсетудің 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 кҥтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды, және құзіреттілік:түсінігі болуға: 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 

кӛрсетудің 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: білім алушылардың 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.  
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқық 

Бағдарлама авторы: Саутбаева С.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқықтық емес мамандықтардың студенттеріне арналған және Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын,  - Мемлекет және құқық туралы аса маңызды мәліметтерді қамтитын кешенді 

оқу пәні. Бұл пән қоғамдық ӛмірдің түрлі салаларында азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттерін 

зерттейді.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: пәнді оқыту барысында кәсіпкерлік 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: Қаржы органдарындағы бухгалтерлік есеп, Микро және макроэкономика негіздері   

Оқытудан  кҥтілетін нәтижелер: A) қазақстандық кәсіпкерлік құқық жүйесін білу және түсіну B) азаматтық 

және еңбек құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды практикада пайдалану C) ҚР кәсіпкерлік 

құқықтық жүйесі туралы пікір шығару, идеяларды бағалау және тұжырымдарды қалыптастыру қабілеті D) 

кәсіпкерлік құқықтық мәдениетті жетілдіру саласындағы іскерліктер E) кәсіпкерлік дауларды шешу бойынша 

жағдайларда құқық нормаларын қолдану саласындағы іскерліктер. 

 

6.2 Модуль - Мемлекеттік бюджет, 25 кредит (Траектория - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік 

есеп және аудит) 

 

Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Таскарина Б.М.  

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 мазмҧны: 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 және салық салу, қаржылық бақылау және аудит  

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштерді 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 дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Халықаралық бизнес құқығы 

Бағдарлама авторы: Тайжанова Лаура Женисовна 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты халықаралық экономикалық қатынастарды реттейтін 

нормаларды кәсіби тәжірибеде түсіндіру және қолдану қабілетін қалыптастыру. Халықаралық экономикалық 

құқықтың нақты салаларында халықаралық құқықтық актілердің мәнін түсіну және түсіндіру.  Нормативтік 

актілерді құқықтық бағалау дағдыларын меңгеру, халықаралық экономикалық қатынастар саласында білікті 

құқықтық қорытынды шығару. Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы мемлекеттің, заңды 

тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүдделері мен құқықтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасының 

ұлттық заңнамасының тиісті нормаларын қолдануға. Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы 

ұлттық және халықаралық құқықтық актілерді түсіндіру және талдау жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық сауда. 

Халықаралық бизнес құқығының ұғымымен қайнар кӛздері. Халықаралық бизнестің тарифтік және бейтарифтік 

реттеу. Аймақтық интеграциялық құрылымдардың сауда-экономикалық қатынастарының ерекшеліктері. 
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Халықаралық бизнес құқығының Субъектілері мен объектілері. Дүниежүзілік сауда ұйымы. ДСҰ жүйесіндегі 

халықаралық бизнес құқықтық негіздері. Халықаралық бизнес мәмілелерінің жалпы сипаттамасы. Халықаралық 

бизнес делдалдығы. Халықаралық бизнес ӛкілдігі. Халықаралық есеп айырысу. Халықаралық несиелік 

аударымдар және аккредитив. Инкассо және банктік кепілдіктер. Халықаралық факторинг. Халықаралық 

қаржылық лизинг. Тауарларды халықаралық тасымалдау. Халықаралық коммерциялық мәмілелер жасасудың 

ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері. Халықаралық саудадағы франчайзинг.  

Пререквизиттері Кәсіпкерлік құқық,Экономикалық теория негіздері 

Постреквизиттері  Инвестициялық қызмет, Қаржылық жоспарлау және болжау 

 Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) халықаралық бизнес саласында туындайтын қоғамдық қатынастарды 

реттейтін нормалардың маңызын, халықаралық құқықта басшылыққа алынатын құқықтық ұғымдар туралы 

түсінік қалыптастыру керек және конвенциялық құқық нормаларын қолдану тәртібін білуі қажет. В) 

Нормативті актілерге сүйене отырып халықаралық бизнес қатынастарына сипаттама (мінездеме) беру, терең 

түсінік ала отырып, білімін практикада қолдана білу. Халықаралық бизнес құқығы пәнін оқу барысында 

игерген білімді студент тәжірибеде шығармашылық түрде қолдана білуі. Сот, құқық қорғау органдарында, 

шаруашылық қатынастарда тәжірибе ӛту барысында алған дағдыларын қолдана білуі тиіс. С) Халықаралық 

бизнес қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге 

асыру. D) студенттердің ӛзіндік жұмысының нысаны ретінде халықаралық бизнес құқығы тәжірибесін 

жалпылайтын рефераттар, баяндамалар, эссе дайындау. Е) Білім алушылар сауда саттық саласында тәжірибелік 

дағдыларға ие болып, сауда құжаттарын (халықаралық құқықтық шарттар,талап арызды, шешімді, 

ұйғарымды, сот қаулысын, сот бұйрығын және т.б.) сауатты құрастыра білуі тиіс. 
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4.Модуль -Философия және қаржы негіздері, 9 кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 4 5 

БП ЖК КК 2205 Қаржыға кіріспе 3 4 

5.1 Модуль - Қаржы-есеп жҥйесі (Қаржы нарығы траекториясы), 24 кредит 

ЖББП TK АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

БП TК MN 2206 Маркетинг негіздері 3 5 

БП TК BE 2207 Бухгалтерлік есеп 3 5 

БП TК KBS 2208 Қаржылық банктік статистика 3 5 

БП ТК MT 2209 Макроэкономикалық талдау 3 4 

5.2 Модуль – Фирма қаржысы мен есебі (Шаруашылық жҥргізуші субъектілердің қаржысы траектория), 

24 кредит 

ЖББП TK KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП TК Mar 2206 Маркетинг 3 5 

БП TК BEA 2207 Бухгалтерлік есеп және аудит 3 5 

БП TК AES 2208 Әлеуметтік-экономикалық статистика 3 5 

БП  ТК MMT 2209 Макро және микро талдау 3 4 

6.1 Модуль  – Қаржы нарығы және оның қҧрылымы (Қаржы нарығы траекториясы), 23 кредит 

БП ЖК BI 2210 Банк ісі (дуалды оқыту) 4 4 

БП ТК KN 2211 Кәсіпкерлік негіздері 4 5 

БП ТК KNU 2212 Қаржы нарығын ұйымдастыру 4 6 

БП ТК KEN 2213 Қаржылық есептеулердің негіздері 4 5 

БП  Ӛндірістік практика 4 3 

6.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысы (Шаруашылық жҥргізуші субъектілердің қаржысы траектория), 23 

кредит 

БП ЖК BI 2210 Банк ісі (дуалды оқыту) 4 4 

БП ТК SVZh 2211 Стартаптарды венчурлық жоспарлау 4 5 

БП ТК AAN 2212 Ақша айналымы және несие 4 6 

БП ТК KES 2213 Қаржылық есептеулер статистикасы 4 5 

БП  Ӛндірістік практика 4 3 
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5.1 Модуль - Қаржы-есеп жҥйесі (Қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық  адалдық 

Бағдарлама авторы: Бердыбаев Е.М 

Курсты оқытудың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әділеттілікті қалыптастыру және Қазақстан 

Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі ережелерін зертеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымның, мәдениеттің қалыптасуына 

бағытталған. Студенттер «сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана», «сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет» 

түсінігімен танысады, сыбайлас жемқорлықтың себептері, тарихы, қазіргі кӛрінісі туралы кешенді білім алады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұратындай құқықтық мәдениетті дамытады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл, сыбайлас жемқорлық құбылысын сыни тұрғыдан талдау білімін, дағдысын дамытады. 

Пререквизиттері:Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология), 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Постреквизиттері: Қаржылық есеп, Қаржы. 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛзқарастарды; D) хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, 

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

 

Дублин дескрипторлары: 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 ӛнімдер мен қызметтер нарығында тәжірибелік дағдыларды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 

Постреквизиттер: Кәсіпкерлік негіздері 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А) Маркетинг субъектілері туралы маркетингтің негізгі ұғымдарын білу; В) 

Маркетингті әртүрлі салаларда қолданудың тиімділігін бағалау әдістері мен қызмет кӛрсету және ӛндірістік 

емес сектордағы маркетингті басқару әдістерін меңгеру; С) Әртүрлі профильдегі кәсіпорындар қызметінің 

негізгі кӛрсеткіштерін жақсартумен байланысты әртүрлі практикалық мәселелерді шешуде маркетингті 

қолдану, сату нарығының мақсатты сегментін негіздеу үшін тиімді бағыттарды бӛліп кӛрсету; нарыққа ену 

және тұтынушыларды тарту үшін маркетингтік стратегияларды қолдану; кәсіпорындардағы маркетингтік 

менеджменттің құрылымын, оларды қайта құрылымдаудың негізгі бағыттарын дұрыс бағалау; тауарларды сәтті 

ӛткізу үшін оларды орналастыру әдістері мен тәсілдерін қолдана алуды; ӛндіріс пен қызмет кӛрсету саласында 

тиімді маркетингтік коммуникацияларды ұйымдастыра білу керек; Д) Маркетинг негіздері туралы негізгі 

теориялық ережелерді білу, тауарлар мен тұтынушылар нарығын сегменттеу, ӛнім саясаты және тауарлар 

ассортиментін қалыптастыру саласында жүйелі білім алу. Тауарларды сату әдістерін, тарату арналарын, ӛнім 

саясаты мен маркетингтік стратегияларды таңдау. Маркетингтік жоспарларды жасаудың маңызды бағыттары 

мен тетіктерінің мазмұны, олардың ерекшеліктері, кәсіпорындардағы маркетингті басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымдарын білу. Е) Ӛнімнің сапасын жақсарту және халықтың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында жекелеген кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде тиімді шешімдер 

қабылдауда экономикалық, әлеуметтік және ақпараттық негіздеу дағдыларына ие болу. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: 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 
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рӛлі мен мәнімен танысу; болашақта кәсіби қызметте қолдану үшін қажетті есеп саласында практикалық 

іскерлікті қалыптастыру. 

Пререквизиттері:   Қаржыға кіріспе, экономикалық теория. 

Постреквизиттері: Қаржылық есептеулердің статистикасы 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛз 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржылық банктік статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ӛ. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді статистикалық әдістерді қолдану арқылы қаржы және банк 

процесінде болып жатқан ӛзгерістерді, экономикадағы қаржының тұрақталығын, қоғамдық ӛндірістердің 

қаржымен қамтамасыз етілуін, бюджеттің ішкі берешегін азайтуды талдауға, зерттеуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Бұл курста статистикалық кӛрсеткіштер жүйесін (мемлекеттік бюджет 

кірістерінің кӛлемі, құрамы және динамикасының кӛрсеткіштері; жалпы пайданың кӛлемі, құрамы және 

динамикасының кӛрсеткіштері, кәсіпорындардың рентабельділік деңгейі, айналым қаражатының 

айналымдылығы, кәсіпорындардың қаржылық жағдайының тұрақтылығы; сақтандыру ӛрісінің кӛрсеткіштері, 

сақтандыру шарттары мен сақтандыру жағдайларының саны мен құрамы және т.б.) зерттейді.  

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржылық есептеулердің негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) банктерде қаржы статистикасының негізгі категориялар мен түсінігі, 

олардың мазмұны және мағынасы; банктік қаржы құрылымы, банктің кірістер мен шығыстар кӛрсеткіштерін 

халықаралық және отандық жіктеу; В) қаржы және банк кӛрсеткіштерін, 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 кӛрсеткіштердің олардың динамикасына әсерін 

бағалап, есептеу нәтижелері бойынша қорытында жасайды және жоспарлы кӛрсеткіштердің орындалуына 

ұсыныстар береді. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: «Макроэкономикалық талдау» пәнін оқып - үйрену барысында, негізінен, 

Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштеріне, олардың динамикасына жан – 

жақтыталдау әдістемесі қарастырылады. Пәнді оқу талдау әдісін қолдана отырып келесі әдістерді 

макроэкономикадағы ғылыми талдау әдісі, Қазақстан Республикасының жалпы ішкі ӛнімі: динамикасы және 

құрылымы, экономикалық ӛсудің типтері мен факторлары, Қазақстанның валюта нарығын талдау, сыртқы 

қарызды мемлекеттік басқару зерттеуге негізделеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: кәсіпкерлік негіздері 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛз пікірін білдіру, қорытынды жасай алу, макроэкономикалық жағдай мен мемлекеттің 

макроэкономикалық саясатына қатысты жасалған, сараптамаларға, ресми құжаттарға баға бере алу; Д) 

Ӛзгелермен ақпарат алмасу және қарым-қатынас жасай білу дағдысын қалыптастыру; Е) Макроэкономика және 

ғылыми талдау саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдының болуы. 

 

5.2. Модуль - Фирма қаржысы мен есебі (Шаруашылық жҥргізуші субъектілердің қаржысы траектория) 

 

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

Пәннің атауы: Маркетинг 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарға маркетинг негіздерін қолдану бойынша терең теориялық 

білім қалыптастыру, сонымен қатар ӛнімдер мен қызметтер нарығында тәжірибелік дағдыларды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл пән жалпы маркетингтік менеджмент тұрғысында маркетингтік қызметті 

ұйымдастыру туралы білім береді. Ол маркетингтік зерттеулерді басқаруды, маркетингтік зерттеудің 
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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: Маркетинг негіздері 

Постреквизиттер: Ақша айналымы және несие 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А) Маркетинг субъектілері туралы маркетингтің негізгі ұғымдарын білу; В) 

Маркетингті әртүрлі салаларда қолданудың тиімділігін бағалау әдістері мен қызмет кӛрсету және ӛндірістік 

емес сектордағы маркетингті басқару әдістерін меңгеру; С) Әртүрлі профильдегі кәсіпорындар қызметінің 

негізгі кӛрсеткіштерін жақсартумен байланысты әртүрлі практикалық мәселелерді шешуде маркетингті 

қолдану, сату нарығының мақсатты сегментін негіздеу үшін тиімді бағыттарды бӛліп кӛрсету; нарыққа ену 

және тұтынушыларды тарту үшін маркетингтік стратегияларды қолдану; кәсіпорындардағы маркетингтік 

менеджменттің құрылымын, оларды қайта құрылымдаудың негізгі бағыттарын дұрыс бағалау; тауарларды сәтті 

ӛткізу үшін оларды орналастыру әдістері мен тәсілдерін қолдана алуды; ӛндіріс пен қызмет кӛрсету саласында 

тиімді маркетингтік коммуникацияларды ұйымдастыра білу керек; Д) Маркетинг негіздері туралы негізгі 

теориялық ережелерді білу, тауарлар мен тұтынушылар нарығын сегменттеу, ӛнім саясаты және тауарлар 

ассортиментін қалыптастыру саласында жүйелі білім алу. Тауарларды сату әдістерін, тарату арналарын, ӛнім 

саясаты мен маркетингтік стратегияларды таңдау. Маркетингтік жоспарларды жасаудың маңызды бағыттары 

мен тетіктерінің мазмұны, олардың ерекшеліктері, кәсіпорындардағы маркетингті басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымдарын білу. Е) Ӛнімнің сапасын жақсарту және халықтың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында жекелеген кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде тиімді шешімдер 

қабылдауда экономикалық, әлеуметтік және ақпараттық негіздеу дағдыларына ие болу. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 

кӛздейді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кӛздейді. 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:  Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: 1С Бухгалтерия, Қаржылық есептеулер статистикасы. 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ӛ. 

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 мазмҧны:  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 ӛзіне келесі бӛлімдерді 

қосады: әлеуметтік-демографиялық статистика, халық ӛмірінің деңгейінің статистикасы, еңбек және еңбекпен 

қамту статистикасы, баға статистикасы, инвестициялар статистикасы, ұлттық байлық статистикасы, түрлі 

салалар (кӛлік, құрылыс, халық, ауыл шаруашылық және тағы басқа) статистикасы. 

Пререквизиттері:  Бухгалтерлік есеп 

Постреквизиттері: Қаржылық есептеулер статистикасы 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік-экономикалық статистиканың негізгі бағыттары: ұлттық 

байлық, халық, еңбек нарығы, ӛндірістік және еңбек ресурстарын тиімді пайдалану, ұлттық шоттар жүйесі және 

т. б. туралы түсінікке ие болу; B) халықтың, еңбек ресурстарының статистикалық кӛрсеткіштерін талдау; 

экономикалық тиімділік кӛрсеткіштерін анықтау; абсолюттік салыстырмалы және орташа шамаларды қолдану; 

C) микро және макродеңгейде экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-

экономикалық кӛрсеткіштерді 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 

дамуын болжау қабілетіне машықтандыру; Е) әлеуметтік –экономикалық статистиканың объектісін анықтай 

алады,  статистикалық құжаттарды дұрыс толтыра алады. 

 

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

Пәннің атауы: Макро және микро талдау. 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына, әсер етуші факторларына талдау жасау әдістемесін меңгерту, елдің 

макроэкономикалық ахуалына қатысты ӛз пікірін қалыптастыруға, мемлекеттің экономикалық саясатының 

салдарына ӛзбетінше 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 ӛзбетінше 

талдау жасай білуге дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нарықтың негізгі субъектілері – тұтынушылар мен ӛндірушілердің іс-әрекеті, 

жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке, олигополия жағдайындағы фирманың әрекеттері, сонымен 

қатар ӛндіріс факторлары нарықтарының қызмет ету механизмдері, нарықтың осал тұстары, оларды реттеудегі 

мемлекеттің ролі қарастырылады; Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына жан-жақты талдау әдістемесі қарастырылады.  

Пререквизиттері: экономикалық теория 

Постреквизиттері: Ақша айналымы несие 

Оқытудан кҥтілетін 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, ӛндірісті тиімді ұйымдастыру, пайданы арттыру, 

мемлекеттің макроэкономикалық саясатының экономикаға ықпал ету механизмін білу және оны кәсіби 

тәжірибеде қолдану; негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштерді анықтау әдістемесін меңгеру, ел 

экономикасындағы бұл кӛрсеткіштердің 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 кӛрсету сапасын жетілдіру, тиімді баға белгілеу, жарнама жүргізу, экономика салалары 

бойынша нарық, макроэкономика субъектілерінің экономикалық іс-әрекеттерін талдау, соның негізінде 

қорытынды жасау; 

  

6.1.Модуль -  Қаржы нарығы және оның қҧрылымы (Қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік негіздері 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде ӛндірістің материалдық-техникалық және әлеуметтік-

экономикалық шарттары мен кәсіпорын жұмысының технико-экономикалық кӛрсеткіштерімен байланысы 

туралы кешендік білімді құру және кәсіпорынның ресурстарын қолданудың тиімді нысандары мен тәсілдерін 

негіздеу бойынша және ӛндірістік ұйымдардың шаруашылық қызметінің оптималды нұсқаларын таңдау 

бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті кәсіби және есептік-аналитикалық дағдыларды алу 

болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның, шаруашылық бірлестіктердің 

жай-күйі, кәсіпорынның ӛндірістік және нарықтық байланыстары қарастырылады. Бұл пәнде негізгі және 

айналым құралдары, қызметкерлер және олардың еңбек ақысы түсінігіне анықтама беріледі. Ӛндіріс 

шығындары және ӛнімді ӛткізу,кәсіпорынның маркетингтік қызметі мен инвестициялық және инновациялық 

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 

Постреквизиттері: Ақша айналымы және несие, банк ісі. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А) Берілген курсты оқу барысында студент міндетті: кәсіпорын қызметін 

нарықтық шарттарда талдау; кәсіпорындардың ара қатынастарын экономиканың әртүрлі секторларында 
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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) ӛзгелермен ақпарат алмасу және қарым-қатынас жасай білу дағдысын 

қалыптастыру E) экономикадағы түрлі нарықтардың қызмет ету механизмдерімен танысу. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржы нарығын ұйымдастыру 

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 қысқаша мазмҧны: 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. 

Пререквизиттері: Қаржылық банктік статистика 

Постреквизиттері:Ақша айналымы және несие 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Қаржы нарығының теориялық негізі мен оның құрылымы туралы және 

Қазақстандағы қаржы нарықтарының қызмет етуінің ерекшеліктерін ашу; қаржы делдалдарын, қаржы 

нарықтарындағы кәсіби қатысушылардың қызметін оқу; В)Қаржы нарғындағы қаржылық делдалдардың 

қызметін талдауда негізгі заңдылықтарын пайдалана білу және ҚР қаржы нарығындағы қаржы 

институттарының құрамы мен құрылымын талдай отырып, рӛлін анықтау; С) ҚР қаржы нарығын реттеудің 

тиімді жолдарын және Қазіргі қаржы нарығындағы қаржылық делдалдардың қызметтерін ажырата отырып, 

Қазақстанның қаржы нарығында болып жатқан ӛзгерістерге стратегиялық тұрғыдан ой-тұжырым жасай білу. 

D)тақырып тӛңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған 

белсене араласа білу, кӛпшілік алдында баяндама жасауда құзыретті болу; Е) курс бойынша алынған теориялық 

білімді нығайту және ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есептеулердің негіздері 

Бағдарлама авторы:Алдашова Г.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: қаржылық есептеулерді талдаудағы қазіргі заманғы әдістері жӛнінде басты 

мағлұматтар беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Қаржылық банктік статистика 

Постреквизиттері: Ақша айналымы және несие 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) қаржылық есептіліктің негізі болып табылатын негізгі теориялық 

тұжырымдамалар мен әдістер; есептік формулалар және негізгі қаржылық кӛрсеткіштердің ӛзара 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. 

 

6.2.Модуль -  Кәсіпорын қаржысы (Шаруашылық жҥргізуші субъектілердің қаржысы траектория) 

 

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

Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Есетова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты студенттер арасында стартаптарды құру және дамыту әдістемесі туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру; стартаптарды қаржыландыру, басқарушы компаниялардың жобаларды іске асыруын 

бақылау жӛніндегі несиелік ұйымдардың қызметі туралы білімдер жиынтығы. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны:Стартаптарды құру негіздері. Қазақстандағы инновациялық стартаптар. 

Стартаптың даму кезеңдері. Стартаптарға инвестициялар. Құралдар мен жобаларды басқару әдістемесін 

қолдана отырып стартаптар құру. Стартаптардың сапасын бағалаудың кӛп ӛлшемді моделі. Венчурлық 

қаржыландыру түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың ерекше белгілері. Қаржыландырылған жобаның 

тиімділігін бағалау. Қаржыландырылған жобаның даму циклі. Инвестиция аспектілерін талдау. Қаржыландыру 

кӛздерін анықтау. Инвестициялық жобаны қаржылық бағалау. Қаржыландырылған жобаны бақылау. Жобаны 

жоспарлау 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Макроэкономика 

Постреквизиттері:  Жобаларды қаржылық талдау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  A) стартап-жобаларды қаржыландырудың сипатын, оның түрлерін және 

дамуының тарихи негіздерін біледі. C) қаржыландырылған инвестициялық жобаның ӛмірлік циклы мен кезеңін 

анықтай алуы. C) қаржыландырылатын жобалардың тиімділік кӛрсеткіштерін есептеу дағдыларына ие. D) 

жобаның негізгі және әлеуетті қатысушылары мен венчурлық қаржыландыру арасындағы тәуекелді бӛлу 

әдістеріне ие болу, - қаржыландырылатын жобаны қаржылық құрылымдау. E) экономикалық ақпараттың үлкен 

кӛлемін талдауы керек, - ерекше жағдайда шешім қабылдауы керек. 

 

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

Пәннің атауы: Ақша айналымы және несие. 

Бағдарлама авторы: Мусиров  Ғ 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қаржылық ақша айналымын жүргізу стандарттарын үйретеді. 

Отандық тәжірибеде қолдану мүмкіндіктерңн қарастыруға және банктердің кірісі мен активтерін басқаруды 

қолданудың практикалық дағдыларын үйретуден тұрады. Тәуекелдерді басқару және ӛлшемдеу әдістерін 

меңгертеді.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мемлекеттің болашақта экономиканың теңдестірілген және үдемелі дамуын 

қамтамасыз ету үшін шаруашылық жүргізуші субъектілеріне қаржылық тетіктер мен ықпал ету әдістерін 

мақсатты және дәйекті қолдану процестерін дамыту. 

Пререквизиттері: Банк ісі, Қаржы нарығын ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау, Тӛлем жүйесі 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛңірлер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің экономикалық ӛсуін 

қамтамасыз етуге негізгі қаржы және ақша кредит құралдарының әсерін талдау дағдыларын алу; Е) 

макроэкономикалық процестерді қаржылық және ақша-несиелік реттеудің ӛзекті мәселелерін анықтау 

дағдыларын меңгеру . 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есептеулер статистикасы 

Бағдарлама авторы: Әлиева А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді Қазақстанның ақша-несие және банк жүйесіндегі процестердің, 

ӛзгерістердің кӛлемін, құрамын, экономикадағы қаржының тұрақтылығын, қоғамдық ӛндірістердің қаржымен 

қамтамасыз етілуін ғылыми ұйымдастырылған жүйе бойынша статистикалық әдістемені қолдану арқылы 

талдауға, зерттеуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: қаржылық есептеулер статистикасы-әлеуметтік-экономикалық статистиканың 

саласы болып табылатын қоғамдық ғылым. Қаржы статистикасында зерттеу нысанына байланысты мынадай 

бӛлімдер бӛлінеді: мемлекеттік бюджет статистикасы, кредит статистикасы, ақша айналымы статистикасы, 

Жинақ ісі статистикасы, сақтандыру статистикасы, кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы. Бұл 

бӛлімдер ӛзара тығыз байланысты, олар толықтырады және бір-бірін байытады.  

Пререквизиттері:  Макро және микро талдау, Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Постреквизиттері: 1С Бухгалтерия, компанияның қаржылық есебі.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) статистиканың негізгі бағыттары: мемлекеттік бюджет статистикасы, 

кредит статистикасы, ақша айналымы статистикасы, Жинақ ісі статистикасы, сақтандыру статистикасы, 

кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы туралы түсінікке ие болу; B) қаржы бағытындағы 

статистикалық кӛрсеткіштерін талдау; экономикалық тиімділік кӛрсеткіштерін анықтау; С) абсолюттік 

салыстырмалы және орташа шамаларды қолдану; D) микро және макродеңгейде экономикалық процестер мен 

құбылыстарды сипаттайтын қаржылық  кӛрсеткіштерді 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. 

 

 

 

http://engime.org/1-shi-tairip-bojinsha-sratar-tjsinu-psihologiyasini-jalpi-srat.html
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6В04104 – ҚАРЖЫ 

3 курс 

 

Компонент Пән коды Пәннің атауы  
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7.Модуль – Кәсіпорынның қаржысы және сақтандыру жҥйесі, 15 кредит 

БП ЖК KК 3214 Корпоративтік қаржы 5 5 

КП ЖК SSS 3301 Салық және салық салу 5 5 

КП ЖК Azh 3302 Академиялық жазу 5 5 

8.1 Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері  

(Қаржы нарығы траекториясы), 15 кредит 

БП ТК KBA 3215 Қаржылық бақылау және аудит 5 5 

БП ТК МВ 3216 Мемлекеттік бюджет 5 5 

КП ТК KIBKPB 3303 Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару 5 5 

8.2 Модуль - Бюджет жҥйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері  (Шаруашылық жҥргізуші 

субъектілердің қаржысы траекториясы), 15 кредит 

БП ТК BUKBA 3215 Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 5 5 

БП ТК ZhKT 3216 Жобаларды қаржылық  талдау 5 5 

КП ТК KKE 3303 Компанияның қаржылық есебі 5 5 

9.1 Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жҥргізу (Қаржы нарығы траекториясы), 25 кредит 

БП ТК EKEZh 3217 Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу 6 5 

БП ТК BKT 3218 Банк қызметін талдау 6 5 

БП ТК ККО 3319 Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы 6 5 

КП ТК HBI 3304 Халықаралық банк ісі 6 5 

БП 
 

Ӛндірістік практика 6 5 

9.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау  (Шаруашылық жҥргізуші субьектілердің 

қаржысы траекториясы), 25 кредит 

БП ТК 1SB 3217 1С Бухгалтерия 6 5 

БП ТК KT 3218 Қаржылық талдау 6 5 

БП ТК MI 3219 Микробизнестегі инвестициялар 6 5 

КП ТК KB 3304 Кәсіпорындағы бюджеттеу 6 5 

БП  Ӛндірістік практика 6 5 

10.1  Модуль – Халықаралық қаржы қатынастары (Қаржы нарығы траекториясы), 20 кредит 

КП ТК KSNO 3305 Кәсіпкерлік сектордағы несиелік ӛнімдер 6 5 

КП ТК KNBI 4306 Қор нарықтары және биржа ісі 7 5 

КП ТК HVNK 4307 Халықаралық валюталық-несиелік қатынастар 7 5 

КП ТК TZh 4308 Тӛлем жүйесі 7 5 

10.2 Модуль – Кәсіпорын қаржысын басқару (Шаруашылық жҥргізуші субьектілердің қаржысы 

траекториясы), 20 кредит 

КП ТК KSS 3305 Кәсіпкерлікке салық салу 6 5 

КП ТК IK 4306 Исламдық қаржыландыру 7 5 

КП ТК KM 4307 Қаржылық менеджмент 7 5 

КП ТК KBKK 4308 Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 7 5 

 

8.1 Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

(Қаржы нарығы траекториясы) 

 

Дублин дескрипторлары: 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 бӛлігі ретінде бюджеттік мекемелердің 

қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 
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ғылыми әдістемелік 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 кҥтілетін 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 дескрипторлары: 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 мазмҧны: 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.  

Постреквизиттері: Компанияның қаржылық есебі. 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштерді 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару. 

Бағдарлама авторы: Нұрманов А.О. 

Курстың мақсаты: Бағалы қағаздар нарығы саласында іргелі білімі бар студенттерді дайындау, қаржылық 

шешімдерді негіздеуге және оларды бағалы қағаздар портфелін басқаруда жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

заманауи экономикалық ойлауды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бағалы қағаздар нарығына әсер ететін факторлардың әсерін ескере отырып, 

шешім қабылдаудың әрбір кезеңінде портфель құрылымын үздіксіз басқару ерекшеліктері, яғни мәні бойынша 

тәуекелдерді басқару шарттары қарастырылады. 

Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Халықаралық банк ісі 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері А) бағалы қағаздар портфелін басқару теориясының негізгі түсініктерін білу, 

күтілетін табыс; В) бағалы қағаздар портфелінің күтілетін кірістілігі мен тәуекелін бағалауды, бағалы қағаздар 

портфелінің тәуекел/рентабельділік арақатынасын оңтайлы қалыптастыруды, капитал нарығының желісін 

(CML) және белсенді нарық желісін (SML) құруды білу, бағалы қағаздар портфелінің нарықтық және нарықтық 

емес тәуекелдерін бағалау, портфельді, баланстық индексті қалыптастыру. C) бағалы қағаздардың негізгі 

әдістерін қолдана білу және қаржы-экономикалық жүйеде нарықтық мӛлшерлеменің рӛлін анықтау мүмкіндігі; 

D) мүмкін болатын тәуекелдерді бағалауды және олардың теріс салдарын азайту жолдарын алған білімдермен 

талдай білу.E) бағалы қағаздардың инвестициялық сапаларымен байланысты бағалы қағаздар портфелінің түрін 

қалыптастыру дағдылары. 
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8.2 Модуль - Бюджет жҥйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері (Шаруашылық жҥргізуші 

субъектілердің қаржысы траекториясы) 

 

Дублин дескрипторлары: 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 бӛлігі ретінде бюджеттік 

мекемелердің қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Корпоративтік қаржы, салық және салық салу 

Постреквизиттері: Қаржы институттарында бюджеттеу, Банктік қадағалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) түрлі шаруашылық құрылымдардың, корпорациялар мен компаниялардың 

қызметін қаржылық бақылау және экономикалық талдау жӛніндегі 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 дескрипторлары: 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 мазмҧны: 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:  Қаржылық есептеулер статистикасы 

Постреквизиттері: Микробизнестегі инвестициялар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) инвестициялық жобаларды қаржыландырудың мазмұндылығы туралы 

несиелік қатынастар туралы түсінік қалыптастыру;В) инвестициялық сипаттағы жобалардың толық 

сипаттамасын, жобаларды қаржыландыру кӛздерін 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 дескрипторлары: 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 мазмҧны: 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: Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: 1С Бухгалтерия , Микробизнестегі инвестициялар 

Оқытудан кҥтілетін 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 
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тиімділігін бағалауға дағдылану; E)  шығармашылық ойды қалыптастыру; ақпаратты жүйелеуді білу; қаржылық 

есептілік дағдыларын меңгеру. 

 

9.1 Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жҥргізу (Қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу 

Бағдарлама авторы: Сисенова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Пәнді оқудың мақсаты қаржыгерлердің қызметін автоматтандыруға бағытталған 

қазіргі заманғы бағдарламаларды студенттерге таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛз 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: Қаржылық есеп айырысудың негіздері, қаржылық бақылау жіне аудит 

Постреквизиттері:  Бизнестегі салықтық есеп, Қаржылық инжиниринг 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: 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 дағдыларына баулу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Банктік экономикалық талдаудың ерекшеліктерін игеруін қамтамасыз ету . 

Қаржылық және кредиттік ұйымдардың қызметін басқарушылық талдау;- студенттердің банктегі талдау 

жұмысының мәнін түсінуін қамтамасыз ету;- талдау мен бағалаудың түрлі үлгілерін қолданудың практикалық 

дағдыларын меңгеру оның ішінде қаржылық және басқарушылық есептілік негізінде. 

Пререквизиттері: Қаржылық бақылау және аудиті,  Банк ісі,   

Постреквизиттері:  Банктік  менеджмент,  Микробизнестегі инвестициялар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) кредиттік ұйымдардың қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік- экономикалық кӛрсеткіштерді 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 жӛніндегі ұсыныстарды әзірлеуге және негіздеуге қабілетті, С) 

әр түрлі меншік нысанындағы кредиттік ұйымдардың есептілігіндегі қаржылық,бухгалтерлік және ӛзге де 

ақпаратты талдай және түсіндіре алады және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін 

пайдалана алады D) кредиттік ұйымның қызметін талдау қабілеті мен дайындығын кӛрсетуі тиіс; E) басқару 

шешімдерін қабылдау және оның қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау кезінде коммерциялық 

банк қызметін экономикалық талдау нәтижелерін қолдану дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы. 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпкерлік ортаның ішкі және сыртқы факторларының ӛзгеруін, тәуекел 

жағдайларын сәйкестендіруді және барларын оқшаулауды ескере отырып, белгісіздік жағдайында фирманың 

тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуі, тәуекелдерді бағалау, талдау және басқару жӛніндегі жұмысты 

ұйымдастыру және осы басқару процесінде пайда болатын қаржылық қатынастар жӛнінде білім мен 

дағдыларды игеру 

Курстың мақсаты студенттерді теориялық негіздерге, сондай-ақ практикалық банк қызметін талдау және 

бағалау дағдыларына баулу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:"Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы" курсының мазмұны қаржылықкәсіпкерлік орта, 

тәуекел жағдайларының туындау мүмкіндіктері,олардың диагностикасы және қазіргі нарық жағдайында сәтті 

шешілуін зерттеу. Курсты зерделеу студенттерді әлеуетті кәсіпкерлер ретінде қазіргі кәсіпкерлік ортада 

туындайтын тәуекелді басқару теориясы мен практикасына үйретуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Қаржылық бақылау және аудит  

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік сектордағы несиелік ӛнімдер 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)кәсіпкерлік ортаның заманауи құрылымын мен кәсіпкерлік қызметтің 

негізгі субъектілері зерттеу;В) кәсіпкерлік ортаны тұтастай және жеке тұлға бойынша сипаттайтын сегменттер 

бойынша параметрлерді бағалаудың заманауи әдістерін зерттеу, кәсіпкерлік тәуекелділікті бағалаудың жаңа 

тәсілдерін меңгеру;С) инвестициялық жобалар туралы оларды тәуекел жағдайында іске асыру кезіндегі қазіргі 

заманғы түсінік қалыптастыру;Д) кәсіпкерлік, инвестициялық және қаржылық және басқа да тәуекелдердің, 

қазіргі нарықтық экономикадағы корпорацияларды басқару кезінде туындайтын жүйелік талдауды меңгерту; Е) 

кәсіпкерлік тәуекелдерді басқару мен бейтараптандырудың әдіснамалық тәсілдерін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық банк ісі 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г. 

Курсты оқытудың мақсаты:  халықаралық қаржының теориялық негіздерін, валюталық несиелік-қаржылық 

қатынастардың мәні мен қалыптасу шарттарын, валюталық жүйенің құрылымын оқыту болып табылады, 

валюталық операциялар мен халықаралық есеп айрысудың негізгі формаларын жүргізуде дағдыны 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Аталмыш курс әлемдік қаржы нарығының құрамдас бӛлігі ретінде халықаралық 

банк жүйесі туралы білуге, әлемдік банктік несиелеудің дамуы мен болашағын талдау,  евровалютамен сауда 

механизмін және туынды қаржы құралдарымен сауданы жүзеге асыру механизмдерін үйрнеуге арналған. 

Пререквизиттері: Қаржылық бақылау және аудит 

Постреквизиттері: Микробизнестегі инвестициялар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А) шет мемлекеттердің банк жүйесіндегі банктік операцияларының 

ұйымдастырылуы, қазіргі таңда даму бағыты туралы түсінік қалыптастырады, аұпарат алады В) әр түрлі 

мемлекеттердің банк жүйесі бойынша зерттеу жүргізу арқылы, қажетті ақпарат кӛздерін сәйкестендіріп, 

ақпаратты ӛңдеу және түсіндіре біледі. С) ағымдағы халықаралық қаржы-экономикалық, банктік қызметтерін 

жүзеге асыру бойынша кәсіби міндеттерді орындауға қабілетті болады.D) әлемдік банктік несиелеудің дамуы 

мен болашағын талдау,  евровалютамен сауда механизмін және туынды қаржы құралдарымен сауданы жүзеге 

асыру механизмдерін үйренеді және машықтанады Е) әлемдік қаржы нарығының дамуының қазіргі жағдайын 

сиптаттайтын жаңа материалдарды пайдалануға мүмкіндік алады, ондағы қаржылық құралдар мен 

операцияларға сипаттама беру арқылы дағдыларын қалыптастырады. 

 

9.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (Шаруашылық жҥргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: 1С Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы:   Сексенова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: «1:С Бухгалтерия» бағдарламасының жүйесінің  жұмысының  негізгі  

компонентке негізделіп  жасалған түрлерін үйрету, студенттерді бухгалтерлік есептің түрлі бӛлімдерінде 

компьютерді қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Бухгалтерлік есеп,  Қаржылық бақылау және аудит. 

Постреквизиттері:  Кәсіпкерлікке салық салу, кәсіпкерлік секторындағы несиелік ӛнімдер. 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: 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 мазмҧны: кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау,  

объективті, ғылыми негізделген және үйлесімді басқару, ӛндірістік, әсіресе қаржылық шешімдер қабылдау үшін 

оның қаржылық жағдайын  талдау қажеттілігі туындайды. Бұл курста студенттер қаржы есептілігін және 

компанияның ақшалай қаражатын қозғалысына талдау жасайды, компанияның тӛлем қабілеттілігі мен 
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қаржылық тұрақтылығын бағалайды, ӛнімділікті талдауды, компанияның қызметіне, активтердің, капиталдың 

пайдасын бағалауды жүзеге асырады. 

Пререквизиттері: Банк қызметін талдау, Халықаралық банк ісі,  

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікке салық салу, кәсіпкерлік секторындағы несиелік ӛнімдер. 

Оқытудан кҥтілетін 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, ӛз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы кӛзқарасын 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Микробизнестегі инвестициялар. 

Бағдарлама авторы: Кенжебаева Г 

Курсты оқытудың мақсаты:  жоғарғы білікті мамандарды дайындау барысындағы оқу пәндерінің бірі. Курста 

инвестиция түсінігі, оның типтері, нысандары, Нарықтық экономика жағдайында шағын бизнесті дамытудың 

теориялық негіздері,  Кәсіпкерліктің пайда болу тарихы, мәні және маңызы және ұйымдастыру нысандары, 

шағын бизнестегі менеджмент, шағын бизнесте тәуекелдерді басқару, шағын және орта бизнесті, Қазақстандағы 

шағын бизнестің қазіргі жағдайы қарастырылады.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: шағын және орта бизнесті дамытудың теориялық негіздері, кәсіпкерліктің пайда 

болу тарихы, мәні және маңызы және ұйымдастыру нысандары, шағын және орта бизнес субъектілері үшін 

несиелеу ерекшеліктері.  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 және талдау және олардың тұрақтылығына жету жолдары. 

Пререквизиттері:  Жобаларды қаржылық талдау, Халықаралық банк ісі, 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікке салық салу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) нақты шығындардың бюджет шығыстарының ауытқуын бақылау мен 

талдаудың мақсатын білу; В) Талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең кӛп тиімділікпен 

қолдану,шетелдерде қаржылық талдау мәселелерін талдауда ӛз ойларын нақты, бірізділікпен және 

экономикалық сауатты баяндай білуге икемдеу.е қаржылық жағдайды талдай отырып тұжырым жасауға үйрету; 

С) студенттердің қаржы жоспарлары мен бюджет құрудың базалық әдістерін игеруі;  D) зерттеу жұмысын 

жазуда құжаттарды пайдалана отырып, ӛз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға 

дығдыландыру және ақпараттық құралдар туралы кӛзқарасын жеткізу; 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорындағы бюджеттеу 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорында бюджеттік басқаруды ұйымдастырудың мазмұны, бюджеттеуді жүзеге асыру 

шарттары және практикалық дағдылары туралы теориялық білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: жобаларды қаржылық талдау 

Постреквизиттері:кәсіпкерлікке салық салу 

Оқытудан кҥтілетін 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, ӛз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын 

сауатты жазуға дығдыландыру және ақпараттық құралдар туралы кӛзқарасын жеткізу; Е) қаржылық есептілік 

ақпаратын аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, негізгі басқару функцияларын іске асыру әдістерін 

қолдана білу(шешімдер қабылдау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау). 
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10.1 Модуль -Халықаралық қаржы қатынастары (Қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік сектордағы несиелік ӛнімдер. 

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 мазмҧны: 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: Қаржылық бақылау және аудит,мемлекттік бюджет 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікке салық салу. 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛңірлер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің экономикалық ӛсуін 

қамтамасыз етуге негізгі қаржы және ақша кредит құралдарының әсерін талдау дағдыларын алу; Е) 

макроэкономикалық процестерді қаржылық және ақша-несиелік реттеудің ӛзекті мәселелерін анықтау 

дағдыларын меңгеру 

 

10.2 Модуль -Кәсіпорын қаржысын басқару (Шаруашылық жҥргізуші субъектілердің қаржысы 

траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлікке салық салу 

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты, орта және кіші кәсіпкерлікті дамыту мәселесі бүгінгі 

Қазақстанның экономикалық саясатында маңызды орын алады.Кіші және орта кәсіпкерлікті дамыту 

жағдайындағы оларды жіктей отырып, салық салудың оңтайланған жағдайларын қолданушыларын қоса 

алғанда, салықтарын есептеу және қызмет ету негіздері бойынша теориялық және практикалық білім кешенін 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық 

қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез-келген мемлекеттің ӛмір сүруінің қаржылық негізі болып 

табылады. Салықтарды және оларды ұйымдастыруды оқып-үйрену қажеттілігі де нақты осыған байланысты 

негізделеді.«Кәсіпкерлікке салық салу» курсы барлық экономикалық бағытында оқитын бакалавриаттар 

дайындауда арнайы оқу пәні болып табылады. «Кәсіпкерлікке салық салу» пәнін оқу курсында салықтар мен 

заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бӛлігіне сәйкес деңгейде қалыптастыру мақсатында тӛлейтін 

басқа міндетті тӛлемдерді 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:  Кәсіпорындағы бюджеттеу. 

Постреквизиттері: Экономика салаларындағы салықтық есеп, Тӛлем жүйесі. 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер 

түскен табыстарды есепке дағдыландыру;  D) салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E) Салық және 

бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы түсім есепке алу нысандары мен әдістері, салық жинау 

әдістерін құзыретті болуы. 
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6В04104 – ҚАРЖЫ 

4 курс 

                                                                                         

                   

10.1  Модуль  Халықаралық қаржы қатынастары (қаржы нарығы траекториясы 

 

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

Пәннің атауы: Экономика салаларындағы салықтық есеп 

Бағдарлама авторы: Сисенова А.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономика салаларында салық есебін ұйымдастыру, салық тӛлемдерінің 

сомаларын анықтау, есепті кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық 

білімдерді алу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А) кәсіпорын, ұйымдардың, сондай ақ мемлекеттік билік органдарының және 

жергілікті ӛзін-ӛзі 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 ӛзге 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 тӛлемдерін есептеу мен оңтайландыру мен 

салық есептілігін құруды іске асыруға қабілетті болу;  D) Салықтық бақылау мен салық тӛлемдерінің аудит 

шараларын ұйымдасыру мен ӛткізуге , олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын 

бұзғаны үшін жауапқа тартуға қабілеті; Е) Келешекке болжам жасауға ағымдағы және жедел жоспарларды, 

салық тӛлемдерінің бюджетін құру үшін деректерді дайындау, олардың орындалуын бақылау мен талдауға 

қабілетті маман болу.  

Компонент Пән коды Пәннің атауы  
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10.1. Модуль – Халықаралық қаржы қатынастары (қаржы нарығы траекториясы), 18 кредит 

КП ТК ESSE 4307 Экономика салаларындағы салықтық есеп  7 5 

КПТК HBI 4308 Халықаралық банк ісі 7 4 

КПТК HVNK 4309 Халықаралық валюталық -несиелік қатынастар  7 4 

КП ТК TZh 4310 Тӛлем жүйесі    7 5 

10.2 Модуль – Кәсіпорын қаржысын басқару (шаруашылық жҥргізуші субьектілердің қаржысы 

траекториясы), 18  кредит 

КП ТК BSE 4309 Бизнестегі салықтық есеп 7 5 

КПТК 
ShMSZh 

4221 
Шет мемлекеттер салық жүйесі 7 4 

КПТК KM 4309 Қаржылық менеджмент 7 4 

КП ТК KBKK 4310 Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы  7 5 

11.1 Модуль - Қаржыны басқару мен реттеу негіздері (қаржы нарығы траекториясы), 10  кредит 

КП ТК ANR 4311 Ақша-несиелік реттеу  7 5 

КП ТК KTM 4312 Қаржылық тәуекел менеджменті   7 5 

11.2 Модуль - Кәсіпорында іс жҥргізу және қаржылық басқару (шаруашылық жҥргізуші субьектілердің 

қаржысы траекториясы), 10 кредит 

КП ТК KZhB 4311 Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 7 5 

КП ТК KTB 4312 Қаржылық тәуекелдерді басқару 7 5 

12.Модуль - Инвестицияялық саясат және практика, 20 кредит 

КП ЖК IKN 4313 Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 7 5 

БП  Ӛндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық банк ісі 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г 

Курсты оқытудың мақсаты:  Халықаралық қаржының теориялық негіздерін, валюталық несиелік-қаржылық 

қатынастардың мәні мен қалыптасу шарттарын, валюталық жүйенің құрылымын оқыту болып табылады, 

валюталық операциялар мен халықаралық есеп айрысудың негізгі формаларын жүргізуде дағдыны 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Аталмыш курс әлемдік қаржы нарығының құрамдас бӛлігі ретінде халықаралық 

банк жүйесі туралы білуге, әлемдік банктік несиелеудің дамуы мен болашағын талдау,  евровалютамен сауда 

механизмін және туынды қаржы құралдарымен сауданы жүзеге асыру механизмдерін үйрнеуге арналған. 

Пререквизиттері: банктік қадағалау, микробизнестегі инвестициялар 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А) шет мемлекеттердің банк жүйесіндегі банктік операцияларының 

ұйымдастырылуы, қазіргі таңда даму бағыты туралы түсінік қалыптастырады, аұпарат алады В) әр түрлі 

мемлекеттердің банк жүйесі бойынша зерттеу жүргізу арқылы, қажетті ақпарат кӛздерін сәйкестендіріп, 

ақпаратты ӛңдеу және түсіндіре біледі. С) ағымдағы халықаралық қаржы-экономикалық, банктік қызметтерін 

жүзеге асыру бойынша кәсіби міндеттерді орындауға қабілетті болады.D) әлемдік банктік несиелеудің дамуы 

мен болашағын талдау,  евровалютамен сауда механизмін және туынды қаржы құралдарымен сауданы жүзеге 

асыру механизмдерін үйренеді және машықтанады Е) әлемдік қаржы нарығының дамуының қазіргі жағдайын 

сиптаттайтын жаңа материалдарды пайдалануға мүмкіндік алады, ондағы қаржылық құралдар мен 

операцияларға сипаттама беру арқылы дағдыларын қалыптастырады. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық валюталық-несиелік қатынастар 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Халықаралық қаржының теориялық негіздерін, валюталық несиелік-қаржылық 

қатынастардың мәні мен қалыптасу шарттарын, валюталық жүйенің құрылымын оқыту болып табылады, 

валюталық операциялар мен халықаралық есеп айрысудың негізгі формаларын жүргізуде дағдыны 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Аталмыш курс әлемдік қаржы нарығының құрамдас бӛлігі ретінде халықаралық 

банк жүйесі туралы білуге, әлемдік банктік несиелеудің дамуы мен болашағын талдау,  евровалютамен сауда 

механизмін және туынды қаржы құралдарымен сауданы жүзеге асыру механизмдерін үйрнеуге арналған. 

Пререквизиттері: банктік қадағалау, банк қызметін талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А) шет мемлекеттердің банк жүйесіндегі банктік операцияларының 

ұйымдастырылуы, қазіргі таңда даму бағыты туралы түсінік қалыптастырады, аұпарат алады В) әр түрлі 

мемлекеттердің банк жүйесі бойынша зерттеу жүргізу арқылы, қажетті ақпарат кӛздерін сәйкестендіріп, 

ақпаратты ӛңдеу және түсіндіре біледі. С) ағымдағы халықаралық қаржы-экономикалық, банктік қызметтерін 

жүзеге асыру бойынша кәсіби міндеттерді орындауға қабілетті болады.D) әлемдік банктік несиелеудің дамуы 

мен болашағын талдау,  евровалютамен сауда механизмін және туынды қаржы құралдарымен сауданы жүзеге 

асыру механизмдерін үйренеді және машықтанады Е) әлемдік қаржы нарығының дамуының қазіргі жағдайын 

сиптаттайтын жаңа материалдарды пайдалануға мүмкіндік алады, ондағы қаржылық құралдар мен 

операцияларға сипаттама беру арқылы дағдыларын қалыптастырады. 

 

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

Пәннің атауы: Тӛлем жүйесі 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: тӛлем жүйесінің теориялық аспектісі, ақшалай, несиелік-есептік және тӛлемдік 

қатынастардың қызмет ету негіздері бойынша жиынтық білімді кешенді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс тӛлем жүйелерін, олардың функцияларының құрылымы мен 

ерекшеліктерін, экономикадағы рӛлін зерделеуге арналған. 

Пререквизиттері: Жобаларды қаржылық талдау, Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы тӛлем жүйесінің ұйымдастырылуы мен 

қызмет етуінің негізін, тӛлем 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 рӛлін талдау мүмкіндігі, осы саладағы мәселелерді анықтау 

және осы мәселелерді шешу жолдарын таба білу мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, ӛз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы кӛзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қажетті ақпаратты жинап, оларды талдау 

үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды меңгеру. 
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10.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысын басқару (шаруашылық жҥргізуші субьектілердің қаржысы 

траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Бизнестегі салықтық есеп 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К 

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 мазмҧны: Салық есебінің пәні ретінде кәсіпорынның ӛндірістік және ӛндірістік емес іс-

әрекеті болып табылады, оның нәтижесінде салық тӛлеушісі ретінде кәсіпорынның салықтарды есептеу және 

тӛлеу бойынша міндеттемелері туындайды. Қазіргі жағдайда бухгалтерияның рӛлі ӛзгеріп, 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:  Халықаралық банк ісі, Тӛлем жүйесі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛзге 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 тӛлемдерінің аудит шараларын ұйымдасыру мен ӛткізуге , 

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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шет мемлекеттер салық жүйесі 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде шет елдердегі салық салу аясындағы теориялық білім жүйесін 

және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Салық салу саласындағы ұзақмерзімді тәжірибесі бар шет 

мемлекеттердің салық жүйесін білу. Бұл ҚР салық жүйесіндегі мемлекеттік қызметті атқару барысында 

алдынғықатарлы жетістіктерді қолдануға мүмкіндік тудырады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дамыған елдердегі салық салудын негізгі белгілері. Тіке және жанама салық салу. 

АҚШ-тың салық жүйесі. Гремания салық жүйесі. Ұлыбритания салық жүйесі. Франция салық жүйесі. Швеция 

салық жүйесі. Жапония салық жүйесі. Шет елдердің салық саясаты. Салық қызметі және салық тӛленуін 

бақылау. Салықтық құқықбұзушылыққа жауапкершілік. 

Пререквизиттері: Халықаралық банк ісі, Тӛлем жүйесі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Студент білу керек: шет елдер салық жүйесінің құрылымы 

ерекшеліктерін; дамыған және дамушы елдердің салық салу дамуының негізгі бағыттарын; В) істей білу: 

Қазақстан және шет елдердің салықтық жүйелерін салыстырмалы талдауын жүргізу және алған білімді 

қолдану; шет елдердің салықтық саясатына және оның халықаралық экономика мен интеграциялық үрдістерге 

әсеріне баға беру; С) дағдылануы: шет елдердің және Қазақстан салық жүйелерін салыстырмалы талдауын 

жасай алу; D) Салықтық бақылау мен салық тӛлемдерінің аудит шараларын ұйымдасыру мен ӛткізуге , 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржылық  менеджмент   

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 мазмҧны: 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:  Экономика салаларындағы салықтық есеп, халықаралық банк ісі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың ӛлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жӛніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-

несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 
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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. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

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 мазмҧны: 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: Халықаралық банк ісі , Бизнестегі салықтық есеп. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

11.1 Модуль – Қаржыны басқару мен реттеу негіздері (қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Ақша-несиелік реттеу 

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді қаржы нарықтарын ақша-несиелік 

реттеудің теориялық негіздерін,  коммерциялық банктер қызметінде қаржы нарығында ақша-несиелік реттеуді 

қолданудың практикалық дағдыларын үйретуден тұрады . 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Мемлекеттің болашақта экономиканың теңдестірілген және демелі дамуын 

қамтамасыз ету үшін шаруашылық жүргізуші субъектілеріне қаржылық тетіктер мен ықпал ету әдістерін 

мақсатты және дәйекті қолдану процестерін дамыту. 

Пререквизиттері:  халықаралық банк ісі, тӛлем жүйесі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛңірлер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің экономикалық ӛсуін 

қамтамасыз етуге негізгі қаржы және ақша кредит құралдарының әсерін талдау дағдыларын алу; Е) 

макроэкономикалық процестерді қаржылық және ақша-несиелік реттеудің ӛзекті мәселелерін анықтау 

дағдыларын меңгеру . 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: 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, қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

Постреквизиттері Дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың ӛлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жӛніндегі 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 
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тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

 

11.2.Модуль - Кәсіпорында іс жҥргізу және қаржылық басқару (шаруашылық жҥргізуші субьектілердің 

қаржысы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық жоспарлау мен болжамдау. 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М 

Курсты оқытудың мақсаты: "Қаржылық жоспарлау және болжамдау" пәнін оқытудың негізгі мақсаты 

студенттердің тӛлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын қолдауға мүмкіндік беретін кәсіпорындар мен 

ұйымдардың перспективалық қызметін басқару саласындағы білімдерін тереңдету болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 тәуекел менджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың ӛлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жӛніндегі 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 ӛзге де ақпаратты талдау және түсіндіру және басқару шешімдерін 

қабылдау үшін алынған мәліметтерді пайдалану қабілеті; Е) экономикалық бӛлімдерді құру үшін қажетті 

есептерді орындау, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну 

қабілеті. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны: 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. Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

6В04104 Қаржы 

 2 курс 

Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша 

 

Компонен

т 

(ЖК/ТК) 

Пән коды Пән атауы Семестр 

Кредит 

саны 

 

1. Модуль – Қаржы-есеп жҥйесі 

ББП  МК  КК2205 Қаржыға кіріспе 3 4 

ЖББП TK АА2108 Академиялық адалдық 3 5 

БП  TК MN 2206 Маркетинг негіздері 3 5 

БП TК BE 2207 Бухгалтерлік есеп 3 5 

БП TК KBS  2208 Қаржылық банктік статистика 3 5 

БП  ТК MT 2209 Микроэкономикалық талдау 3 4 



 

105 
 

2. Модуль – Фирма қаржысы мен есебі 

ЖББП TK KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП  TК 
Mar 

2206 
Маркетинг 3 5 

БП TК BEA 2207 Бухгалтерлік есеп және аудит 3 5 

БП TК AES 2208 Әлеуметтік-экономикалық статистика 3 5 

БП  ТК MMT 1203 Макро және микро талдау 3 4 

3. Модуль – Қаржы нарығы және оның қҧрылымы 

БП  ЖК KK2210 Банк ісі 4 4 

БП  ТК NI 2211 Кәсіпкерлік негіздері 4 5 

БП  ТК BKN 2212 Бағалы қағаздар нарығы 4 6 

БП ТК KEAN 2213 Қаржылық есеп айырысудың негіздері 4 5 

  Ӛндірістік практика 4 3 

4. Модуль – Кәсіпорын қаржысы 

БП  ЖК BI 2210 Банк ісі  4 4 

БП  ТК 
SVZh 

2211 
Стартаптарды венчурлық жоспарлау 4 5 

БП  ТК KK 2212 Кәсіпорын капиталы 4 6 

БП  ТК KES 2213 Қаржылық есептеулер статистикасы 4 5 

  Ӛндірістік практика   

 

1.Модуль атауы  Қаржы-есеп жҥйесі. 

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

3.Пәннің атауы Академиялық  адалдық 

4.Бағдарлама авторы: Бердыбаев Е.М 

5.Курсты оқытудың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әділеттілікті қалыптастыру және Қазақстан 

Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі ережелерін зертеу 

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

қатынастарды білуге және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға 

бағытталған. 

7.Пререквизиттері:Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология), 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

8.Постреквизиттері: Қаржылық есеп,Қаржы 

9.Оқытудан кҥтілетін 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 кӛзқарастарды; D) хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, 

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

 

1.Модуль атауы  Қаржы-есеп жҥйесі. 

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

3.Пәннің атауы: Маркетинг негіздері  

4.Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ 

5.Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарға маркетинг негіздерін қолдану бойынша терең теориялық 

білім қалыптастыру, сонымен қатар ӛнімдер мен қызметтер нарығында тәжірибелік дағдыларды дамыту. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

7.Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 

8.Постреквизиттер: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Интернетте деректер базасын жариялау, Мемлекеттік 

сектордағы кросс мәдени менеджменті. 
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9.Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А) Маркетинг субъектілері туралы маркетингтің негізгі ұғымдарын білу; 

В) Маркетингті әртүрлі салаларда қолданудың тиімділігін бағалау әдістері мен қызмет кӛрсету және ӛндірістік 

емес сектордағы маркетингті басқару әдістерін меңгеру; С) Әртүрлі профильдегі кәсіпорындар қызметінің 

негізгі кӛрсеткіштерін жақсартумен байланысты әртүрлі практикалық мәселелерді шешуде маркетингті 

қолдану, сату нарығының мақсатты сегментін негіздеу үшін тиімді бағыттарды бӛліп кӛрсету; нарыққа ену 

және тұтынушыларды тарту үшін маркетингтік стратегияларды қолдану; кәсіпорындардағы маркетингтік 

менеджменттің құрылымын, оларды қайта құрылымдаудың негізгі бағыттарын дұрыс бағалау; тауарларды сәтті 

ӛткізу үшін оларды орналастыру әдістері мен тәсілдерін қолдана алуды; ӛндіріс пен қызмет кӛрсету саласында 

тиімді маркетингтік коммуникацияларды ұйымдастыра білу керек; Д) Маркетинг негіздері туралы негізгі 

теориялық ережелерді білу, тауарлар мен тұтынушылар нарығын сегменттеу, ӛнім саясаты және тауарлар 

ассортиментін қалыптастыру саласында жүйелі білім алу. Тауарларды сату әдістерін, тарату арналарын, ӛнім 

саясаты мен маркетингтік стратегияларды таңдау. Маркетингтік жоспарларды жасаудың маңызды бағыттары 

мен тетіктерінің мазмұны, олардың ерекшеліктері, кәсіпорындардағы маркетингті басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымдарын білу. Е) Ӛнімнің сапасын жақсарту және халықтың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында жекелеген кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде тиімді шешімдер 

қабылдауда экономикалық, әлеуметтік және ақпараттық негіздеу дағдыларына ие болу. 

 

1.Модуль атауы  Қаржы-есеп жҥйесі. 

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

3.Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп 

4.Бағдарлама авторы:Токтарова М.А. 

5.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.  

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 

рӛлі мен мәнімен танысу; болашақта кәсіби қызметте қолдану үшін қажетті есеп саласында практикалық 

іскерлікті қалыптастыру. 

7.Пререквизиттері:   Экономикалық теория, Макро және микро талдау 

8.Постреквизиттері: Қаржылық есептеулер статистикасы, экономикалық талдау . 

9.Оқытудан кҥтілетін 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 ӛз 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.  

 

1.Модуль атауы  Қаржы-есеп жҥйесі. 

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

3.Пәннің атауы: Қаржылық банктік статистика 

4.Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ӛ. 

5.Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді статистикалық әдістерді қолдану арқылы қаржы және банк 

процесінде болып жатқан ӛзгерістерді, экономикадағы қаржының тұрақталығын, қоғамдық ӛндірістердің 

қаржымен қамтамасыз етілуін, бюджеттің ішкі берешегін азайтуды талдауға, зерттеуге үйрету.  

6.Пәннің қысқаша мазмҧны:  Бұл курста статистикалық кӛрсеткіштер жүйесін (мемлекеттік бюджет 

кірістерінің кӛлемі, құрамы және динамикасының кӛрсеткіштері; жалпы пайданың кӛлемі, құрамы және 

динамикасының кӛрсеткіштері, кәсіпорындардың рентабельділік деңгейі, айналым қаражатының 

айналымдылығы, кәсіпорындардың қаржылық жағдайының тұрақтылығы; сақтандыру ӛрісінің кӛрсеткіштері, 

сақтандыру шарттары мен сақтандыру жағдайларының саны мен құрамы және т.б.) зерттейді.  

7.Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржылық есеп айырысудың негіздері  

8.Постреквизиттері: Қаржылық есеп айырысудың негіздері, Банк ісі 

9.Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) банктерде қаржы статистикасының негізгі категориялар мен түсінігі, 

олардың мазмұны және мағынасы; банктік қаржы құрылымы, банктің кірістер мен шығыстар кӛрсеткіштерін 

халықаралық және отандық жіктеу; В) қаржы және банк кӛрсеткіштерін, 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 кӛрсеткіштердің олардың динамикасына әсерін 

бағалап, есептеу нәтижелері бойынша қорытында жасайды және жоспарлы кӛрсеткіштердің орындалуына 

ұсыныстар береді. 
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1.Модуль атауы  Қаржы-есеп жҥйесі. 

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

3.Пәннің атауы: Микроэкономикалық  талдау 

4. Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

5.Курсты оқытудың мақсаты(оқу бағдарламасына сәйкес) Студенттерге ғылыми талдау әдісінің ерекшелігі 

және макроэкономика ғылымындағы негізгі ұғымдар туралы теориялық білім беру; 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны (негізгі бӛлімдері немесе тақырыптар атаулары) «Макроэкономикалық талдау» 

пәнін оқып - үйрену барысында, негізінен,Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық 

кӛрсеткіштеріне, олардың динамикасына жан – жақтыталдау әдістемесі қарастырылады. Пәнді оқу талдау 

әдісін қолдана отырып келесі әдістерді макроэкономикадағы ғылыми талдау әдісі, Қазақстан Республикасының 

жалпы ішкі ӛнімі: динамикасы және құрылымы, экономикалық ӛсудің типтері мен факторлары, Қазақстанның 

валюта нарығын талдау, сыртқы қарызды мемлекеттік басқару зерттеуге негізделеді. 

7. Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

8. Постреквизиттері: Ӛткізуді басқару, Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру 

9. 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 ӛз пікірін білдіру, қорытынды жасай алу, макроэкономикалық жағдай мен 

мемлекеттіңмакроэкономикалық саясатына қатысты жасалған, сараптамаларға, ресми құжаттарға, ғылыми 

мақалаларға т.б.дербес баға бере алу; Д) Ӛзгелермен ақпарат алмасу және қарым-қатынас жасай білу дағдысын 

қалыптастыру; Е) Макроэкономика және ғылыми талдау саласындағы теориялық білім мен практикалық 

дағдының болуы. 

 

1.Модуль атауы Фирма қаржысы мен есебі. 

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

3.Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп және аудит 

4.Бағдарлама авторы:Токтарова М.А. 

5.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 

кӛздейді. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кӛздейді. 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. 

7.Пререквизиттері:  Экономикалық талдау, макро және микро талдау 

8.Постреквизиттері:Компанияның қаржылық есебі, 1С Бухгалтерия, Бизнестегі салықтық есеп. 

9.Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

1.Модуль атауы Фирма қаржысы мен есебі. 

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

3.Пәннің атауы: Әлеуметтік-экономикалық статистика 

4.Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ӛ. 

5.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. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны:  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 ӛзіне келесі бӛлімдерді 

қосады: әлеуметтік-демографиялық статистика, халық ӛмірінің деңгейінің статистикасы, еңбек және еңбекпен 

қамту статистикасы, баға статистикасы, инвестициялар статистикасы, ұлттық байлық статистикасы, түрлі 

салалар (кӛлік, құрылыс, халық, ауыл шаруашылық және тағы басқа) статистикасы. 
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7.Пререквизиттері:   Макро және микро талдау 

8.Постреквизиттері: Қаржылық есептеулер статистикасы 

9.Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік-экономикалық статистиканың негізгі бағыттары: ұлттық 

байлық, халық, еңбек нарығы, ӛндірістік және еңбек ресурстарын тиімді пайдалану, ұлттық шоттар жүйесі және 

т. б. туралы түсінікке ие болу; B) халықтың, еңбек ресурстарының статистикалық кӛрсеткіштерін талдау; 

экономикалық тиімділік кӛрсеткіштерін анықтау; абсолюттік салыстырмалы және орташа шамаларды қолдану; 

C) микро және макродеңгейде экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-

экономикалық кӛрсеткіштерді 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 

дамуын болжау қабілетіне машықтандыру; Е) әлеуметтік –экономикалық статистиканың объектісін анықтай 

алады,  статистикалық құжаттарды дұрыс толтыра алады. 

 

1.Модуль атауы Фирма қаржысы мен есебі. 

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

3.Пәннің атауы: Макро және микро талдау. 

4.Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

5.Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына, әсер етуші факторларына талдау жасау әдістемесін меңгерту, елдің 

макроэкономикалық ахуалына қатысты ӛз пікірін қалыптастыруға, мемлекеттің экономикалық саясатының 

салдарына ӛзбетінше 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 ӛзбетінше 

талдау жасай білуге дағдыландыру. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: Нарықтың негізгі субъектілері – тұтынушылар мен ӛндірушілердің іс-әрекеті, 

жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке, олигополия жағдайындағы фирманың әрекеттері, сонымен 

қатар ӛндіріс факторлары нарықтарының қызмет ету механизмдері, нарықтың осал тұстары, оларды реттеудегі 

мемлекеттің ролі қарастырылады; Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына жан-жақты талдау әдістемесі қарастырылады.  

7.Пререквизиттері: экономикалық теория, бухгалтерлік есеп негіздері 

8.Постреквизиттері:аудиттің халықаралық стандарттары,қаржылық есептілік халықаралық стандарттарына 

сәйкес бухгалтерлік есеп 

9.Оқытудан кҥтілетін 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, ӛндірісті тиімді ұйымдастыру, пайданы арттыру, мемлекеттің 

макроэкономикалық саясатының экономикаға ықпал ету механизмін білу және оны кәсіби тәжірибеде қолдану; 

негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштерді анықтау әдістемесін меңгеру, ел экономикасындағы бұл 

кӛрсеткіштердің 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 кӛрсету 

сапасын жетілдіру, тиімді баға белгілеу, жарнама жүргізу, экономика салалары бойынша нарық, 

макроэкономика субъектілерінің экономикалық іс-әрекеттерін талдау, соның негізінде қорытынды жасау; 

 

1.Модуль атауы Қаржы нарығы және оның қҧрылымы. 

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

3.Пәннің атауы: Кәсіпкерлік негіздері 

4.Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

5.Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде ӛндірістің материалдық-техникалық және әлеуметтік-

экономикалық шарттары мен кәсіпорын жұмысының технико-экономикалық кӛрсеткіштерімен байланысы 

туралы кешендік білімді құру және кәсіпорынның ресурстарын қолданудың тиімді нысандары мен тәсілдерін 

негіздеу бойынша және ӛндірістік ұйымдардың шаруашылық қызметінің оптималды нұсқаларын таңдау 

бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті кәсіби және есептік-аналитикалық дағдыларды алу 

болып саналады. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның, шаруашылық бірлестіктердің 

жай-күйі, кәсіпорынның ӛндірістік және нарықтық байланыстары қарастырылады. Бұл пәнде негізгі және 

айналым құралдары, қызметкерлер және олардың еңбек ақысы түсінігіне анықтама беріледі. Ӛндіріс 

шығындары және ӛнімді ӛткізу,кәсіпорынның маркетингтік қызметі мен инвестициялық және инновациялық 

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. 

7.Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлеуметтік-экономикалық статистика 
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8.Постреквизиттері:Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 

9.Оқытудың кҥтілетін 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) ӛзгелермен ақпарат алмасу және қарым-қатынас жасай білу дағдысын 

қалыптастыру E) экономикадағы түрлі нарықтардың қызмет ету механизмдерімен танысу. 

 

1.Модуль атауы Қаржы нарығы және оның қҧрылымы. 

2.Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Бағалы қағаздар  нарығы 

4.Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

5.Курсты оқытудың мақсаты: бағалы қағаздар категориясын, ұғымдарын, терминдерін , олардың 

сыныптамасын, әлеуметтік-экономикалық үдерістегі орнын игеруде студенттердің теориялық және 

практикалық даярлығын қамтамасыз ету. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: бҧл 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. 

7.Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақша жүйесі және қаржылық институттар  

8.Постреквизиттері: Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару, Исламдық қаржыландыру 

негіздері  

9.Оқытудан кҥтілетін 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 ӛз мүмкіндіктерін сезініп пайымдау 

қабілеті D) бағалы қағаздар нарығын зерттеу барысында құжаттарды пайдалана отырып, ақпараттық құралдар 

туралы кӛзқарасын 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. 

 

1.Модуль атауы  Қаржы нарығы және оның қҧрылымы. 

2.Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

4.Бағдарлама авторы:Алдашова Г.М.  

5.Курсты оқытудың мақсаты: қаржылық есептеулерді талдаудағы қазіргі заманғы әдістері жӛнінде басты 

мағлұматтар беру. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

7.Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақша жүйесі және қаржылық институттар 

8.Постреквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржылық есеп айырысудың негіздері, Электрондық 

қаржылық есептілікті жүргізу, Экономика салаларындағы салықтық есеп, 1С Бухгалтерия   

9.Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржылық есептіліктің негізі болып табылатын негізгі теориялық 

тұжырымдамалар мен әдістер; есептік формулалар және негізгі қаржылық кӛрсеткіштердің ӛзара 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. 

 

1.Модуль атауы Кәсіпорын қаржысы. 

2.Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық жоспарлау. 
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4.Бағдарлама авторы  Башкурова Ж.Ж. 

5.Курсты оқытудың мақсаты студенттер арасында стартаптарды құру және дамыту әдістемесі туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру; стартаптарды қаржыландыру, басқарушы компаниялардың жобаларды іске асыруын 

бақылау жӛніндегі несиелік ұйымдардың қызметі туралы білімдер жиынтығы. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны Стартаптарды құру негіздері. Қазақстандағы инновациялық стартаптар. 

Стартаптың даму кезеңдері. Стартаптарға инвестициялар. Құралдар мен жобаларды басқару әдістемесін 

қолдана отырып стартаптар құру. Стартаптардың сапасын бағалаудың кӛп ӛлшемді моделі. Венчурлық 

қаржыландыру түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың ерекше белгілері. Қаржыландырылған жобаның 

тиімділігін бағалау. Қаржыландырылған жобаның даму циклі. Инвестиция аспектілерін талдау. Қаржыландыру 

кӛздерін анықтау. Инвестициялық жобаны қаржылық бағалау. Қаржыландырылған жобаны бақылау. Жобаны 

жоспарлау 

7.Пререквизиттері  Экономикалық теория, Микроэкономика 

8.Постреквизиттері  Маркетинг, Менеджмент 

9.Оқытудан кҥтілетін нәтижелер  A) стартап-жобаларды қаржыландырудың сипатын, оның түрлерін және 

дамуының тарихи негіздерін біледі. C) қаржыландырылған инвестициялық жобаның ӛмірлік циклы мен кезеңін 

анықтай алуы. C) қаржыландырылатын жобалардың тиімділік кӛрсеткіштерін есептеу дағдыларына ие. D) 

жобаның негізгі және әлеуетті қатысушылары мен венчурлық қаржыландыру арасындағы тәуекелді бӛлу 

әдістеріне ие болу, - қаржыландырылатын жобаны қаржылық құрылымдау. E) экономикалық ақпараттың үлкен 

кӛлемін талдауы керек, - ерекше жағдайда шешім қабылдауы керек. 

 

Модуль атауы Кәсіпорын қаржысы. 

1.Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

2.Пәннің атауы: Кәсіпорын капиталы  

3.Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

4.Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің экономикалық ойлауын қалыптастыру болып табылады. 

Кәсіпорынның жұмыс істеуінің экономикалық тетігін шаруашылық жүргізудің нарықтық типтері мен түрлі 

аспектілері ӛндірістік-шаруашылық кәсіпорынның қызметі ӛзара байланыс пен дамуда талданады. Пәнді оқыту 

кезінде диалектикалық әдіс негізінде танымның жеке әдістері кеңінен қолданылады, олардың қатарына 

экономикалық талдау және синтездеу әдістері жатады. 

5.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. Ӛндірістік немесе ӛзге 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. 

6.Пререквизиттері: Фирма  қаржысы, Менеджмент, Макро және микро талдау 

7.Постреквизиттері: Компанияның қаржылық есебі, Кәсіпорындағы бюджеттеу, Қаржылық  менеджмент, 

Қаржылық тәуекелдерді басқару 

8.Оқытудан кҥтілетін 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 ӛндіріс; E) шығармашылық, белсенді 

кәсіпорын экономисі ретінде кәсіби қызмет, жоғары дербестік үлесі бар білімді жалғастыру. 

 

1.Модуль атауы Кәсіпорын қаржысы. 

2.Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы:  Қаржылық есептеулер статистикасы 

4.Бағдарлама авторы: Әлиева А. 

5.Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді Қазақстанның ақша-несие және банк жүйесіндегі процестердің, 

ӛзгерістердің кӛлемін, құрамын, экономикадағы қаржының тұрақтылығын, қоғамдық ӛндірістердің қаржымен 

қамтамасыз етілуін ғылыми ұйымдастырылған жүйе бойынша статистикалық әдістемені қолдану арқылы 

талдауға, зерттеуге үйрету. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: қаржылық есептеулер статистикасы-әлеуметтік-экономикалық статистиканың 

саласы болып табылатын қоғамдық ғылым. Қаржы статистикасында зерттеу нысанына байланысты мынадай 

бӛлімдер бӛлінеді: мемлекеттік бюджет статистикасы, кредит статистикасы, ақша айналымы статистикасы, 

Жинақ ісі статистикасы, сақтандыру статистикасы, кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы. Бұл 

бӛлімдер ӛзара тығыз байланысты, олар толықтырады және бір-бірін байытады.  

7.Пререквизиттері:   Макро және микро талдау, Әлеуметтік-экономикалық статистика 

8.Постреквизиттері:  1С Бухгалтерия   

9.Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) статистиканың негізгі бағыттары: мемлекеттік бюджет статистикасы, 

кредит статистикасы, ақша айналымы статистикасы, Жинақ ісі статистикасы, сақтандыру статистикасы, 

кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы туралы түсінікке ие болу; B) қаржы бағытындағы 

статистикалық кӛрсеткіштерін талдау; экономикалық тиімділік кӛрсеткіштерін анықтау; С) абсолюттік 

http://engime.org/1-shi-tairip-bojinsha-sratar-tjsinu-psihologiyasini-jalpi-srat.html
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салыстырмалы және орташа шамаларды қолдану; D) микро және макродеңгейде экономикалық процестер мен 

құбылыстарды сипаттайтын қаржылық  кӛрсеткіштерді 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. 

 

5В050900 Қаржы 

 3 курс 

Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша 

 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы Семестр 

Кредит 

саны 

1.Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

КП ЖК KК 3214 Корпоративтік қаржы 5 5 

КП ЖК SSS 3301 Салық және салық салу 5 5 

КП ЖК Azh 3302 Академиялық жазу 5 5 

БП ТК BI  3215 Банк ісі 5 5 

КП ТК KBA 3303 Қаржылық бақылау және аудит 5 5 

БП ТК IKN 3216 Исламдық қаржыландыру негіздері 5 5 

КП ТК 
Sak 

3304 
Сақтандыру 6 5 

2.Модуль - Бюджет жҥйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері 

БП ТК MB  3215 Мемлекеттік бюджет 5 5 

КП ТК 
BUKBA 3305 

Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау 

және аудит 
5 5 

БП ТК ZhKT 3216 Жобаларды қаржылық  талдау 5 5 

КП ТК KKE 3304 Компанияның қаржылық есебі 6 5 

3.Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жҥргізу 

БП ТК EKEZh 3217 Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу 6 5 

БП ТК BKT 3218 Банк қызметін талдау 6 5 

КП ТК BK 3305 Банктік қадағалау 6 5 

КП ТК КIB 3306 Қаржылық институттардағы бюджеттеу 6 5 

БП 
 

Ӛндірістік практика 6 5 

4.Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 

БП ТК 1SB 3218 1С Бухгалтерия 6 5 

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 5 

БП  Ӛндірістік практика 6 5 

 

1.Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Банк ісі 

4.Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

5.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. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: Аталған пән Қазақстан Республикасының  банк ісіндегі банк операцияларының 

дамуы мен тарихи даму кезеңдерін, банк операцияларының негіздерін оқытады. 

7.Пререквизиттері: Экономическая теория, Қаржы нарықтарының институттары, Несие ісі   

8.Постреквизиттері:  Банк қызметін талдау, Банктік қадағалау, Халықаралық банк ісі, Банктік менеджмент 

9.Оқытудан кҥтілетін 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 

кӛрсетуде теориялық және тәжірибелік аспектілеріне құзыретті болуы. 
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1.Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Қаржылық бақылау және аудит 

4.Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

5.Курсты оқытудың мақсаты:  "Қаржылық бақылау және аудит" курсының негізгі мақсаты студенттерді 

мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бӛлігі ретінде бюджеттік мекемелердің 

қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 

ғылыми әдістемелік қамтамасыздығы. Есептеу және есеп-қаржы құжаттарын тексеру. Кассалық-банк 

операцияларын бақылау және түгендеу. 

7.Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

8.Постреквизиттері: Қаржылық жоспарлау мен болжамдау, Қаржылық инжиниринг 

9.Оқытудан кҥтілетін 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.  

 

1.Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Исламдық қаржыландыру негіздері 

4.Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 

5.Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курстың мақсаты, исламдық қаржыландыру негіздері мен әдістері 

бойынша білімі бар исламдық қаржыландырудың негізгі құралдар студенттерді қамтамасыз ету болып 

табылады. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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.  

7.Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржы нарығы және қаржылық құралдар, Несие ісі, Банк ісі 

8.Постреквизиттері: Банк қызметін талдау, Банктік қадағалау, Халықаралық банк ісі, Шет мемлекеттер салық 

жүйесі 

9.Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) әлемдік экономикалық жүйедегі ислам қаржы банк жүйесінің рӛлі 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 бӛлу 

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 ӛз бетінше және дәйекті қолдану; Е) 

зерттелген материал нәтижелері бойынша логикалық түрде берілген қорытындыларды құру. 

 

1. Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Сақтандыру 

4.Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К 

5.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. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 нақтылап, оқытады. 
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7.Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржы нарықтарының институттары, Қаржы нарығы және 

қаржылық құралдар 

8.Постреквизиттері: Қаржылық тәуекел менеджменті   

9.Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Қазақстанның рыноктық экономика жағдайы мен процесінде 

сақтандыру қатынастарының ерекшеліктерін кӛрсету, 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. 

 

1. Модуль - Бюджет жҥйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері  

2.Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Мемлекеттік бюджет 

4.Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

5.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. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

7.Пререквизиттері: Экономикалық теория, макроэкономика, қаржыға кіріспе 

8.Постреквизиттері: Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау, экономиканы мемлекеттік реттеу 

9.Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштерді 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. 

 

1. Модуль - Бюджет жҥйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері  

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 

4.Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

5.Курсты оқытудың мақсаты:  Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит курсының негізгі 

мақсаты студенттерді мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бӛлігі ретінде бюджеттік 

мекемелердің қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

7.Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржыға кіріспе, Экономикалық теория 

8.Постреквизиттері: Қаржы институттарында бюджеттеу, Банктік қадағалау, кәсіпорындарды банкроттық 

және қайта ұйымдастыру 

9.Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) түрлі шаруашылық құрылымдардың, корпорациялар мен 

компаниялардың қызметін қаржылық бақылау және экономикалық талдау жӛніндегі 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. 

 

1. Модуль - Бюджет жҥйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері  

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы:  Жобаларды қаржылық  талдау 
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4.Бағдарлама авторы:   Нурманов А.О. 

5.Курсты оқытудың мақсаты: Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, нәтижелерге әсер ететін 

факторларды анықтау және басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістемелерін меңгеруга студенттерді 

машықтау. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

7.Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржы нарығы және қаржылық құралдар, Қаржыға кіріспе, Қаржылық 

есептеулер статистикасы 

8.Постреквизиттері: Қаржылық талдау, Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

9.Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) инвестициялық жобаларды қаржыландырудың мазмұндылығы туралы 

несиелік қатынастар туралы түсінік қалыптастыру;В) инвестициялық сипаттағы жобалардың толық 

сипаттамасын, жобаларды қаржыландыру кӛздерін 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.  

 

1.Модуль - Бюджет жҥйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері  

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы:  Компанияның қаржылық есебі 

4.Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М.  

5.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.  

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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.  

7.Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

8.Постреквизиттері: 1С Бухгалтерия , Бизнестегі салықтық есеп 

9.Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

1. Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жҥргізу 

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы:  Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу 

4.Бағдарлама авторы: Сисенова А.Т. 

5.Курсты оқытудың мақсаты:  Пәнді оқудың мақсаты қаржыгерлердің қызметін автоматтандыруға 

бағытталған қазіргі заманғы бағдарламаларды студенттерге таныстыру. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛз 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.  

7.Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Экономикадағы цифрландыру, Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде), Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

8.Постреквизиттері:  Бизнестегі салықтық есеп, Қаржылық инжиниринг 

9.Оқытудан кҥтілетін 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 
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1.Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жҥргізу 

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы:  Банк қызметін талдау 

4.Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

5.Курсты оқытудың мақсаты:  Курстың мақсаты студенттерді теориялық негіздерге, сондай-ақ практикалық 

банк қызметін талдау және бағалау дағдыларына баулу. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: Банктік экономикалық талдаудың ерекшеліктерін игеруін қамтамасыз ету . 

Қаржылық және кредиттік ұйымдардың қызметін басқарушылық талдау;- студенттердің банктегі талдау 

жұмысының мәнін түсінуін қамтамасыз ету;- талдау мен бағалаудың түрлі үлгілерін қолданудың практикалық 

дағдыларын меңгеру оның ішінде қаржылық және басқарушылық есептілік негізінде. 

7.Пререквизиттері: Қаржылық есеп айырысудың негіздері,Банк ісі, Несие ісі , Қаржыға кіріспе.  

8.Постреквизиттері:  Банктік  менеджмент.Банктік аудит. 

9.Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) кредиттік ұйымдардың қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік- экономикалық кӛрсеткіштерді 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 жӛніндегі ұсыныстарды әзірлеуге және негіздеуге қабілетті, С) 

әр түрлі меншік нысанындағы кредиттік ұйымдардың есептілігіндегі қаржылық,бухгалтерлік және ӛзге де 

ақпаратты талдай және түсіндіре алады және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін 

пайдалана алады D) кредиттік ұйымның қызметін талдау қабілеті мен дайындығын кӛрсетуі тиіс; E) басқару 

шешімдерін қабылдау және оның қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау кезінде коммерциялық 

банк қызметін экономикалық талдау нәтижелерін қолдану дағдысы. 

 

1. Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жҥргізу 

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы:  Банктік қадағалау 

4.Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 

5.Курсты оқытудың мақсаты:  Банктік қызметті бақылау мен қадағалау тҥсінігін 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.  

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

7.Пререквизиттері:  Қаржылық бақылау және аудит , Банк ісі, Несие ісі   

8.Постреквизиттері:   Халықаралық банк ісі, Банктік менеджмент, Ақша-несиелік реттеу 

9.Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

1.Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жҥргізу 

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы:  Қаржылық институттардағы бюджеттеу 

4.Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 

5.Курсты оқытудың мақсаты: Бюджеттендіру компаниядағы бюджет үдерісін  ұйымдастыру мен бюджетті 

құру әдiстерiн, сонымен қоса негізгі қаржылық кӛрсеткіштерді болжамдау, бюджеттің орындалуын бақылау 

жасау мен капитал салымдарын бюджеттік жоспарлау әдістеріне шолу жасауға мүмкіншілік береді.  

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

7.Пререквизиттері: Қаржылық бақылау және аудит, Жобаларды қаржылық талдау. 

8.Постреквизиттері:  Қаржылық талдау, Тӛлем жүйесі, Қаржылық менеджмент. 

9.Оқытудан кҥтілетін 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 ӛңдеуді жүзеге асыруға қабілетті С) қойылған 
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міндетке сәйкес экономикалық деректерді ӛңдеуге 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. 

 

1.Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 

2.Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы:  1С Бухгалтерия 

4.Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

5.Курсты оқытудың мақсаты: «1:С Бухгалтерия» бағдарламасының жүйесінің  жұмысының  негізгі  

компонентке негізделіп  жасалған түрлерін үйрету, студенттерді бухгалтерлік есептің түрлі бӛлімдерінде 

компьютерді қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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.  

7.Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Экономикадағы цифрландыру, Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде), Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

8.Постреквизиттері:  Бизнестегі салықтық есеп, Қаржылық тәуекелдерді басқару. 

9.Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

1.Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 

2.Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Қаржылық талдау 

4.Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

5.Курсты оқытудың мақсаты: болашақ қаржыгер мамандарға кәсіпорынның қаржылық-экономикалық талдау 

жүргізуде қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдылардың жиынтығын беру. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау,  

объективті, ғылыми негізделген және үйлесімді басқару, ӛндірістік, әсіресе қаржылық шешімдер қабылдау үшін 

оның қаржылық жағдайын  талдау қажеттілігі туындайды. Бұл курста студенттер қаржы есептілігін және 

компанияның ақшалай қаражатын қозғалысына талдау жасайды, компанияның тӛлем қабілеттілігі мен 

қаржылық тұрақтылығын бағалайды, ӛнімділікті талдауды, компанияның қызметіне, активтердің, капиталдың 

пайдасын бағалауды жүзеге асырады. 

7.Пререквизиттері: Қаржылық менеджмент, корпоративтік қаржы, жобаларды қаржылық талдау  

8.Постреквизиттері: Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы, қаржылық тәуекелдерді басқару 

9.Оқытудан кҥтілетін 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, ӛз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы кӛзқарасын 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. 

 

1.Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 

2.Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 

4.Бағдарлама авторы: Сисенова А. 

5.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 
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6.Пәннің қысқаша мазмҧны:Салық жүйесінің тиiмдiлiгі кәсiпкерлiк белсендiлiкке әсер етедi, демек ӛндiрiстiк 

саланың күйiне, экономиканың инвестициялық потенциалына және оның iске асыруының мүмкiндiгiне, 

экономиканың дамуының ӛсу шарттарын немесе қарқынын тӛмендетудi анықтайды.«Салықтық жоспарлау 

және салықтық бақылау» пәнін оқып-үйрену салық тексерулерінің жүргізілу әдістеріне тереңірек үңілуге және 

салықтық бақылауы тәсілдері мен үлгілерін, салықтар мен бюджетке тӛленетін 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.  

7.Пререквизиттері:  Бухгалтерлік есеп, Салық және салық салу 

8.Постреквизиттері:  Салықтық қатынастарды заңнамалық реттеу. 

9.Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) салық мiндеттемелерiнiң құрылымын және шамасын талдай алу; B) 

шаруашылық субъекттiң қаржы күйiне салық жүктемесiнiң ықпалын бағалай білу; С) салық жүктемесiнiң 

тӛмендетуiнiң салыстырмалы варианттарын талдай алу дағдысы; Е) шаруашылық субъекттiң қаржы күйiне 

салық жүктемесiнiң ықпалын бағалай білуге машықтану;  

 

1.Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 

2.Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

3.Пәннің атауы: Кәсіпорындағы бюджеттеу 

4.Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

5.Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорында бюджеттік басқаруды ұйымдастырудың мазмұны, бюджеттеуді жүзеге 

асыру шарттары және практикалық дағдылары туралы теориялық білімді қалыптастыру. 

6.Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

7.Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Экономикалық талдау, Корпоративтік қаржы, 

Қаржылық менеджмент. 

8.Постреквизиттері:Қаржылық жоспарлау мен болжамдау. 

9.Оқытудан кҥтілетін 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, ӛз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын 

сауатты жазуға дығдыландыру және ақпараттық құралдар туралы кӛзқарасын жеткізу; Е) қаржылық есептілік 

ақпаратын аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, негізгі басқару функцияларын іске асыру әдістерін 

қолдана білу(шешімдер қабылдау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау). 
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3.1 Модуль – Қазіргі заманғы қоғамдағы қҧқықтық процестер және статистика, 9 кредит 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК Stat 2201 Статистика 3 4 

3.2 Модуль – Қҧқық негіздері және бухгалтерлік есеп, 9 кредит 

ЖББП ТК KN 2107 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК BEA 2201 Бухгалтерлік есеп және аудит 3 4 

6.1 Модуль – Мемлекеттік басқару және кеңсе қосымшаларын қолдану, маркетинг негіздері, 14 кредит 

БП ЖК МВТ 2206 Мемлекеттік басқару теориясы 3 5 

БП ТК 
MKZhIKKK 

2207 

Мемлекеттік қызметшілердің жұмысында Internet және кеңсе 

қосымшаларын қолдану 
3 5 

БП ТК MN 2208 Маркетинг негіздері 3 4 

6.2 Модуль – Мемлекеттік басқару және цифрландыру, саладағы маркетинг, 14 кредит 

БП ЖК МВТ 2206 Мемлекеттік басқару теориясы 3 5 

БП ТК ЕС 2207 Экономиканы цифрландыру 3 5 

БП ТК ASM 2208 Әлеуметтік саладағы маркетинг 3 4 

7.1 Модуль – Ҧлттық экономика, менеджмент және логистика, 16 кредит 
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БП ТК MN 2209 Менеджмент негіздері 3 5 

БП ТК Log 2210 Логистика 4 5 

БП ТК Mak 2211 Макроэкономика 4 6 

7.2 Модуль – Жҥйелі басқару және жобалық менеджмент, 16 кредит 

БП ТК Men 2209 Менеджмент 3 5 

БП ТК ZhL 2210 Жобалық логистика 4 5 

БП ТК MS 2211 Макроэкономикалық саясат 4 6 

8.1 Модуль – Философия, мемлекеттік реттеу және салық салу, 17 кредит 

БП ТК EMR 2212 Экономиканы мемлекеттік реттеу 4 5 

БП ТК SS 2213 Салық және салық салу 4 4 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

БП  Ӛндірістік практика 4 3 

8.2 Модуль – Философия, шет елдік реттеу және фискалды саясат, 17 кредит 

БП ТК ShEEMR 2212 Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу 4 5 

БП ТК BSS 2213 Бюджет-салық саясаты 4 4 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

БП  Ӛндірістік практика 4 3 

 

3.1 Модуль – Қазіргі заманғы қоғамдағы қҧқықтық процестер және статистика 

 

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

Пәннің атауы: Статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ӛ. 

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. 

Курстың қысқаша мазмҧны: әлеуметтік-экономикалық статистика кӛрсеткіштерінің жүйесін құрудың 

теориялық негіздерін зерттеу; SNA қағидаттарына сәйкес әлеуметтік-экономикалық статистиканың негіздерін 

игеру; басқару шешімдерін қабылдау үшін статистикалық ақпаратты жалпылау әдіснамасын меңгеруді 

қамтиды.  

Пререквизиттері: Экономикалық  теория,  Микроэкономика, Демография.  

Постреквизиттері: Электрондық үкімет, Мемлекеттік қызмет, Мемлекеттің макроэкономикалық саясаты, 

Аймақтың еңбек ресурстарын басқару және реттеу 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А) статистикалық әдіснама: университетте де, сонымен қатар нақты 

статистикалық жағдайды статистикалық индекстеу әдісін талдау; B) белгілі бір әлеуметтік-экономикалық 

процестерге салыстырмалы талдау мен динамика жүргізеді және осы факторға әсер ететін факторларды 

анықтау; C) нақты статистикалық жағдайды талдайтын статистикалық ақпаратты жинау дағдылары; D) 

әлеуметтік-экономикалық процестердің динамикасын және сәйкестендіруді салыстырмалы талдау 

қорытындысын жасау мүмкіндігі; E) экономикалық, микроэкономикалық, әлеуметтік маңызды мәселелерді 

модельдеу. 

3.2 Модуль – Қҧқық негіздері және бухгалтерлік есеп 

 

Дублин дескрипторлары: 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, ӛзінің таңдаған сабақтарына қарамастан, азаматтың ӛмір бойы ілесіп жүретін құқықтық 

қарым-қатынасында одан әрі бағдарлануы үшін іскерліктер мен дағдыларды дарыту. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Оқу курсында құқық салаларының негіздерін, құқық теориясының ұғымдары 

мен анықтамаларын құрайтын ұғымдар мен құқықтық нормалар қарастырылады. Әсіресе, адам мен азамат 

ӛмірінде жиі кездесетін салаларға назар аударылады: Қазақстандық құқық жүйесі мен студенттердің 

дүниетанымы туралы білімді қалыптастыруда құқық негіздері маңызды рӛл атқарады, бұл оқу курсы 

мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың жиынтығын олардың нормативтік нысаны мен құқық қолдану 

практикасында жүйелі түрде зерттейді.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы.    

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Бизнесті ұйымдастыру. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А. Ұұқық пен мемлекеттің шығу тегіне қатысты негізгі теориялық 

тәсілдерді білу. В. Іс-әрекеті қоғам мен мемлекеттің жұмыс істеуін, адамдар, қоғам мен мемлекет арасындағы 

ӛзара қарым-қатынасты қамтамасыз етуге арналған негізгі институттарды, қағидаларды, нормаларды білу. С. 

Кәсіби қызмет саласын реттейтін заңнама мен нормативтік құқықтық актілер жүйесінде бағдарлану. Д. Арнайы 

пәндерді оқу кезінде мемлекет және құқық туралы теориялық және конституциялық ережелерді қолдана білу. Е. 



 

119 
 

Ӛз бетінше білім алу және құқықтық (заңдық) дүниетанымды қалыптастыруды жалғастыру үшін дағдыларды 

меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

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 рӛлін шаруашылық 

жүргізуші субъектіні басқару жүйесіндегі ұйымдастыру функциясын дамытудағы және басқарушылық 

шешімдер қабылдаудағы рӛлін жеткізеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 

бӛледі: 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, Бюджет-салық жүйесі, Мемлекеттің инвестициялық қызметін 

басқару, Қаржылық бақылау 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: A. Ақпаратты жинау, беру, ӛңдеу 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 кӛрсеткіштерін 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, ӛңдеу және талдау әдістерін қолдану. Е. Бухгалтерлік есеп, қаржылық 

есептілікті дайындау, аудитке дағдылану. 

 

6.1 Модуль – Мемлекеттік басқару және кеңсе қосымшаларынқолдану, маркетинг негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызметшілердің жұмысында Internet және кеңсе қосымшаларын қолдану 

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы басқарудың 

тиімділігін арттыру мақсатында қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелерді құру мен 

құруға кӛзқарастарды, басқаруда заманауи ақпараттық жүйелер мен Internet қолдану және қолдану саласындағы 

іргелі білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кҥтілетін нәтижелері: 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 

ӛздерінің сенімдеріне нақты тұрғыдан қарау, ойлау қабілеті, сапалы және объективті ӛзіндік 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 кӛрсету. С. 

Басқарудың заманауи автоматтандырылған ақпараттық жүйелері туралы; заманауи даму тенденцияларын және 

муниципалды басқаруда басқарудың ақпараттық жүйелерін енгізу туралы, басқарудың ақпараттық жүйелерін 
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енгізуді қамтамасыз ететін нормативтік құжаттарға қол жеткізу технологиялары туралы идеялардың болуы. Д. 

Internet арқылы мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы ресми ақпараттармен алмасу мүмкіндігі.  Е. 

Ӛзіндік 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 қалыптастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Маркетинг негіздері 

Бағдарлама авторы: Дүйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарға маркетинг негіздерін қолдану бойынша терең теориялық 

білім қалыптастыру, сонымен қатар ӛнімдер мен қызметтер нарығында тәжірибелік дағдыларды дамыту. 

Курстың қысқаша мазмҧны: 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 

Постреквизиттер: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Интернетте деректер базасын жариялау, Мемлекеттік 

сектордағы кросс мәдени менеджменті. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. Маркетинг субъектілері туралы маркетингтің негізгі ұғымдарын білу. В. 

Маркетингті әртүрлі салаларда қолданудың тиімділігін бағалау әдістері мен қызмет кӛрсету және ӛндірістік 

емес сектордағы маркетингті басқару әдістерін меңгеру. С. Әртүрлі профильдегі кәсіпорындар қызметінің 

негізгі кӛрсеткіштерін жақсартумен байланысты әртүрлі практикалық мәселелерді шешуде маркетингті 

қолдану, сату нарығының мақсатты сегментін негіздеу үшін тиімді бағыттарды бӛліп кӛрсету; нарыққа ену 

және тұтынушыларды тарту үшін маркетингтік стратегияларды қолдану; кәсіпорындардағы маркетингтік 

менеджменттің құрылымын, оларды қайта құрылымдаудың негізгі бағыттарын дұрыс бағалау; тауарларды сәтті 

ӛткізу үшін оларды орналастыру әдістері мен тәсілдерін қолдана алуды; ӛндіріс пен қызмет кӛрсету саласында 

тиімді маркетингтік коммуникацияларды ұйымдастыра білу керек. Д.  Маркетинг негіздері туралы негізгі 

теориялық ережелерді білу, тауарлар мен тұтынушылар нарығын сегменттеу, ӛнім саясаты және тауарлар 

ассортиментін қалыптастыру саласында жүйелі білім алу. Тауарларды сату әдістерін, тарату арналарын, ӛнім 

саясаты мен маркетингтік стратегияларды таңдау. Маркетингтік жоспарларды жасаудың маңызды бағыттары 

мен тетіктерінің мазмұны, олардың ерекшеліктері, кәсіпорындардағы маркетингті басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымдарын білу. Е. Ӛнімнің 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 – Мемлекеттік басқару және цифрландыру, саладағы маркетинг 

 

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

Пәннің атауы: Экономикадағы цифрландыру 

Бағдарлама авторы: Сайымова М.Д. 

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 мазмҧны: Ақпараттық ӛнімдер мен қызметтерді ӛндірудің негізгі технологияларын, 

ақпараттық ӛнімдер мен қызметтердің нарығын талдауда, компанияның маркетингтік қызметін басқару 

процесінде, ақпаратты басқаруда, әлемнің жетекші IT ӛндірушілерідің IT-ӛнімдерін 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 рӛлі, жолдары туралы білім IT-фирманы, ақпараттық 

ӛнімді немесе қызметті IT нарығына қалай шығару керектігі қарастырылады. Зерттелетін курс маркетингтік 

зерттеулер жүргізу, ақпаратты жинау, жүйелеу және ӛңдеу үшін заманауи ақпараттық технологияларды 

қолдану дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттер: Электрондық үкімет, Интернетте деректер базасын жариялау, HR-басқару. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. Электронды бизнестің және электрондық коммерцияның ӛзіндік 

ерекшеліктері, заманауи желілік экономиканың типологиясы, интернеттегі маркетингтік зерттеу. В. 

Шығармашылық ойлау дағдылары: жаңа түпнұсқа идеяларды құру, проблемаларды стандартты емес 

тәсілдермен сәтті таба білу, кез-келген мәселені шешуде шығармашылық қабілеті, экономиканың барлық 
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салаларын цифрландыру саласында ӛзін-ӛзі білім алуға және ӛзін-ӛзі дамытуға ұмтылу. С. Сандық 

экономиканың негізгі ұғымдарын білу. Д. Түскен ақпарат пен жеке сенімге күмәнмен қарау, ойлау қабілеті, 

сапалы және объективті ӛзіндік талдау жүргізе білу; басқалардың пайымдауын сыни тұрғыдан талдай білу, 

нақты тұжырымдар жасай білу және негізделген бағалау жасау, интерпретация жасау, сондай-ақ нәтижелерді 

экономиканы цифрландыру саласындағы жағдайлар мен проблемаларға дұрыс қолдана білу. E. Ең жаңа 

технологияларды ескере отырып, интернетке байланысты процестерді басқару әдістерін үйрену. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік саладағы маркетинг 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: маркетингтің негізін қалыптастыру, жеке тұлғаның, сондай-ақ жалпы қоғамның 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүйелік маркетингтік құралдарды басқару, әлеуметтік сала саласындағы 

соңғы жетістіктерді ескере отырып, шаруашылық жүргізуші субъектінің нарық мақсаттарына қол жеткізу 

бойынша терең теориялық және практикалық білім, білік және дағды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әлеуметтік маркетинг тұжырымдамасының танымалдығы кӛп жағдайда ғасырлар 

тоғысындағы әлеуметтік даму басымдықтарының гуманитаризациялануымен анықталады. Бүгінгі күні 

әлеуметтік маркетинг ресурстардың кез келген түріне ұқыпты қарауға, қоршаған ортаны сақтауға бағдар бере 

отырып, ғылыми-техникалық прогрестің қарама-қайшылығын еңсерудің құралы болып табылады. Әлеуметтік 

сала, тұтас жүзеге асыруда ӛмір сүруін кӛрсете отырып, ӛзінің нәтижесі бар адам, әлеуметтік топтар, 

басқалардың бәрін енетіндей болады, ӛйткені олардың әрқайсысында адамдар, әлеуметтік қауымдастықтар 

әрекет етеді. Әлеуметтік саланы дамытудың шарты басқа салалардың қызмет етуі болып табылады, ӛйткені 

оларда материалдық, рухани игіліктер мен құндылықтар бейнеленеді, қоғамды саяси басқару функциялары іске 

асырылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория,Демография, Ұлттық руханият  

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Аймақтық экономика және басқару, АӚК 

саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. Әлеуметтік саланың қазіргі заманғы нарығының құрылымын және осы 

саладағы нарықтық қатынастар объектілерін білу, әлеуметтік саладағы маркетингтің функционалдық 

міндеттерін, маркетингтік зерттеулер мен маркетингтік ақпарат жүйесін білу. В. Нарықтық ортаның ішкі және 

сыртқы факторларының әсерін ескере отырып, кәсіпкерлік қызметке маркетингтің негізгі қағидаттарының 

жүйесін енгізе білу, маркетингтік жобаларды табысты іске асыру үшін маркетингтік зерттеулердің нысандары 

мен әдістерін пайдалану, әлеуметтік саладағы маркетингті жоспарлау және басқару. С. Әр түрлі нарықтық 

сегменттерге арналған әр түрлі қызметтер үшін маркетинг кешенін әзірлей білу, әлеуметтік саланы 

ұйымдастырудың маркетингтік қызметінің басым мақсаттары мен перспективалы міндеттерін анықтау үшін 

жоспарлау мен болжаудың қазіргі заманғы нысандары мен әдістерін қолдану, сондай-ақ оларды шешудің 

оңтайлы стратегиясын таңдау. Д. Әлеуметтік сала ұйымының маркетингтік қызметіне ішкі және сыртқы 

ревизия жүргізе білу. Е. Әлеуметтік саладағы маркетингтік қызметті басқару мен бақылауды жүзеге асыра білу. 

 

7.1 Модуль – Ҧлттық экономика, менеджмент және логистика 

 

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

Пәннің атауы: Менеджмент негіздері 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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 бейімделу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнді оқыту барысында білім алушы менеджментке менеджмент эволюциясын 

меңгере отырып, басқарушылық және кӛшбасшылық ұғымдарын меңгеріп, ұйымдастыру және тиімді басқару, 

менеджменттегі коммуникация, басқарушылық шешімдер түрлерімен таныса алады. Сонымен қатар, 

менеджменттегі жоспарлау, менеджменттегі мотивация, шиеліністер мен ӛзгерістерді басқару, адам 

ресурстарын басқару, басқару этикасы жӛнінде мағлұмат ала алады. 

Пререквизиттері:Экономикалық теория, Макроэкономика,  

Постреквизиттері: Қала экономикасын басқару, Инвестициялық жобалар, Адам ресурстарын басқару 

 Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Менеджмент теориясының құрамдас бӛліктері мен оның даму 

перспективаларын және қазіргі заманғы менеджменттің негізгі модельдері мен құралдарын үйрену. В. 

Кәсіпорында проблемаларды шешуге теория мен тұжырымдаманы қолдану, кәсіпорынның ұйымдық 

құрылымын талдау және жобалау, проблемаларды белгілерден ахуалдық ажырата білу,  ұйымда шиеліністер 

мен ӛзгерісті 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. Е. 

Ұйымда басқару міндеттерінің шешімдерін үшін топтық ӛзара байланыс-кәсіби функцияларды жүзеге асыру 

кезінде мақсаттарды қоюда және міндеттерді қалыптастыру. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Логистика 

Бағдарлама авторы: Жекеева Қ.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді логистикалық жүйені (кӛлік және қойма шаруашылығы) таңдауға 

және логистикалық жүйемен келтірілген экономикалық шығынды бағалаудың ең негізделген жолдарын 

іздестіруге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Логистиканың мақсаты-қажетті тауарлардың қажетті уақытта қажетті жерде 

болуы. Экономикада логистиканы материалды ағынмен басқару ӛнері деп санайды, яғни ӛнім ағынынан 

тұтынушыға дейін. Әрине, бұл жолдан ӛтіп, материал ағынның әр түрлі ұйымдардың, фирмалардың, 

делдалдардың ӛнімнің таратылуына, кӛлікпен, қорлармен, қойма шаруашылығымен жабдықталуына әсер етеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Маркетинг.. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет 

этикасы, Мемлекеттік менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Алынған білім осы ортада қызмет ету үшін логистиканы қаруландырады. 

В. Одан әрі негізгі мамандандықты иемднуі үшін маңызды негіді қалайды. С. Кӛлік жүйелері, қойма 

шаруашылығы, жабдықтау, ӛнімді ӛткізу, информатика, қорларды басқару, фирмалар мен кәсіпорындарды 

әртүрлі материалдық ресурстармен қамтамасыз ету жӛніндегі нарықтық стратегияны талдау саласында 

кәсіпқой болуға мүмкіндік береді. Д. Логистикадағы жүйелі тәсіл бойынша қарым-қатынас саласында және оны 

логистикалық жүйелерді қалыптастыруда қолдану. E. Логистиканы қолданудан экономикалық тиімділікті 

анықтаудағы практикалық пайданы анықтау, логистикалық сервис деңгейіне байланысты кәсіпорын қызметінің 

экономикалық кӛрсеткіштерін есептеуді оқыту саласында іскерліктер. 

 

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

Пәннің атауы: Макроэкономика. 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И 

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 мазмҧны: Макроэкономика экономиканы экономиканы біртұтас ретінде отырып, тауарлар 

мен қызметтердің ӛндірісінің жалпы кӛлемі мен ӛсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валюта 

бағамдары мен тӛлем балансын қарастырады. Ол оның үй шаруашылығы секторы, жеке, мемлекеттік және 

сыртқы секторлар сияқты ірі құрамдас бӛліктерін бӛледі. Макроэкономика ұзақ мерзімдегі ӛндіріс пен 

жұмыспен қамтудың кӛлеміндегі ӛзгерістермен қатар, экономикалық ауытқулардың қысқа мерзімдегі 

ӛзгерістерін де зерттейді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процестерді модельдеу, 

Менеджмент 

Постреквизиттері: Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару, Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, 

Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік -жеке әріптестік. 

Оқытудың кҥтілетін 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 ӛзара байланыста талдай алады. С. Макроэкономикалық зерттеудің 

әдіснамасын меңгерген; экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді типтік әдістемелер мен 

қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде есептей алады. Д. Экономикалық, әлеуметтік, 

басқарушылық ақпарат кӛздерін пайдалана алады. Е. Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар 

туралы отандық және шетелдік статистика деректерін талдай алады, әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштердің 

ӛзгеру үрдісін анықтай алады. 

 

7.2 Модуль – Жҥйелі басқару және жобалық менеджмент 

 

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

Пәннің атауы: Менеджмент. 

Бағдарлама авторы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге басқару саласындағы теориялық білімдерімен қаруландыру және 

олардың менеджменттің үздік тәжірибесін қолдану дағдыларын меңгерту болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджмент – нарықтың кәсіби қызметкерлерін дайындау процесінде негізгі 

пәндердің бірі. Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; 

ӛндіріс және басқару процестерінің ӛзара байланысы мен ӛзара әрекетінің жан-жақты түсінігін 

қалыптастырады; басқару қызметінің сан алуан түрлерін іске асыру дағдыларын, басқару мен жобалау 

жүйелерін талдауды әзірлейді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Статистика  

Постреквизиттері: Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару, HR-басқару, Басқару шешімдері, 

Мемлекеттік сатып алуды басқару 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A. Басқарудың негізгі ұғымдары мен санаттарын меңгеру. B. Ӛнеркәсіптін 

жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру. C. Ұйымдастыру құрылымын жобалау. Д. Кәсіптік қызметте бизнес 

және басқару коммуникация техникасын қолдану. E. Басқару әдістерін қолдану арқылы тиімді шешім 

қабылдау. 

 

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

Пәннің атауы: Жобалық логистика. 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің логистиканың заманауи тұжырымдамаларын қолдану негізінде 

тауарларды ӛткізу жүйелерін жобалау мәселелері бойынша терең теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тауар ӛткізу жүйелерін жобалаудың теориялық және практикалық негіздері 

қарастырылады, әртүрлі меншік нысанындағы қазіргі заманғы кәсіпорындарда жобалаудың негізгі түрлері, 

әдістері мен қағидаттары баяндалады. Әрбір ӛндіруші мен кәсіпкерді жоғары нәтижеге қол жеткізуге 

бағыттайтын нарық жағдайында кәсіпорындарда логистикалық стратегияны әзірлеу шығындарды едәуір 

тӛмендетеді. Жобаларды басқару саласындағы заманауи мамандар логистикалық жүйелерді жобалаудың негізгі 

принциптері мен әдістерін, корпоративті маркетингтік және ӛндірістік стратегиялармен қатар кәсіпорындағы 

логистикалық стратегияны әзірлеу процесінің кезеңдерін, жаңа нарықтық қатынастардағы логистикалық 

жоспарлаудың интеграцияланған процесін білуі керек, сонымен қатар әртүрлі жобаларды ӛз бетінше жасай 

білуі және оларды қазіргі экономикалық жағдайда жүзеге асыруға ықпал етуі керек. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг. 

Постреквизиттер: Электрондық үкімет, Интернетте деректер базасын жариялау, HR-басқару. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. Болашақ менеджердің тауар ӛткізу жүйелерінің жоғары бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін жеткізу тізбегі бойынша серіктестермен кӛп аспектілі жүйелік интеграцияға 

бағдарлануын қалыптастыру. В. Зияткерлік даму, мәдени деңгейді, кәсіби құзыреттілікті арттыру үшін 

танымның әдістері мен құралдарын қолдану. С. Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық 

шешімдердің шарттары мен салдарларын бағалау. Д. Тұтынушылардың, ӛндірушілердің, ресурстар иелерінің 

және мемлекеттің мінез-құлқын талдаудың экономикалық әдістерін пайдалану. E. басқарушылық шешімдерді 

қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау әдістерін қолдана білу және экономикалық, қаржылық және 

ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру әдістерін үйрену. 

 

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

Пәннің атауы: Макроэкономикалық саясат. 

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты тұтастай елдің экономикасына қатысты мәселелерді зерттеу 

және мемлекеттің макроэкономикалық саясатын құру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экономикалық даму жағдайына байланысты макроэкономикалық саясаттың 

міндеттері және оның түрлері (антициклдік, инфляцияға қарсы, экономикалық ӛсу, тұрақтандыру) 

қарастырылады. Тақырыпты зерттеуде ең маңыздысы экономикалық ӛсудің негізін құрайтын факторларды, 

елдегі жоғары немесе тӛмен жұмыссыздықтың себептерін, макроэкономикалық тепе-теңдік жағдайларын, бір 

елдегі ӛзгерістердің басқа елдердің экономикалық жағдайына әсерін, сондай-ақ экономиканы мемлекеттік 

реттеудің рӛлі мен құралдарын бағалауды анықтау болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 

Постреквизиттер: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Инвестициялық жобалар, Мемлекеттік менеджмент, 

Мемлекеттік -жеке әріптестік 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. Әр түрлі салалар мен біліктіліктерден тұратын, жұмыс нәтижелері үшін 

жауапкершілік пен ӛкілеттікті бӛлісетін 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 ӛлшемдерін, 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 ӛңдеуге сүйене отырып, тапсырмаға сәйкес 

ақпараттық шолулар, аналитикалық есептер дайындау, нәтижелерді бағалау, түсіндіру және басқару 

шешімдерін негіздеу. 
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8.1 Модуль – Философия, мемлекеттік реттеу және салық салу 

 

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

Пәннің атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеу. 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономиканы реттеуге мемлекеттік кӛзқарастар теориясының, әдіснамасының 

және ұйымдастырудың негіздерін, оның тетіктерін белгілі бір елдің нақты табиғи-тарихи және әлеуметтік-

экономикалық даму жағдайларында қолдану әдістерін зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсы экономикалық пәндер циклінің 

құрамдас бӛлігі 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 

ӛмірінде жүріп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу әдістерін кеңінен 

пайдаланады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Менеджмент, Демография 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Мемлекеттік қызмет, Мемлекеттік менеджмент, 

Мемлекеттік -жеке әріптестік, Бюджет-салық жүйесі 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛздерден алынған 

ақпаратты құрылымдайды. Е. Экономикалық процестерді реттеу бойынша жоспарлар жасайды. 

 

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

Пәннің атауы: Салық және салық салу. 

Бағдарлама авторы: Келбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты 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. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық 

қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез-келген мемлекеттің ӛмір сүруінің қаржылық негізі болып 

табылады. Салықтарды және оларды ұйымдастыруды оқып-үйрену қажеттілігі де нақты осыған байланысты 

негізделеді. Оқу курсында салықтар мен заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бӛлігіне сәйкес 

деңгейде қалыптастыру мақсатында тӛлейтін басқа міндетті тӛлемдерді 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: Микроэкономика, Бухгалтерлік есеп, Сатистика 

Постреквизиттері: Бюджет-салық жүйесі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Адам ресурстарын басқару 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер 

түскен табыстарды есепке дағдыландыру.  D. салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E. Салық және 

бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы түсім есепке алу нысандары мен әдістері, салық жинау 

әдістерін құзыретті болуы. 

 

8.2 Модуль – Философия, шет елдік реттеу және фискалды саясат 

 

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

Пәннің атауы: Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу. 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі кезеңдері мен 

ерекшеліктері туралы түсінік беру және ҚР экономикасын реформалауды тереңдету жағдайында экономикалық 

процестерді реттеу саласындағы практикалық қызметте қажетті шет елдердің тәжірибелерінің маңыздылығын 

анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу» курсының оқу пәні ұлттық 

экономиканы дамытуға мемлекеттік ықпал етудің әртүрлі аспектілері болып табылады: оның 

институционалдық негіздерін қалыптастыру және дамыту, қаржылық және несие-ақша қатынастары, қолайлы 

кәсіпкерлік ортаны қамтамасыз ету, инновациялық динамиканы ынталандыру, теңдестірілген құрылымдық 

дамуды қолдау, ӛңірлердің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау, әлеуметтік саясат шараларын іске асыру, 

әлемдік экономикалық кеңістіктегі елдің экономикалық қауіпсіздігін, бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика 
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Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Аймақтық экономика және басқару, АӚК 

саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. Шет елдерде нақты табиғи-тарихи және әлеуметтік-экономикалық 

жағдайларда мемлекеттік реттеу тетіктерін қолданудың мәні мен әдістерін білу. В. Қазақстанда экономиканы 

мемлекеттік реттеу тетігінің тиімді жұмыс істеуі үшін шет елдердің тәжірибесін пайдалану. С. шет елдердің 

тәжірибесі негізінде экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттарының оңтайлы ағашын құруға қабілетті. D. 

Шет елдерде экономиканы мемлекеттік реттеудің түрлі әдістерін пайдаланудың шетелдік тәжірибесін сыни 

ұғыну дағдыларын игере алады. Е. Экономиканы мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесін бағалау негізінде 

Қазақстан экономикасындағы әлеуметтік-экономикалық процестерді дамытуға мемлекеттік ықпал ету 

тәжірибесіне талдау жүргізу дағдыларын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Бюджет-салық саясаты. 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттің қаржылық саясатының құрамдас бӛлігі ретінде бюджет-салық 

саясатының мәнін, сондай-ақ ҚР қазіргі жағдайында оны жүзеге асыру ерекшеліктерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі әлемде экономикалық бейіндегі мамандардың біліміне қойылатын 

талаптар үнемі ӛсуде, сондықтан білім беру жүйесінің міндеті студенттерге теориялық мәселелер бойынша, 

соның ішінде бюджет-салық жүйесінің жұмыс істеуі туралы, оның қоғамдық ұдайы ӛндірудегі және 

халықаралық ынтымақтастықты дамытудағы рӛлі туралы білім жиынтығын беру болып табылады. Осыған 

байланысты «Бюджет-салық саясаты» пәнін оқу ӛте уақтылы және ӛзекті 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 кҥтілетін 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 

кӛздерден алынған ақпаратты жүйелендіреді және құрылымдайды. Е. бюджет-салық саясатын жетілдіру 

бойынша жоспарлар жасайды. 
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9 Модуль – Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік саясат, 10 кредит 

БП ЖК MKMKE 3214 Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет этикасы  5 5 

БП ЖК MKS 3215 Мемлекеттік қызмет саясаты 6 5 

10.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы қаржыны тиімді басқару ерекшеліктері, (Мемлекеттік 

басқарудағы КРІ), 10 кредит 

БП ТК МККТ 3216 Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық талдау 5 5 

БП ТК MIKB 3217 Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару 5 5 

10.2 Модуль – Мемлекеттің фискалды саясаты (Мемлекеттік саясат), 10 кредит 

БП ТК МВ 3216 Мемлекеттік бюджет 5 5 

БП ТК IS 3217 Инвестициялық саясат 5 5 

11.1 Модуль – Қҧрылымды басқару және экономикалық зерттеулер нәтежелері (Мемлекеттік 

басқарудағы КРІ), 20 кредит 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ЖК MBZhZh 3302 Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жанжалдар 5 5 

БП ТК EU 3218 Электронды үкімет 6 5 

БП ТК Log 3219 Логистика 6 5 

11.2 Модуль – Мемлекеттік басқарудың технологиясы (Мемлекеттік саясат), 20 кредит 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ЖК MBZhZh 3302 Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жанжалдар 5 5 

БП ТК ААU 3218 Азаматтарға арналған үкімет 6 5 

БП ТК ZhL 3219 Жобалық логистика 6 5 
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12.1 Модуль – Мемлекеттік басқару тиімділігін жоғарлату (Мемлекеттік басқарудағы КРІ), 20 кредит 

КП ТК ММ 3303 Мемлекеттік менеджмент 5 5 

КП ТК TUKShEB 3304 Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық экономикасын басқару 6 5 

КП ТК MZhA 3305 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 6 5 

КП   Ӛндірістік тәжірибе 6 5 

12.2 Модуль – Мемлекеттік қҧрылымдардағы саясаты (Мемлекеттік саясат), 20 кредит 

КП ТК MSKMM 3303 Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 5 5 

КП ТК 
TUKShSMS 

3304 

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласындағы 

мемлекеттік саясат 
6 5 

КП ТК ShOBMK 3305 Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 6 5 

КП   Ӛндірістік тәжірибе 6 5 

 

10.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы қаржыны тиімді басқару ерекшеліктері 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық талдау. 

Бағдарлама авторы: Алдашева Г.М.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық және басқарушылық 

талдаудың негізгі әдістерін меңгертіп, ұйымның мүлкі мен олардың қайнар кӛздерінің нәтижелерін талдауды 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық және басқарушылық талдаудың 

мақсатына әлеуетті инвесторлардың, акционерлер мен кредиторлардың қаржылық ресурстарын тиімді 

пайдалану мақсатында, сол сияқты мемелкеттік, статистикалық, салық қызметтеріне және басқа сыртқы 

қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған дұрыс та тиімді шешімдерді 

қабылдау үшін сыртқы қолданушыларға толық та шыншыл қаржылық есептілікті ұсыну жатады. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сатып алуды басқару, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, Билік 

органдарының қоғаммен байланысы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық және басқарушылық талдаудың 

әдістерін меңгеріп, талдау жасай білу. В. Қолда бар және қозғалыстағы активтер, міндеттемелер, шаруашылық 

субъектісінің капиталы және оның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша есеппен жұмыс 

жасау. С. Шаруашылық операцияларының есебінің ережелері мен принциптерін іс жүзінде қолдану. Д. 

Кәсіпорын мен мекеменің экономикалық қызметтегі мәселелерді кәсіби тұрғыда шешу. Е. Аналитикалық 

тұрғыдан шаруашылық шешімдерін қабылдау және объектілерді фунционалдырудың тиімділігі туралы бағалау 

мақсатында есептік және есептеме ақпараттарды ой елегінен ӛткізу. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару. 

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік инвестициялық саясатты жан-жақты талдау, экономиканың түрлі 

деңгейлерінде инвестициялық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру кезінде қолданылатын кәсіби 

ұғымдарды, терминдерді және әдістерді зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік инвестициялық саясаттың ұқсас аймақтық саясатпен ӛзара қарым-

қатынасын, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің ӛңірлік экономика мен бизнес-құрылымдарды 

дамытуға әсерін қарайды. Инвестициялық қызметті басқарудың теориялық негіздерін, инвестициялық қызметті 

мемлекеттік-құқықтық реттеудің негізгі принциптері мен нысандарын зерттейді. Инвестициялық басқару 

теориясы мен әдіснамасымен танысып, ұтымды инвестициялық саясатты таңдау кезінде шешім қабылдаудың 

теориялық негіздерін игереді. Тәуекелдерді бағалау және инвестициялық қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету әдістерін игеруді қарастырады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Демография, Статистика . 

Постреквизиттері: Аумақтар маркетингі, Ғаламторда деректер базасын жариялау, Макроэкономикалық талдау 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. Белгілі бір экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын 

командалар мен топтарды жедел басқару.  В. Басқару шешімдерінің нұсқалары, қабылданатын шешімдердің 

ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

критерийлеріне негізделген оларды таңдау негіздемесі. C. Қазақстандағы және шетелдегі микро және макро 

деңгейлердегі әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын кӛрсеткіштерді талдау 

және интерпретациялау. Д. Ағымдағы нормативтік базаны ескере отырып, стандартты әдістерге негізделген 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу. E. Шығындарды басқару, сапа, 

персонал, жоспарлау, мемлекеттік реттеу, қаржылық, инвестициялық және инновациялық басқару саласында 

жобалық шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық жүйелердің ӛнімділік кӛрсеткіштерін талдау және түсіндіру. 
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10.2 Модуль – Мемлекеттің фискалды саясаты (Мемлекеттік саясат) 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік бюджет. 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: бюджеттік қатынастардың құрылу үдерістерінің теориялық және тәжірибелік 

талдауы негізінде, сонымен қатар заң және нормативті құжаттарды жалпылау, Қазақстанның бюджет 

саласындағы жүзеге асырылған реформалардың тәжірибесі, республикалық және аймақтық деңгейлерде 

бюджеттік қатынастардың ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы білімді игерулеріне 

студенттерді машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: мемлекеттік бюджет, республикалық бюджет, жергілікті бюджет, , бюжет жүйесі, 

бюджеттік бақылау, бюджет үдерісі, бюджеттік механизм,  бюджеттік жоспарлау, бюджетаралық қатынастар, 

бюджет сыныптамасы, бюджет кірістері, бюджет шығыстары, бюджет теңгерімділігі, бюджеттік комиссия. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Статистика 

Постреквизиттері: Мемлекеттік менеджмент, Қазақстандағы салық және салық жүйесі. 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштерді 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инвестициялық саясат. 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік инвестициялық саясатты жан-жақты талдау, экономиканың түрлі 

деңгейлерінде инвестициялық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру кезінде қолданылатын кәсіби 

ұғымдарды, терминдерді және әдістерді зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік инвестициялық саясаттың ұқсас аймақтық саясатпен ӛзара қарым-

қатынасын, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің ӛңірлік экономика мен бизнес-құрылымдарды 

дамытуға әсерін қарайды. Инвестициялық қызметті басқарудың теориялық негіздерін, инвестициялық қызметті 

мемлекеттік-құқықтық реттеудің негізгі принциптері мен нысандарын зерттейді. Инвестициялық басқару 

теориясы мен әдіснамасымен танысып, ұтымды инвестициялық саясатты таңдау кезінде шешім қабылдаудың 

теориялық негіздерін игереді. Тәуекелдерді бағалау және инвестициялық қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету әдістерін игеруді қарастырады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Демография, Статистика  

Постреквизиттері: Аумақтар маркетингі, Ғаламторда деректер базасын жариялау, Макроэкономикалық талдау 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. Белгілі бір экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын 

командалар мен топтарды жедел басқару.  В. Басқару шешімдерінің нұсқалары, қабылданатын шешімдердің 

ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

критерийлеріне негізделген оларды таңдау негіздемесі. C. Қазақстандағы және шетелдегі микро және макро 

деңгейлердегі әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын кӛрсеткіштерді талдау 

және интерпретациялау. Д. Ағымдағы нормативтік базаны ескере отырып, стандартты әдістерге негізделген 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу. E. Шығындарды басқару, сапа, 

персонал, жоспарлау, мемлекеттік реттеу, қаржылық, инвестициялық және инновациялық басқару саласында 

жобалық шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық жүйелердің ӛнімділік кӛрсеткіштерін талдау және түсіндіру. 

 

11.1 Модуль – Қҧрылымды басқару және экономикалық зерттеулер нәтижелері 

 

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

Пәннің атауы: Электронды үкімет. 

Бағдарлама авторы: Сайымова М.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: ақпараттық қоғамда мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде электрондық 

үкімет бойынша студенттерде қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 
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Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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. Электрондық 

үкімет ақпараттық қоғамдағы мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде білу. С. Электрондық үкімет және 

цифрлық демократия тетіктерін меңгеру. Д. Электрондық үкіметті енгізу қабілеті. Е. Азаматтар мен бизнес 

үшін үкіметтік сервистердің қажеттілігін түсіну. 

 

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

Пәннің атауы: Логистика. 

Бағдарлама авторы: Жекеева Қ.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді логистикалық жүйені (кӛлік және қойма шаруашылығы) таңдауға 

және логистикалық жүйемен келтірілген экономикалық шығынды бағалаудың ең негізделген жолдарын 

іздестіруге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Логистиканың мақсаты-қажетті тауарлардың қажетті уақытта қажетті жерде 

болуы. Экономикада логистиканы материалды ағынмен басқару ӛнері деп санайды, яғни ӛнім ағынынан 

тұтынушыға дейін. Әрине, бұл жолдан ӛтіп, материал ағынның әр түрлі ұйымдардың, фирмалардың, 

делдалдардың ӛнімнің таратылуына, кӛлікпен, қорлармен, қойма шаруашылығымен жабдықталуына әсер етеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Маркетинг.. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет 

этикасы, Мемлекеттік менеджмент. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Алынған білім осы ортада қызмет ету үшін логистиканы қаруландырады. 

В. Одан әрі негізгі мамандандықты иемднуі үшін маңызды негіді қалайды. С. Кӛлік жүйелері, қойма 

шаруашылығы, жабдықтау, ӛнімді ӛткізу, информатика, қорларды басқару, фирмалар мен кәсіпорындарды 

әртүрлі материалдық ресурстармен қамтамасыз ету жӛніндегі нарықтық стратегияны талдау саласында 

кәсіпқой болуға мүмкіндік береді. Д. Логистикадағы жүйелі тәсіл бойынша қарым-қатынас саласында және оны 

логистикалық жүйелерді қалыптастыруда қолдану. E. Логистиканы қолданудан экономикалық тиімділікті 

анықтаудағы практикалық пайданы анықтау, логистикалық сервис деңгейіне байланысты кәсіпорын қызметінің 

экономикалық кӛрсеткіштерін есептеуді оқыту саласында іскерліктер. 

 

11.2 Модуль – Мемлекеттік басқарудың технологиясы (Мемлекеттік саясат) 

 

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

Пәннің атауы: Азаматтарға арналған үкімет. 

Бағдарлама авторы: Сайымова М.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Барлық халыққа қызмет кӛрсету орталықтарын  бір жүйеге жинақтап ақпараттық 

технологияларды пайдалану арқылы  азаматтармен және ұйымдармен ӛзара іс-қимыл жасау кезінде, сондай-ақ 

ведомствоаралық және ӛңіраралық ӛзара іс-қимыл кезінде кӛрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапалы 

ӛзгеруіне әкелген  «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен танысу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кҥтілетін 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 кӛрсету 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобалық логистика. 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің логистиканың заманауи тұжырымдамаларын қолдану негізінде 

тауарларды ӛткізу жүйелерін жобалау мәселелері бойынша терең теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тауар ӛткізу жүйелерін жобалаудың теориялық және практикалық негіздері 

қарастырылады, әртүрлі меншік нысанындағы қазіргі заманғы кәсіпорындарда жобалаудың негізгі түрлері, 

әдістері мен қағидаттары баяндалады. Әрбір ӛндіруші мен кәсіпкерді жоғары нәтижеге қол жеткізуге 

бағыттайтын нарық жағдайында кәсіпорындарда логистикалық стратегияны әзірлеу шығындарды едәуір 
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тӛмендетеді. Жобаларды басқару саласындағы заманауи мамандар логистикалық жүйелерді жобалаудың негізгі 

принциптері мен әдістерін, корпоративті маркетингтік және ӛндірістік стратегиялармен қатар кәсіпорындағы 

логистикалық стратегияны әзірлеу процесінің кезеңдерін, жаңа нарықтық қатынастардағы логистикалық 

жоспарлаудың интеграцияланған процесін білуі керек, сонымен қатар әртүрлі жобаларды ӛз бетінше жасай 

білуі және оларды қазіргі экономикалық жағдайда жүзеге асыруға ықпал етуі керек. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг. 

Постреквизиттер: Электрондық үкімет, Интернетте деректер базасын жариялау, HR-басқару. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. Болашақ менеджердің тауар ӛткізу жүйелерінің жоғары бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін жеткізу тізбегі бойынша серіктестермен кӛп аспектілі жүйелік интеграцияға 

бағдарлануын қалыптастыру. В. Зияткерлік даму, мәдени деңгейді, кәсіби құзыреттілікті арттыру үшін 

танымның әдістері мен құралдарын қолдану. С. Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық 

шешімдердің шарттары мен салдарларын бағалау. Д. Тұтынушылардың, ӛндірушілердің, ресурстар иелерінің 

және мемлекеттің мінез-құлқын талдаудың экономикалық әдістерін пайдалану. E. басқарушылық шешімдерді 

қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау әдістерін қолдана білу және экономикалық, қаржылық және 

ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру әдістерін үйрену. 

 

12.1 Модуль – Мемлекеттік басқару тиімділігін жоғарлату (Мемлекеттік басқарудағы КРІ) 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік менеджмент. 

Бағдарлама авторы: Кусайнов Х.Х. 

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 мазмҧны: Бұл курс мемлекетті басқару ұғымдарын зерттеуді ұсынады, бұл ағылшынның 

«menegment» сӛзінен 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 ӛтеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық экономикасын басқару. 

Бағдарлама авторы: жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды басқару саласында қазіргі 

заманғы теориялық және практикалық білімдердің қажетті кӛлемін беру және оларды экономиканың осы 

саласын басқару және реттеу әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі экономикалық жағдайда тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды дамыту 

экономиканың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Тұрғын үй қатынастарының әлеуметтік-

экономикалық маңызының жоғары дәрежесі жұмыс істеуінің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету, 

қолданыстағы ұстанымдарды сақтау және қала құрылысы құрылымдарын одан әрі дамыту үшін қолдау және 

оны реттеу жүйесін жетілдіру қажеттілігін негіздейді. «ТКШ экономикасын басқару» пәні студенттерге тұрғын 

үй-коммуналдық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат бойынша білім береді, тек жоғары ӛндірістік-

шаруашылық тәуекелі бар ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие қала қуатын ӛркениетті 

пайдалануға саналы қызығушылық қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК мемлекеттік қолдау, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік жергілікті басқару және ӛзін-ӛзі басқару. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. ҚР-дағы тұрғын үй-коммуналдық қатынастардың қызметін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. ТКШ қызметін сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштер құрамын 

және есептеу әдістемесін пайдалану. С. ҚР-дағы ТКШ дамыту бойынша экономикалық ақпаратты жинау, 

қорыту және талдау қабілеті. Д. ТКШ-ның мемлекеттік саясатының талаптарын практикалық қызметте есепке 
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алу дағдыларын меңгеру. Е. ұсынылған ұсыныстарды негіздеу үшін ТКШ-ның мемлекеттік саясатын талдау 

дағдыларын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік-жекешелік әріптестік. 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым-қатынасы, экономика мен саясаттың ӛзара 

байланысы, Қазақстан Республикасындағы бизнестің даму ерекшеліктері туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс экономиканы және бюрократизмді мемлекеттік басқару жүйесінің 

теориялық негіздерін, кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық негіздерін, мемлекеттік кәсіпкерлікті және оның 

нарықтық экономикадағы рӛлін, жеке кәсіпкерлікті құрудағы мемлекеттің рӛлін, жеке кәсіпкерлікті дамытуды 

мемлекеттік ынталандыруды, кәсіпкерлікті дамытудағы Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастардың рӛлін, 

экономикалық ӛсу проблемаларын шешудегі мемлекеттің рӛлін зерделеуді кӛздейді. Пәнді оқу барысында 

студенттер мемлекеттің және азаматтық қоғамның түрлі аспектілерімен, экономиканың түрлі секторларындағы 

бизнестің даму жағдайымен, мемлекеттің бизнеспен ӛзара қарым-қатынасының құқықтық аспектісімен, ұлттық 

экономиканың әлемдік шаруашылықпен ӛзара іс-қимылын мемлекеттік реттеумен танысады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК мемлекеттік қолдау, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік жергілікті басқару және ӛзін-ӛзі басқару. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Ӛтпелі экономиканың негізгі заңдылықтары туралы, қазіргі заманғы 

жағдайларда бизнесті реттеудің ұйымдастырушылық негіздері туралы, экономикалық ӛсу 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 

ӛзара қарым-қатынас механизмдерін меңгеру. Д. Мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым-қатынасы мәселелерінде 

бағдарлануы. E. Қазақстан Республикасындағы бизнеске мемлекеттік әсер етудің негізгі әдістері мен 

құралдарын түсіну. 

 

12.2 Модуль – Мемлекеттік қҧрылымдардағы саясаты (Мемлекеттік саясат) 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті. 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің әртүрлі мәдени жағдайларда басқару жүйесінің қалыптасуы мен даму 

заңдылықтары туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс әр түрлі мәдениеттер тоғысында пайда болатын іскерлік қатынастарды 

басқаруды зерттеуге бағытталған. Ӛйткені, монмәдени ұйымдар келесідей әртүрлі айырмашылықтарға ие – 

кәсіби, гендерлік, жас, әлеуметтік және басқалары, бұл олардың еңбек және басқару мәдениетін анықтайды. 

Сондықтан толерантты ӛзара 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: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясат. 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Курста студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды басқару саласында 

қазіргі заманғы теориялық және практикалық білімдердің қажетті кӛлемін беру және оларды мемлекеттік 

қолдау мен осы саладағы мемлекеттік саясаттың әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі экономикалық жағдайда тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды дамыту 

мемлекеттік экономикалық саясаттың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Тұрғын үй қатынастарының 

әлеуметтік-экономикалық маңызының дәрежесі жұмыс істеуінің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету, 

қолданыстағы ұстанымдарды сақтау және қала құрылысы құрылымдарын одан әрі дамыту үшін қолдау және 

оны реттеу жүйесін жетілдіру қажеттілігін негіздейді. «ТКШ саласындағы мемлекеттік саясат» пәні 

студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат бойынша білім береді және 
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жоғары ӛндірістік-шаруашылық тәуекелі бар ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие қала 

қуатын ӛркениетті пайдалануға саналы қызығушылық қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг. 

Постреквизиттері: Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда тұрғын үй-коммуналдық қатынастардың қызметін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық қызметін 

сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштер құрамын және есептеу әдістемесін пайдалану. С. Қазақстанда тұрғын-үй 

коммуналдық шаруашылық дамыту бойынша экономикалық ақпаратты жинау, қорыту және талдау қабілеті. Д. 

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығының мемлекеттік саясатының талаптарын практикалық қызметте есепке 

алу дағдыларын меңгеру. Е. Ұсынылған ұсыныстарды негіздеу үшін тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығының мемлекеттік саясатын талдау дағдысын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау. 

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясаты саласында 

заманауи теориялық және практикалық білімдердің қажетті кӛлемін беру және оларды әртүрлі аналитикалық 

және экономикалық есептерді орындаудың практикалық әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі экономикалық жағдайда шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 

мемлекеттік саясаттың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Шағын және орта кәсіпкерліктің 

әлеуметтік-экономикалық маңыздылығының жоғары дәрежесі оның жұмыс істеуінің қолайлы жағдайларын 

қамтамасыз ету, қолданыстағы ұстанымдарды сақтау және кәсіпкерлік құрылымдардың одан әрі дамуы үшін 

қолдау және оны реттеу жүйесін жетілдіру қажеттілігін негіздейді. "Шағын және орта бизнестің мемлекеттік 

саясаты" пәні студенттерге шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясаты бойынша білім береді, тек жоғары 

ӛндірістік-шаруашылық тәуекелі ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие ӛркениетті 

шағын және орта бизнеске саналы қызығушылық қалыптастырады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг. 

Постреквизиттері: Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. ҚР шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметін регламенттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. Есептеу әдістемесін және шағын және орта бизнес 

субъектілерінің қызметін сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштер құрамын пайдалану. С. ҚР шағын және орта 

бизнесті дамыту бойынша экономикалық ақпаратты жинау, қорыту және талдау қабілеті. Д. Практикалық 

қызметте шағын және орта кәсіпкерліктің мемлекеттік саясатының талаптарын есепке алу дағдыларын меңгеруі 

мүмкін. Е. Ұсынылатын ұсыныстарды негіздеу үшін шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясатын талдау 

дағдыларын қолдану. 
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14.1 Модуль – Мемлекеттік орган қҧжаттық қамтамасыз ету (Мемлекеттік басқарудағы КРІ), 10 

кредит 

КП ЖК MKE 4307 Мемлекеттік қызмет этикасы 7 5 

КП ТК MKIZh 4308 Мемлекеттік қызметтегі іс жүргізу 7 5 

14.2 Модуль – Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы, 10 кредит 

КП ЖК MKE 4307 Мемлекеттік қызмет этикасы 7 5 

КП ТК 
MМKКВ 4308 

Мемлекеттік мекемелердегі құжатнамалық қамтамасыз ету және 

басқару 
7 5 

15.1 Модуль – Мемлекеттік жобаларды жҥзеге асыру (Мемлекеттік басқарудағы КРІ), 13 кредит 

БП ТК MZhA 4221 Мемлекеттік-жеке әріптестік 7 3 

КП ТК ASB 4309 Әлеуметтік саладағы басқару 7 5 

КП ЖК ZhB 4310 Жобаларды басқару 7 5 

15.2 Модуль – Мемлекеттік басқардағы қызметтер, 13 кредит 

БП ТК КК 4221 Кәсіпкерлік құқық 7 3 

КП ТК MK 4309 Мемлекеттік қызмет кӛрсету 7 5 
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КП ЖК ZhB 4310 Жобаларды басқару 7 5 

16.1 Модуль – Территориялық қҧрылымды басқару, 25 кредит 

КП ЖК AЕB 4311 Аймақтық экономика және басқару 7 5 

КП ТК ZhOOB 4312 Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 7 5 

БП  Ӛндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

16.2 Модуль – Мемлекеттік басқару және ӛңірлік экономиканың ерекшеліктері, (Мемлекеттік 

басқарудағы КРІ), 25 кредит 

КП ЖК AЕB 4311 Аймақтық экономика және басқару 7 5 

КП ТК IK 4312 Іскерлік коммуникация 7 5 

БП  Ӛндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

14.1 Модуль – Мемлекеттік орган қҧжаттық қамтамасыз ету (Мемлекеттік басқарудағы КРІ) 

 

Дублин дескрипторлары: 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 ӛзін-ӛзі 

басқару органдарында, мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелерде іс жүргізу мен құжат айналымын 

жүргізудің теориялық білімі мен практикалық іскерліктері мен дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс басқару құжаттарын рәсімдеудің жалпы нормалары мен ережелерін; 

мемлекеттік билік органдары мен жергілікті ӛзін-ӛзі 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: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Мемлекеттік емтихан 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛзін-ӛзі 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. 

 

14.2 Модуль – Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік мекемелердегі құжатнамалық қамтамасыз ету және басқару 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік мекемелерде құжаттау және құжаттама туралы студенттердің 

білімін кеңейту және тереңдету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс мемлекеттік мекемелерде басқару қызметін құжаттау жұмысын 

ұйымдастыру тәртібін ашады және, кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау барысында маңызды 

құрамдас бӛлігі болып табылады. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент  

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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 рӛлін 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. Ӛз бетінше 

жұмыс істеу дағдысының болуы, ӛзін-ӛзі жетілдіру қажеттілігін түсіну, кәсіби білімді үнемі жаңарту 

қажеттілігін түсіну. 

 

15.1 Модуль – Мемлекеттік жобаларды жҥзеге асыру (Мемлекеттік басқарудағы КРІ) 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік-жеке әріптестік 

Бағдарлама авторы:  Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым-қатынасы, экономика мен саясаттың ӛзара 

байланысы, Қазақстан Республикасындағы бизнестің даму ерекшеліктері туралы түсінік беру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс экономиканы және бюрократизмді мемлекеттік басқару жүйесінің 

теориялық негіздерін, кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық негіздерін, мемлекеттік кәсіпкерлікті және оның 

нарықтық экономикадағы рӛлін, жеке кәсіпкерлікті құрудағы мемлекеттің рӛлін, жеке кәсіпкерлікті дамытуды 

мемлекеттік ынталандыруды, кәсіпкерлікті дамытудағы Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастардың рӛлін, 

экономикалық ӛсу проблемаларын шешудегі мемлекеттің рӛлін зерделеуді кӛздейді. Пәнді оқу барысында 

студенттер мемлекеттің және азаматтық қоғамның түрлі аспектілерімен, экономиканың түрлі секторларындағы 

бизнестің даму жағдайымен, мемлекеттің бизнеспен ӛзара қарым-қатынасының құқықтық аспектісімен, ұлттық 

экономиканың әлемдік шаруашылықпен ӛзара іс-қимылын мемлекеттік реттеумен танысады. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономикалық саясат, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Басқарушылық 

шешімдер  

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Мемлекеттік емтихан  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Ӛтпелі экономиканың негізгі заңдылықтары туралы; қазіргі заманғы 

жағдайларда бизнесті реттеудің ұйымдастырушылық негіздері туралы; экономикалық ӛсу 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 

ӛзара қарым-қатынас механизмдерін меңгеру. Д. Мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым-қатынасы мәселелерінде 

бағдарлануы. E. Қазақстан Республикасындағы бизнеске мемлекеттік әсер етудің негізгі әдістері мен 

құралдарын түсіну. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік саладағы басқару. 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда арнайы жүйе ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік 

саласы және әлеуметтік саладағы басқарудың ӛзекті мәселелері туралы түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛмір сүру деңгейі мен сапасын арттыруға, халықтың әлеуметтік ӛткір 

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. 

15.2 Модуль – Мемлекеттік басқардағы қызметтер 

 

Дублин дескрипторлары: 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 мазмҧны:  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 бӛлімдеріндегі 

құқық нормаларын жүйелендіруге мүмкіндік береді. Әсіресе адам мен азамат ӛз ӛмірінде кездесетін құқық 

салаларына назар аударылады: бұл отбасылық, еңбек, азаматтық және басқа да құқықтық қатынастар. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика, Мемлекеттік емтихан 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛзге 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; 
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заңнама мен құқық қолдану практикасын түсіндіру бойынша алдын алу жұмыстарын жүргізу. Д. Практикалық 

дағдыларды меңгеру: кәсіпкерлік шарттарды құру. Е. Болашақ кәсіби қызметінде заңдардың және ӛзге де 

нормативтік құқықтық актілердің әр түрлі нормаларын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет кӛрсету. 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халыққа мемлекеттік қызмет кӛрсетудің мазмұны мен тәртібін зерттеу, 

мемлекеттік қызмет кӛрсету дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік қызметтердің түрлері мен мазмұнын зерттеу, мемлекеттік қызметті 

жобалау бойынша маманның функцияларын зерделеу, құжаттамамен байланысты мемлекеттік қызметтерді 

кӛрсету дағдыларын дамыту, мемлекеттік қызметтерді кӛрсететін қызметтердің құнын есептеу, сертификаттар 

алу және мемлекеттік қызметтерді кӛрсету үшін дауларды шешу үшін мемлекеттік қызмет кӛрсету тәртібін 

қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік 

басқару теориясы. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік етихан, Дипломдық жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік және муниципалды басқаруда PR-технологияларды 

қолданудың негізгі бағыттары туралы түсінікке ие болу. В. БАҚ пен байланыс арқылы қоғамдық пікірді 

ӛзгерту, қоғамға сенім қалыптастыру, сыртқы ортамен ӛзара әрекеттесуді ұйымдастыру және кӛп 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 білу, 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 ӛзара іс-қимылын ұйымдастыруға дағдылануға; ішкі байланысты 

ұйымдастыру дағдылары; тиісті органдар мен ұйымдардың қоғамдық қатынастарын қамтамасыз ету дағдылары. 

Е. Коммуникациялық аудит жүргізе алады, қоғаммен байланыс стратегиясын жасай алады, ұйымдастырушылық 

және ӛкілдік қызметті жүзеге асыра алады; басқару шешімдерін қабылдау мен іске асыруға қоғамның қатысу 

тетіктерін дамытуға ықпал ету. 

 

16.1 Модуль – Территориялық қҧрылымды басқару 

 

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

Пәннің атауы: Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару. 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары басқару тиімділігін, жергілікті 

басқарудың тиімділігін арттыруды, мемлекеттік басқару саласында жоғары білікті мамандарды талап ететін 

мемлекеттік билік органдарының басқару қызметінің тиімділігін ашып кӛрсетеді.   

Пәннің қысқаша мазмҧны:  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 ӛзара қатынастары кӛрсетіледі. Жергілікті ӛкілді 

органдар – мәслихаттардың функционалдық құрылымы, жергілікті ӛкілетті органдар жүйесі, мемлекеттік 

басқарудың негізгі принциптері мен әдістері оқытылады. Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының қызметін 

бақылау жүйесі, қоғамдық қызмет кӛрсету 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 қаралады. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Жергілікті басқару, мемлекеттік және муниципалдық қызмет жүйесінің 

ерекшеліктерін білу. В. Курсты оқу нәтижесінде студент пәннің мәні мен мазмұнын сипаттайтын ұғымдық-

терминологиялық аппаратты талдай білуі керек; барлық ұғымдардың ӛзара байланысын, олардың ішкі 

логикасын ашып кӛрсете 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. 
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16.2 Модуль – Мемлекеттік басқару және ӛңірлік экономиканың ерекшеліктері (Мемлекеттік 

басқарудағы КРІ) 

 

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

Пәннің атауы: Іскерлік коммуникация. 

Бағдарлама авторы: сайымова М.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік құзіреттіліктің бӛлігі ретінде іскерлік қарым-қатынас құзыреттілігін 

одан әрі тәуелсіз жетілдірудің теориялық негізін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Іскерлік коммуникация басқару функцияларын жүзеге асыру құралы ретінде. 

Іскерлік коммуникация ақпараттық ағындарды ұйымдастыру және жеке құзыреттілік ретінде. Психологиялық 

процестердің коммуникациядағы ӛзара іс-қимылдың тиімділігіне әсері (қабылдау, қарым-қатынасты 

қалыптастыру, мотивация, мінез-құлыққа орнату). Бұл дағды. Тиімді іскерлік қарым-қатынас дағдыларының 

құрамдас бӛліктері. Қарым-қатынас түрлері, іскерлік қарым-қатынас, оның қарым-қатынастың басқа түрлерінен 

айырмашылығы. Қарым-қатынастың коммуникативтік аспектісі, оның арналары мен құралдары. Тыңдау 

қабілеті. Ӛз 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 ӛткізу ерекшеліктері. 

Кеңес іскерлік коммуникация және ұжымдық шешім қабылдау нысаны ретінде. Кеңестер қажет болатын 

мақсаттар, кеңестерді ұйымдастыру, кеңестерді жүргізу тәсілдері. Іскерлік келіссӛздер. Манипулятивті 

технологиялар және манипулятивті әсерді бейтараптандыру. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет . 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу. 

Оқытудан кҥтілетін 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. Келіссӛздер мақсаттарының жұмысына және рӛліне 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(2) курс 

Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша 

Қабылдау жылы: 2021 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы Семестр 

Кредит 

саны 

5 Модуль – Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік саясат, (10 кредит) 

БП ЖК MKMKE 2212 Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет 

этикасы  

3 5 

БП ЖК MKS 2213 Мемлекеттік қызмет саясаты 4 5 

6.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы қаржыны тиімді басқару ерекшеліктері, (10 кредит) 

БП ТК МККТ 2214 Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық талдау 3 5 

БП ТК MIKB 2209 Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару 3 5 

6.2 Модуль – Мемлекеттің фискалды және инвестициялық саясаты, (10 кредит) 

БП ТК МВ 2214 Мемлекеттік бюджет 3 5 

БП ТК IS 2215 Инвестициялық саясат 3 5 

7.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы инновациялар академиялық жазу, (15 кредит) 

КП ЖК AZh 2301 Академиялық жазу 3 5 

КП ЖК MBZhZh 2302 Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жанжалдар 3 5 

БП ТК EU 2216 Электронды үкімет 4 5 

7.2 Модуль – Мемлекеттік басқарудың технологиясы, (15 кредит) 

КП ЖК AZh 2301 Академиялық жазу 3 5 

КП ЖК MBZhZh 2302 Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жанжалдар 3 5 

БП ТК ААU 2216 Азаматтарға арналған үкімет 4 5 

8.1 Модуль – Мемлекеттік басқару тиімділігін жоғарлату, (19 кредит) 

КП ТК ММ 2303 Мемлекеттік менеджмент 3 5 

КП ТК TUKShEB 2304 Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық 4 5 

КП ТК MZhA 2305 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 4 5 

БП  
 

Ӛндірістік 

/дипломалды тәжірибе 
4 4 

8.2 Модуль – Мемлекеттік қҧрылымдардағы саясаты, (19 кредит) 
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КП ТК 
MSKMM 2303 

Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени 

менеджменті 
3 5 

КП ТК 
TUKShSMS 2304 

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық 

саласындағы мемлекеттік саясат 
4 5 

КП ТК ShOBMK 2305 Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 4 5 

БП 
 

Ӛндірістік 

/дипломалды тәжірибе 
4 4 

 

6.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы қаржыны тиімді басқару ерекшеліктері 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық талдау 

Бағдарлама авторы: Алдашева Г.М.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық және басқарушылық 

талдаудың негізгі әдістерін меңгертіп, ұйымның мүлкі мен олардың қайнар кӛздерінің нәтижелерін талдауды 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық және басқарушылық талдаудың 

мақсатына әлеуетті инвесторлардың, акционерлер мен кредиторлардың қаржылық ресурстарын тиімді 

пайдалану мақсатында, сол сияқты мемелкеттік, статистикалық, салық қызметтеріне және басқа сыртқы 

қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған дұрыс та тиімді шешімдерді 

қабылдау үшін сыртқы қолданушыларға толық та шыншыл қаржылық есептілікті ұсыну жатады. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сатып алуды басқару, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, Билік 

органдарының қоғаммен байланысы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық және басқарушылық талдаудың 

әдістерін меңгеріп, талдау жасай білу. В. Қолда бар және қозғалыстағы активтер, міндеттемелер, шаруашылық 

субъектісінің капиталы және оның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша есеппен жұмыс 

жасау. С. Шаруашылық операцияларының есебінің ережелері мен принциптерін іс жүзінде қолдану. Д. 

Кәсіпорын мен мекеменің экономикалық қызметтегі мәселелерді кәсіби тұрғыда шешу. Е. Аналитикалық 

тұрғыдан шаруашылық шешімдерін қабылдау және объектілерді фунционалдырудың тиімділігі туралы бағалау 

мақсатында есептік және есептеме ақпараттарды ой елегінен ӛткізу. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару 

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік инвестициялық саясатты жан-жақты талдау, экономиканың түрлі 

деңгейлерінде инвестициялық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру кезінде қолданылатын кәсіби 

ұғымдарды, терминдерді және әдістерді зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік инвестициялық саясаттың ұқсас аймақтық саясатпен ӛзара қарым-

қатынасын, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің ӛңірлік экономика мен бизнес-құрылымдарды 

дамытуға әсерін қарайды. Инвестициялық қызметті басқарудың теориялық негіздерін, инвестициялық қызметті 

мемлекеттік-құқықтық реттеудің негізгі принциптері мен нысандарын зерттейді. Инвестициялық басқару 

теориясы мен әдіснамасымен танысып, ұтымды инвестициялық саясатты таңдау кезінде шешім қабылдаудың 

теориялық негіздерін игереді. Тәуекелдерді бағалау және инвестициялық қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету әдістерін игеруді қарастырады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Демография, Статистика  

Постреквизиттері: Аумақтар маркетингі, Ғаламторда деректер базасын жариялау, Макроэкономикалық талдау 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. Белгілі бір экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын 

командалар мен топтарды жедел басқару.  В. Басқару шешімдерінің нұсқалары, қабылданатын шешімдердің 

ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

критерийлеріне негізделген оларды таңдау негіздемесі. C. Қазақстандағы және шетелдегі микро және макро 

деңгейлердегі әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын кӛрсеткіштерді талдау 

және интерпретациялау. Д. Ағымдағы нормативтік базаны ескере отырып, стандартты әдістерге негізделген 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу. E. Шығындарды басқару, сапа, 

персонал, жоспарлау, мемлекеттік реттеу, қаржылық, инвестициялық және инновациялық басқару саласында 

жобалық шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық жүйелердің ӛнімділік кӛрсеткіштерін талдау және түсіндіру. 
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6.2 Модуль – Мемлекеттің фискалды және инвестициялық саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: бюджеттік қатынастардың құрылу үдерістерінің теориялық және тәжірибелік 

талдауы негізінде, сонымен қатар заң және нормативті құжаттарды жалпылау, Қазақстанның бюджет 

саласындағы жүзеге асырылған реформалардың тәжірибесі, республикалық және аймақтық деңгейлерде 

бюджеттік қатынастардың ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы білімді игерулеріне 

студенттерді машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: мемлекеттік бюджет, республикалық бюджет, жергілікті бюджет, , бюжет жүйесі, 

бюджеттік бақылау, бюджет үдерісі, бюджеттік механизм,  бюджеттік жоспарлау, бюджетаралық қатынастар, 

бюджет сыныптамасы, бюджет кірістері, бюджет шығыстары, бюджет теңгерімділігі, бюджеттік комиссия. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Статистика 

Постреквизиттері: Мемлекеттік менеджмент, Қазақстандағы салық және салық жүйесі. 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштерді 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инвестициялық саясат 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік инвестициялық саясатты жан-жақты талдау, экономиканың түрлі 

деңгейлерінде инвестициялық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру кезінде қолданылатын кәсіби 

ұғымдарды, терминдерді және әдістерді зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік инвестициялық саясаттың ұқсас аймақтық саясатпен ӛзара қарым-

қатынасын, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің ӛңірлік экономика мен бизнес-құрылымдарды 

дамытуға әсерін қарайды. Инвестициялық қызметті басқарудың теориялық негіздерін, инвестициялық қызметті 

мемлекеттік-құқықтық реттеудің негізгі принциптері мен нысандарын зерттейді. Инвестициялық басқару 

теориясы мен әдіснамасымен танысып, ұтымды инвестициялық саясатты таңдау кезінде шешім қабылдаудың 

теориялық негіздерін игереді. Тәуекелдерді бағалау және инвестициялық қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету әдістерін игеруді қарастырады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Демография, Статистика  

Постреквизиттері: Аумақтар маркетингі, Ғаламторда деректер базасын жариялау, Макроэкономикалық талдау 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. Белгілі бір экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын 

командалар мен топтарды жедел басқару.  В. Басқару шешімдерінің нұсқалары, қабылданатын шешімдердің 

ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

критерийлеріне негізделген оларды таңдау негіздемесі. C. Қазақстандағы және шетелдегі микро және макро 

деңгейлердегі әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын кӛрсеткіштерді талдау 

және интерпретациялау. Д. Ағымдағы нормативтік базаны ескере отырып, стандартты әдістерге негізделген 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу. E. Шығындарды басқару, сапа, 

персонал, жоспарлау, мемлекеттік реттеу, қаржылық, инвестициялық және инновациялық басқару саласында 

жобалық шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық жүйелердің ӛнімділік кӛрсеткіштерін талдау және түсіндіру. 

 

7.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы инновациялар академиялық жазу 

 

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

Пәннің атауы: Электронды үкімет 

Бағдарлама авторы: Сайымова М.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: ақпараттық қоғамда мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде электрондық 

үкімет бойынша студенттерде қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 
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Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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. Электрондық 

үкімет ақпараттық қоғамдағы мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде білу. С. Электрондық үкімет және 

цифрлық демократия тетіктерін меңгеру. Д. Электрондық үкіметті енгізу қабілеті. Е. Азаматтар мен бизнес 

үшін үкіметтік сервистердің қажеттілігін түсіну. 

 

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

Пәннің атауы: Логистика 

Бағдарлама авторы: Жекеева Қ.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді логистикалық жүйені (кӛлік және қойма шаруашылығы) таңдауға 

және логистикалық жүйемен келтірілген экономикалық шығынды бағалаудың ең негізделген жолдарын 

іздестіруге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Логистиканың мақсаты-қажетті тауарлардың қажетті уақытта қажетті жерде 

болуы. Экономикада логистиканы материалды ағынмен басқару ӛнері деп санайды, яғни ӛнім ағынынан 

тұтынушыға дейін. Әрине, бұл жолдан ӛтіп, материал ағынның әр түрлі ұйымдардың, фирмалардың, 

делдалдардың ӛнімнің таратылуына, кӛлікпен, қорлармен, қойма шаруашылығымен жабдықталуына әсер етеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Маркетинг.. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет 

этикасы, Мемлекеттік менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Алынған білім осы ортада қызмет ету үшін логистиканы қаруландырады. 

В. Одан әрі негізгі мамандандықты иемднуі үшін маңызды негіді қалайды. С. Кӛлік жүйелері, қойма 

шаруашылығы, жабдықтау, ӛнімді ӛткізу, информатика, қорларды басқару, фирмалар мен кәсіпорындарды 

әртүрлі материалдық ресурстармен қамтамасыз ету жӛніндегі нарықтық стратегияны талдау саласында 

кәсіпқой болуға мүмкіндік береді. Д. Логистикадағы жүйелі тәсіл бойынша қарым-қатынас саласында және оны 

логистикалық жүйелерді қалыптастыруда қолдану. E. Логистиканы қолданудан экономикалық тиімділікті 

анықтаудағы практикалық пайданы анықтау, логистикалық сервис деңгейіне байланысты кәсіпорын қызметінің 

экономикалық кӛрсеткіштерін есептеуді оқыту саласында іскерліктер. 

 

7.2 Модуль – Мемлекеттік басқарудың технологиясы 

 

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

Пәннің атауы: Азаматтарға арналған үкімет 

Бағдарлама авторы: Сайымова М.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Барлық халыққа қызмет кӛрсету орталықтарын  бір жүйеге жинақтап ақпараттық 

технологияларды пайдалану арқылы  азаматтармен және ұйымдармен ӛзара іс-қимыл жасау кезінде, сондай-ақ 

ведомствоаралық және ӛңіраралық ӛзара іс-қимыл кезінде кӛрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапалы 

ӛзгеруіне әкелген  «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен танысу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кҥтілетін 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 кӛрсету 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобалық логистика 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің логистиканың заманауи тұжырымдамаларын қолдану негізінде 

тауарларды ӛткізу жүйелерін жобалау мәселелері бойынша терең теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тауар ӛткізу жүйелерін жобалаудың теориялық және практикалық негіздері 

қарастырылады, әртүрлі меншік нысанындағы қазіргі заманғы кәсіпорындарда жобалаудың негізгі түрлері, 

әдістері мен қағидаттары баяндалады. Әрбір ӛндіруші мен кәсіпкерді жоғары нәтижеге қол жеткізуге 

бағыттайтын нарық жағдайында кәсіпорындарда логистикалық стратегияны әзірлеу шығындарды едәуір 
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тӛмендетеді. Жобаларды басқару саласындағы заманауи мамандар логистикалық жүйелерді жобалаудың негізгі 

принциптері мен әдістерін, корпоративті маркетингтік және ӛндірістік стратегиялармен қатар кәсіпорындағы 

логистикалық стратегияны әзірлеу процесінің кезеңдерін, жаңа нарықтық қатынастардағы логистикалық 

жоспарлаудың интеграцияланған процесін білуі керек, сонымен қатар әртүрлі жобаларды ӛз бетінше жасай 

білуі және оларды қазіргі экономикалық жағдайда жүзеге асыруға ықпал етуі керек. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг. 

Постреквизиттер: Электрондық үкімет, Интернетте деректер базасын жариялау, HR-басқару. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. Болашақ менеджердің тауар ӛткізу жүйелерінің жоғары бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін жеткізу тізбегі бойынша серіктестермен кӛп аспектілі жүйелік интеграцияға 

бағдарлануын қалыптастыру. В. Зияткерлік даму, мәдени деңгейді, кәсіби құзыреттілікті арттыру үшін 

танымның әдістері мен құралдарын қолдану. С. Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық 

шешімдердің шарттары мен салдарларын бағалау. Д. Тұтынушылардың, ӛндірушілердің, ресурстар иелерінің 

және мемлекеттің мінез-құлқын талдаудың экономикалық әдістерін пайдалану. E. басқарушылық шешімдерді 

қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау әдістерін қолдана білу және экономикалық, қаржылық және 

ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру әдістерін үйрену. 

 

8.1 Модуль – Мемлекеттік басқару тиімділігін жоғарлату 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Кусайнов Х.Х. 

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 мазмҧны: Бұл курс мемлекетті басқару ұғымдарын зерттеуді ұсынады, бұл ағылшынның 

«menegment» сӛзінен 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 ӛтеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық экономикасын басқару 

Бағдарлама авторы: жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды басқару саласында қазіргі 

заманғы теориялық және практикалық білімдердің қажетті кӛлемін беру және оларды экономиканың осы 

саласын басқару және реттеу әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі экономикалық жағдайда тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды дамыту 

экономиканың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Тұрғын үй қатынастарының әлеуметтік-

экономикалық маңызының жоғары дәрежесі жұмыс істеуінің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету, 

қолданыстағы ұстанымдарды сақтау және қала құрылысы құрылымдарын одан әрі дамыту үшін қолдау және 

оны реттеу жүйесін жетілдіру қажеттілігін негіздейді. «ТКШ экономикасын басқару» пәні студенттерге тұрғын 

үй-коммуналдық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат бойынша білім береді, тек жоғары ӛндірістік-

шаруашылық тәуекелі бар ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие қала қуатын ӛркениетті 

пайдалануға саналы қызығушылық қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК мемлекеттік қолдау, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік жергілікті басқару және ӛзін-ӛзі басқару. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. ҚР-дағы тұрғын үй-коммуналдық қатынастардың қызметін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. ТКШ қызметін сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштер құрамын 

және есептеу әдістемесін пайдалану. С. ҚР-дағы ТКШ дамыту бойынша экономикалық ақпаратты жинау, 

қорыту және талдау қабілеті. Д. ТКШ-ның мемлекеттік саясатының талаптарын практикалық қызметте есепке 
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алу дағдыларын меңгеру. Е. ұсынылған ұсыныстарды негіздеу үшін ТКШ-ның мемлекеттік саясатын талдау 

дағдыларын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым-қатынасы, экономика мен саясаттың ӛзара 

байланысы, Қазақстан Республикасындағы бизнестің даму ерекшеліктері туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс экономиканы және бюрократизмді мемлекеттік басқару жүйесінің 

теориялық негіздерін, кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық негіздерін, мемлекеттік кәсіпкерлікті және оның 

нарықтық экономикадағы рӛлін, жеке кәсіпкерлікті құрудағы мемлекеттің рӛлін, жеке кәсіпкерлікті дамытуды 

мемлекеттік ынталандыруды, кәсіпкерлікті дамытудағы Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастардың рӛлін, 

экономикалық ӛсу проблемаларын шешудегі мемлекеттің рӛлін зерделеуді кӛздейді. Пәнді оқу барысында 

студенттер мемлекеттің және азаматтық қоғамның түрлі аспектілерімен, экономиканың түрлі секторларындағы 

бизнестің даму жағдайымен, мемлекеттің бизнеспен ӛзара қарым-қатынасының құқықтық аспектісімен, ұлттық 

экономиканың әлемдік шаруашылықпен ӛзара іс-қимылын мемлекеттік реттеумен танысады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК мемлекеттік қолдау, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік жергілікті басқару және ӛзін-ӛзі басқару. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Ӛтпелі экономиканың негізгі заңдылықтары туралы, қазіргі заманғы 

жағдайларда бизнесті реттеудің ұйымдастырушылық негіздері туралы, экономикалық ӛсу 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 

ӛзара қарым-қатынас механизмдерін меңгеру. Д. Мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым-қатынасы мәселелерінде 

бағдарлануы. E. Қазақстан Республикасындағы бизнеске мемлекеттік әсер етудің негізгі әдістері мен 

құралдарын түсіну. 

8.2 Модуль – Мемлекеттік қҧрылымдардағы саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің әртүрлі мәдени жағдайларда басқару жүйесінің қалыптасуы мен даму 

заңдылықтары туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс әр түрлі мәдениеттер тоғысында пайда болатын іскерлік қатынастарды 

басқаруды зерттеуге бағытталған. Ӛйткені, монмәдени ұйымдар келесідей әртүрлі айырмашылықтарға ие – 

кәсіби, гендерлік, жас, әлеуметтік және басқалары, бұл олардың еңбек және басқару мәдениетін анықтайды. 

Сондықтан толерантты ӛзара 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: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясат 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Курста студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды басқару саласында 

қазіргі заманғы теориялық және практикалық білімдердің қажетті кӛлемін беру және оларды мемлекеттік 

қолдау мен осы саладағы мемлекеттік саясаттың әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі экономикалық жағдайда тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды дамыту 

мемлекеттік экономикалық саясаттың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Тұрғын үй қатынастарының 

әлеуметтік-экономикалық маңызының дәрежесі жұмыс істеуінің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету, 

қолданыстағы ұстанымдарды сақтау және қала құрылысы құрылымдарын одан әрі дамыту үшін қолдау және 

оны реттеу жүйесін жетілдіру қажеттілігін негіздейді. «ТКШ саласындағы мемлекеттік саясат» пәні 

студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат бойынша білім береді және 
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жоғары ӛндірістік-шаруашылық тәуекелі бар ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие қала 

қуатын ӛркениетті пайдалануға саналы қызығушылық қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг. 

Постреквизиттері: Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда тұрғын үй-коммуналдық қатынастардың қызметін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық қызметін 

сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштер құрамын және есептеу әдістемесін пайдалану. С. Қазақстанда тұрғын-үй 

коммуналдық шаруашылық дамыту бойынша экономикалық ақпаратты жинау, қорыту және талдау қабілеті. Д. 

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығының мемлекеттік саясатының талаптарын практикалық қызметте есепке 

алу дағдыларын меңгеру. Е. Ұсынылған ұсыныстарды негіздеу үшін тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығының мемлекеттік саясатын талдау дағдысын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясаты саласында 

заманауи теориялық және практикалық білімдердің қажетті кӛлемін беру және оларды әртүрлі аналитикалық 

және экономикалық есептерді орындаудың практикалық әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі экономикалық жағдайда шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 

мемлекеттік саясаттың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Шағын және орта кәсіпкерліктің 

әлеуметтік-экономикалық маңыздылығының жоғары дәрежесі оның жұмыс істеуінің қолайлы жағдайларын 

қамтамасыз ету, қолданыстағы ұстанымдарды сақтау және кәсіпкерлік құрылымдардың одан әрі дамуы үшін 

қолдау және оны реттеу жүйесін жетілдіру қажеттілігін негіздейді. "Шағын және орта бизнестің мемлекеттік 

саясаты" пәні студенттерге шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясаты бойынша білім береді, тек жоғары 

ӛндірістік-шаруашылық тәуекелі ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие ӛркениетті 

шағын және орта бизнеске саналы қызығушылық қалыптастырады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг. 

Постреквизиттері: Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. ҚР шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметін регламенттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. Есептеу әдістемесін және шағын және орта бизнес 

субъектілерінің қызметін сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштер құрамын пайдалану. С. ҚР шағын және орта 

бизнесті дамыту бойынша экономикалық ақпаратты жинау, қорыту және талдау қабілеті. Д. Практикалық 

қызметте шағын және орта кәсіпкерліктің мемлекеттік саясатының талаптарын есепке алу дағдыларын меңгеруі 

мүмкін. Е. Ұсынылатын ұсыныстарды негіздеу үшін шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясатын талдау 

дағдыларын қолдану. 

 

6В04105-Мемлекеттік және жергілікті басқару 

3курс 

Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша 

Қабылдау жылы: 2021 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы Семестр 

Кредит 

саны 

5 Модуль – Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік саясат, (10 кредит) 

БП ЖК MKMKE 

2213 
Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет этикасы 

3 5 

БП ЖК MKS 2114 Мемлекеттік қызмет саясаты 4 5 

6.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы қаржыны тиімді басқару, (10 кредит) 

БП ТК МККТ 2215 Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық талдау 3 5 

БП ТК MIKB 2216 Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару 3 5 

6.2 Модуль – Мемлекеттің фискалды және инвестициялық саясаты, (10 кредит) 

БП ТК МВ 2215 Мемлекеттік бюджет 3 5 

БП ТК IS 2216 Инвестициялық саясат 3 5 

7.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы инновациялар академиялық жазу, (20 кредит) 

КП ЖК AZh 2301 Академиялық жазу 3 5 

КП ЖК 
MBZhZh 

2302 
Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жанжалдар 3 5 

БП ТК EU 2217 Электронды үкімет 4 5 

БП ТК Log 2218 Логистика 4 5 

7.2 Модуль – Мемлекеттік басқарудың технологиясы, (20 кредит) 

КП ЖК AZh 2301 Академиялық жазу 3 5 
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КП ЖК 
MBZhZh 

2302 
Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жанжалдар 3 5 

БП ТК ААU 2217 Азаматтарға арналған үкімет 4 5 

БП ТК ZhL 2218 Жобалық логистика 4 5 

8.1 Модуль – Мемлекеттік басқару тиімділігін жоғарлату, (20 кредит) 

КП ТК ММ 2303 Мемлекеттік менеджмент 3 5 

КП ТК 
TUKShEB 

2304 
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық 4 5 

КП ТК MZhA 2305 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 4 5 

КП   Ӛндірістік тәжірибе 4 5 

8.2 Модуль – Мемлекеттік қҧрылымдардағы саясаты, (20 кредит) 

КП ТК 
MSKMM 

2303 
Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 3 5 

КП ТК 
TUKShSMS 

2304 

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласындағы 

мемлекеттік саясат 
4 5 

КП ТК 
ShOBMK 

2305 
Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 4 5 

КП   Ӛндірістік тәжірибе 4 5 

 

6.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы қаржыны тиімді басқару 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық талдау 

Бағдарлама авторы: Алдашева Г.М.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық және басқарушылық 

талдаудың негізгі әдістерін меңгертіп, ұйымның мүлкі мен олардың қайнар кӛздерінің нәтижелерін талдауды 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық және басқарушылық талдаудың 

мақсатына әлеуетті инвесторлардың, акционерлер мен кредиторлардың қаржылық ресурстарын тиімді 

пайдалану мақсатында, сол сияқты мемелкеттік, статистикалық, салық қызметтеріне және басқа сыртқы 

қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған дұрыс та тиімді шешімдерді 

қабылдау үшін сыртқы қолданушыларға толық та шыншыл қаржылық есептілікті ұсыну жатады. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сатып алуды басқару, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, Билік 

органдарының қоғаммен байланысы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық және басқарушылық талдаудың 

әдістерін меңгеріп, талдау жасай білу. В. Қолда бар және қозғалыстағы активтер, міндеттемелер, шаруашылық 

субъектісінің капиталы және оның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша есеппен жұмыс 

жасау. С. Шаруашылық операцияларының есебінің ережелері мен принциптерін іс жүзінде қолдану. Д. 

Кәсіпорын мен мекеменің экономикалық қызметтегі мәселелерді кәсіби тұрғыда шешу. Е. Аналитикалық 

тұрғыдан шаруашылық шешімдерін қабылдау және объектілерді фунционалдырудың тиімділігі туралы бағалау 

мақсатында есептік және есептеме ақпараттарды ой елегінен ӛткізу. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару 

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік инвестициялық саясатты жан-жақты талдау, экономиканың түрлі 

деңгейлерінде инвестициялық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру кезінде қолданылатын кәсіби 

ұғымдарды, терминдерді және әдістерді зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік инвестициялық саясаттың ұқсас аймақтық саясатпен ӛзара қарым-

қатынасын, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің ӛңірлік экономика мен бизнес-құрылымдарды 

дамытуға әсерін қарайды. Инвестициялық қызметті басқарудың теориялық негіздерін, инвестициялық қызметті 

мемлекеттік-құқықтық реттеудің негізгі принциптері мен нысандарын зерттейді. Инвестициялық басқару 

теориясы мен әдіснамасымен танысып, ұтымды инвестициялық саясатты таңдау кезінде шешім қабылдаудың 

теориялық негіздерін игереді. Тәуекелдерді бағалау және инвестициялық қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету әдістерін игеруді қарастырады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Демография, Статистика  

Постреквизиттері: Аумақтар маркетингі, Ғаламторда деректер базасын жариялау, Макроэкономикалық талдау 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. Белгілі бір экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын 

командалар мен топтарды жедел басқару.  В. Басқару шешімдерінің нұсқалары, қабылданатын шешімдердің 

ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

критерийлеріне негізделген оларды таңдау негіздемесі. C. Қазақстандағы және шетелдегі микро және макро 
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деңгейлердегі әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын кӛрсеткіштерді талдау 

және интерпретациялау. Д. Ағымдағы нормативтік базаны ескере отырып, стандартты әдістерге негізделген 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу. E. Шығындарды басқару, сапа, 

персонал, жоспарлау, мемлекеттік реттеу, қаржылық, инвестициялық және инновациялық басқару саласында 

жобалық шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық жүйелердің ӛнімділік кӛрсеткіштерін талдау және түсіндіру. 

 

6.2 Модуль – Мемлекеттің фискалды және инвестициялық саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: бюджеттік қатынастардың құрылу үдерістерінің теориялық және тәжірибелік 

талдауы негізінде, сонымен қатар заң және нормативті құжаттарды жалпылау, Қазақстанның бюджет 

саласындағы жүзеге асырылған реформалардың тәжірибесі, республикалық және аймақтық деңгейлерде 

бюджеттік қатынастардың ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы білімді игерулеріне 

студенттерді машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: мемлекеттік бюджет, республикалық бюджет, жергілікті бюджет, , бюжет жүйесі, 

бюджеттік бақылау, бюджет үдерісі, бюджеттік механизм,  бюджеттік жоспарлау, бюджетаралық қатынастар, 

бюджет сыныптамасы, бюджет кірістері, бюджет шығыстары, бюджет теңгерімділігі, бюджеттік комиссия. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Статистика 

Постреквизиттері: Мемлекеттік менеджмент, Қазақстандағы салық және салық жүйесі. 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіштерді 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инвестициялық саясат 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік инвестициялық саясатты жан-жақты талдау, экономиканың түрлі 

деңгейлерінде инвестициялық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру кезінде қолданылатын кәсіби 

ұғымдарды, терминдерді және әдістерді зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік инвестициялық саясаттың ұқсас аймақтық саясатпен ӛзара қарым-

қатынасын, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің ӛңірлік экономика мен бизнес-құрылымдарды 

дамытуға әсерін қарайды. Инвестициялық қызметті басқарудың теориялық негіздерін, инвестициялық қызметті 

мемлекеттік-құқықтық реттеудің негізгі принциптері мен нысандарын зерттейді. Инвестициялық басқару 

теориясы мен әдіснамасымен танысып, ұтымды инвестициялық саясатты таңдау кезінде шешім қабылдаудың 

теориялық негіздерін игереді. Тәуекелдерді бағалау және инвестициялық қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету әдістерін игеруді қарастырады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Демография, Статистика  

Постреквизиттері: Аумақтар маркетингі, Ғаламторда деректер базасын жариялау, Макроэкономикалық талдау 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. Белгілі бір экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын 

командалар мен топтарды жедел басқару.  В. Басқару шешімдерінің нұсқалары, қабылданатын шешімдердің 

ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

критерийлеріне негізделген оларды таңдау негіздемесі. C. Қазақстандағы және шетелдегі микро және макро 

деңгейлердегі әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын кӛрсеткіштерді талдау 

және интерпретациялау. Д. Ағымдағы нормативтік базаны ескере отырып, стандартты әдістерге негізделген 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу. E. Шығындарды басқару, сапа, 

персонал, жоспарлау, мемлекеттік реттеу, қаржылық, инвестициялық және инновациялық басқару саласында 

жобалық шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық жүйелердің ӛнімділік кӛрсеткіштерін талдау және түсіндіру. 

 

7.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы инновациялар академиялық жазу 

 

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

Пәннің атауы: Электронды үкімет 
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Бағдарлама авторы: Сайымова М.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: ақпараттық қоғамда мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде электрондық 

үкімет бойынша студенттерде қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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. Электрондық 

үкімет ақпараттық қоғамдағы мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде білу. С. Электрондық үкімет және 

цифрлық демократия тетіктерін меңгеру. Д. Электрондық үкіметті енгізу қабілеті. Е. Азаматтар мен бизнес 

үшін үкіметтік сервистердің қажеттілігін түсіну. 

 

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

Пәннің атауы: Логистика 

Бағдарлама авторы: Жекеева Қ.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді логистикалық жүйені (кӛлік және қойма шаруашылығы) таңдауға 

және логистикалық жүйемен келтірілген экономикалық шығынды бағалаудың ең негізделген жолдарын 

іздестіруге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Логистиканың мақсаты-қажетті тауарлардың қажетті уақытта қажетті жерде 

болуы. Экономикада логистиканы материалды ағынмен басқару ӛнері деп санайды, яғни ӛнім ағынынан 

тұтынушыға дейін. Әрине, бұл жолдан ӛтіп, материал ағынның әр түрлі ұйымдардың, фирмалардың, 

делдалдардың ӛнімнің таратылуына, кӛлікпен, қорлармен, қойма шаруашылығымен жабдықталуына әсер етеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Маркетинг.. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет 

этикасы, Мемлекеттік менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Алынған білім осы ортада қызмет ету үшін логистиканы қаруландырады. 

В. Одан әрі негізгі мамандандықты иемднуі үшін маңызды негіді қалайды. С. Кӛлік жүйелері, қойма 

шаруашылығы, жабдықтау, ӛнімді ӛткізу, информатика, қорларды басқару, фирмалар мен кәсіпорындарды 

әртүрлі материалдық ресурстармен қамтамасыз ету жӛніндегі нарықтық стратегияны талдау саласында 

кәсіпқой болуға мүмкіндік береді. Д. Логистикадағы жүйелі тәсіл бойынша қарым-қатынас саласында және оны 

логистикалық жүйелерді қалыптастыруда қолдану. E. Логистиканы қолданудан экономикалық тиімділікті 

анықтаудағы практикалық пайданы анықтау, логистикалық сервис деңгейіне байланысты кәсіпорын қызметінің 

экономикалық кӛрсеткіштерін есептеуді оқыту саласында іскерліктер. 

 

7.2 Модуль – Мемлекеттік басқарудың технологиясы 

 

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

Пәннің атауы: Азаматтарға арналған үкімет 

Бағдарлама авторы: Сайымова М.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Барлық халыққа қызмет кӛрсету орталықтарын  бір жүйеге жинақтап ақпараттық 

технологияларды пайдалану арқылы  азаматтармен және ұйымдармен ӛзара іс-қимыл жасау кезінде, сондай-ақ 

ведомствоаралық және ӛңіраралық ӛзара іс-қимыл кезінде кӛрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапалы 

ӛзгеруіне әкелген  «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен танысу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кҥтілетін 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 кӛрсету 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. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобалық логистика 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің логистиканың заманауи тұжырымдамаларын қолдану негізінде 

тауарларды ӛткізу жүйелерін жобалау мәселелері бойынша терең теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тауар ӛткізу жүйелерін жобалаудың теориялық және практикалық негіздері 

қарастырылады, әртүрлі меншік нысанындағы қазіргі заманғы кәсіпорындарда жобалаудың негізгі түрлері, 

әдістері мен қағидаттары баяндалады. Әрбір ӛндіруші мен кәсіпкерді жоғары нәтижеге қол жеткізуге 

бағыттайтын нарық жағдайында кәсіпорындарда логистикалық стратегияны әзірлеу шығындарды едәуір 

тӛмендетеді. Жобаларды басқару саласындағы заманауи мамандар логистикалық жүйелерді жобалаудың негізгі 

принциптері мен әдістерін, корпоративті маркетингтік және ӛндірістік стратегиялармен қатар кәсіпорындағы 

логистикалық стратегияны әзірлеу процесінің кезеңдерін, жаңа нарықтық қатынастардағы логистикалық 

жоспарлаудың интеграцияланған процесін білуі керек, сонымен қатар әртүрлі жобаларды ӛз бетінше жасай 

білуі және оларды қазіргі экономикалық жағдайда жүзеге асыруға ықпал етуі керек. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг. 

Постреквизиттер: Электрондық үкімет, Интернетте деректер базасын жариялау, HR-басқару. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. Болашақ менеджердің тауар ӛткізу жүйелерінің жоғары бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін жеткізу тізбегі бойынша серіктестермен кӛп аспектілі жүйелік интеграцияға 

бағдарлануын қалыптастыру. В. Зияткерлік даму, мәдени деңгейді, кәсіби құзыреттілікті арттыру үшін 

танымның әдістері мен құралдарын қолдану. С. Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық 

шешімдердің шарттары мен салдарларын бағалау. Д. Тұтынушылардың, ӛндірушілердің, ресурстар иелерінің 

және мемлекеттің мінез-құлқын талдаудың экономикалық әдістерін пайдалану. E. басқарушылық шешімдерді 

қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау әдістерін қолдана білу және экономикалық, қаржылық және 

ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру әдістерін үйрену. 

 

8.1 Модуль – Мемлекеттік басқару тиімділігін жоғарлату 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Кусайнов Х.Х. 

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 мазмҧны: Бұл курс мемлекетті басқару ұғымдарын зерттеуді ұсынады, бұл ағылшынның 

«menegment» сӛзінен 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 ӛтеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық экономикасын басқару 

Бағдарлама авторы: жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды басқару саласында қазіргі 

заманғы теориялық және практикалық білімдердің қажетті кӛлемін беру және оларды экономиканың осы 

саласын басқару және реттеу әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі экономикалық жағдайда тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды дамыту 

экономиканың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Тұрғын үй қатынастарының әлеуметтік-

экономикалық маңызының жоғары дәрежесі жұмыс істеуінің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету, 

қолданыстағы ұстанымдарды сақтау және қала құрылысы құрылымдарын одан әрі дамыту үшін қолдау және 

оны реттеу жүйесін жетілдіру қажеттілігін негіздейді. «ТКШ экономикасын басқару» пәні студенттерге тұрғын 

үй-коммуналдық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат бойынша білім береді, тек жоғары ӛндірістік-
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шаруашылық тәуекелі бар ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие қала қуатын ӛркениетті 

пайдалануға саналы қызығушылық қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК мемлекеттік қолдау, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік жергілікті басқару және ӛзін-ӛзі басқару. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А. ҚР-дағы тұрғын үй-коммуналдық қатынастардың қызметін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. ТКШ қызметін сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштер құрамын 

және есептеу әдістемесін пайдалану. С. ҚР-дағы ТКШ дамыту бойынша экономикалық ақпаратты жинау, 

қорыту және талдау қабілеті. Д. ТКШ-ның мемлекеттік саясатының талаптарын практикалық қызметте есепке 

алу дағдыларын меңгеру. Е. ұсынылған ұсыныстарды негіздеу үшін ТКШ-ның мемлекеттік саясатын талдау 

дағдыларын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым-қатынасы, экономика мен саясаттың ӛзара 

байланысы, Қазақстан Республикасындағы бизнестің даму ерекшеліктері туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс экономиканы және бюрократизмді мемлекеттік басқару жүйесінің 

теориялық негіздерін, кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық негіздерін, мемлекеттік кәсіпкерлікті және оның 

нарықтық экономикадағы рӛлін, жеке кәсіпкерлікті құрудағы мемлекеттің рӛлін, жеке кәсіпкерлікті дамытуды 

мемлекеттік ынталандыруды, кәсіпкерлікті дамытудағы Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастардың рӛлін, 

экономикалық ӛсу проблемаларын шешудегі мемлекеттің рӛлін зерделеуді кӛздейді. Пәнді оқу барысында 

студенттер мемлекеттің және азаматтық қоғамның түрлі аспектілерімен, экономиканың түрлі секторларындағы 

бизнестің даму жағдайымен, мемлекеттің бизнеспен ӛзара қарым-қатынасының құқықтық аспектісімен, ұлттық 

экономиканың әлемдік шаруашылықпен ӛзара іс-қимылын мемлекеттік реттеумен танысады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК мемлекеттік қолдау, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік жергілікті басқару және ӛзін-ӛзі басқару. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Ӛтпелі экономиканың негізгі заңдылықтары туралы, қазіргі заманғы 

жағдайларда бизнесті реттеудің ұйымдастырушылық негіздері туралы, экономикалық ӛсу 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 

ӛзара қарым-қатынас механизмдерін меңгеру. Д. Мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым-қатынасы мәселелерінде 

бағдарлануы. E. Қазақстан Республикасындағы бизнеске мемлекеттік әсер етудің негізгі әдістері мен 

құралдарын түсіну. 

 

8.2 Модуль – Мемлекеттік қҧрылымдардағы саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің әртүрлі мәдени жағдайларда басқару жүйесінің қалыптасуы мен даму 

заңдылықтары туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс әр түрлі мәдениеттер тоғысында пайда болатын іскерлік қатынастарды 

басқаруды зерттеуге бағытталған. Ӛйткені, монмәдени ұйымдар келесідей әртүрлі айырмашылықтарға ие – 

кәсіби, гендерлік, жас, әлеуметтік және басқалары, бұл олардың еңбек және басқару мәдениетін анықтайды. 

Сондықтан толерантты ӛзара 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: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясат 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты:  Курста студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды басқару саласында 

қазіргі заманғы теориялық және практикалық білімдердің қажетті кӛлемін беру және оларды мемлекеттік 

қолдау мен осы саладағы мемлекеттік саясаттың әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі экономикалық жағдайда тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды дамыту 

мемлекеттік экономикалық саясаттың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Тұрғын үй қатынастарының 

әлеуметтік-экономикалық маңызының дәрежесі жұмыс істеуінің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету, 

қолданыстағы ұстанымдарды сақтау және қала құрылысы құрылымдарын одан әрі дамыту үшін қолдау және 

оны реттеу жүйесін жетілдіру қажеттілігін негіздейді. «ТКШ саласындағы мемлекеттік саясат» пәні 

студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат бойынша білім береді және 

жоғары ӛндірістік-шаруашылық тәуекелі бар ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие қала 

қуатын ӛркениетті пайдалануға саналы қызығушылық қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг. 

Постреквизиттері: Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда тұрғын үй-коммуналдық қатынастардың қызметін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық қызметін 

сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштер құрамын және есептеу әдістемесін пайдалану. С. Қазақстанда тұрғын-үй 

коммуналдық шаруашылық дамыту бойынша экономикалық ақпаратты жинау, қорыту және талдау қабілеті. Д. 

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығының мемлекеттік саясатының талаптарын практикалық қызметте есепке 

алу дағдыларын меңгеру. Е. Ұсынылған ұсыныстарды негіздеу үшін тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығының мемлекеттік саясатын талдау дағдысын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясаты саласында 

заманауи теориялық және практикалық білімдердің қажетті кӛлемін беру және оларды әртүрлі аналитикалық 

және экономикалық есептерді орындаудың практикалық әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі экономикалық жағдайда шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 

мемлекеттік саясаттың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Шағын және орта кәсіпкерліктің 

әлеуметтік-экономикалық маңыздылығының жоғары дәрежесі оның жұмыс істеуінің қолайлы жағдайларын 

қамтамасыз ету, қолданыстағы ұстанымдарды сақтау және кәсіпкерлік құрылымдардың одан әрі дамуы үшін 

қолдау және оны реттеу жүйесін жетілдіру қажеттілігін негіздейді. "Шағын және орта бизнестің мемлекеттік 

саясаты" пәні студенттерге шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясаты бойынша білім береді, тек жоғары 

ӛндірістік-шаруашылық тәуекелі ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие ӛркениетті 

шағын және орта бизнеске саналы қызығушылық қалыптастырады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг. 

Постреквизиттері: Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӚК саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. ҚР шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметін регламенттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. Есептеу әдістемесін және шағын және орта бизнес 

субъектілерінің қызметін сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштер құрамын пайдалану. С. ҚР шағын және орта 

бизнесті дамыту бойынша экономикалық ақпаратты жинау, қорыту және талдау қабілеті. Д. Практикалық 

қызметте шағын және орта кәсіпкерліктің мемлекеттік саясатының талаптарын есепке алу дағдыларын меңгеруі 

мүмкін. Е. Ұсынылатын ұсыныстарды негіздеу үшін шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясатын талдау 

дағдыларын қолдану. 

6В04105-Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Оқу мерзімі: 3 жыл 

Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша 

Қабылдау жылы: 2020 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы Семестр 

Кредит 

саны 

9.1 Модуль – Мемлекеттік қызметті басқару және қолдау, (21 кредит) 

БП ТК UKB 3214 Ұлттық компанияларды басқару  5 6 

КП ТК МSZhB 3303 Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару 5 5 

КП ТК 
AOKMK 

3304 
АӚК мемлекеттік қолдау 5 5 

КП ЖК MKK 3305 Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтер 5 5 

9.2 Модуль – Мемлекеттік басқару саясаты, (21 кредит) 

БП ТК UKBS 3214 Ұлттық компанияларды басқару саясаты 5 6 

КП ТК МSZhB 3303 Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару 5 5 

КП ТК 
AOKSMS 

3304 
АӚК саласындағы мемлекеттік саясат 5 5 
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КП ЖК МSZhB 3303 Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтер 5 5 

10.1 Модуль – Мемлекеттік жобаларды жҥзеге асыру, (27 кредит) 

КП ТК MBOZh 3306 Мемлекеттік билік органдарының жүйесі 5 5 

КП ЖК AEB 3307 Аймақтық экономика және басқару 5 5 

КП ТК 
MZhBOOB 

3308 
Мемлекеттік жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 5 5 

БП  Ӛндірістік практика 6 10 

БП  Дипломалды практика 6 2 

10.2 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы қызметтер, (27 кредит) 

КП ТК КMBO 3306 Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары 5 5 

КП ЖК AEB 3307 Аймақтық экономика және басқару 5 5 

КП ТК 
ZhOOBО 

3308 
Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары 5 5 

БП  Ӛндірістік практика 6 10 

БП  Дипломалды практика 6 2 

 

9.1 Модуль – Мемлекеттік қызметті басқару және қолдау 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық компанияларды басқару 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге  ұлттық компаниядағы кӛшбасшылық саясаты, мотивация, 

қақтығыстар, ұйымдастыру мәдениетінің тұтас сипаттау 

Курстың қысқаша мазмҧны: Курста ұлттық компаниядағы адам мінез-құлқы, ұйымдағы ынталылық және 

тиімділік, ұйымдағы топтық мінез-құлық, ұйымдастырушылық ӛзгерістер, белсенді ӛмірлік жағдайды 

қалыптастыру, кӛшбасшылық психология және топтық басқару саласында ғылыми-зерттеу және басқару 

саласындағы әдістемелік мәдениетті дамыту туралы білім жүйесін қалыптастыру; кӛшбасшылық психология 

және командалық басқару саласында қажетті білім мен дағдыларды игеру; ғылыми кӛзқарасты қалыптастыру 

және кӛшбасшылық және командалық басқару ерекшеліктерін түсіндіреді.    

Пререквизиттері: Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. Басшылық теориясын, кӛшбасшыларды кӛтермелеу механизмдерін білу. 

B. Персоналды басқару міндеттерін шешу үшін бірлескен жұмысты ұйымдастыру. C. Теориялық білімдерді 

кӛшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру үшін пайдалану. Д. Командада, корпоративтік этикада қарым-қатынас 

жасау. E. Басшылардың технологиялық жетілдірілуінің тиімділігін арттыру үшін топты біріктіру әдістерін 

меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі мемлекеттік сектордағы жобаны басқарудың негізгі әдістері мен 

принциптерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Берілген курс жобаны басқарудың негіздерімен және оның әдіснамасымен 

танысуды, жобаның ӛмірлік 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: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

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

Пәннің атауы: АӚК мемлекеттік қолдау 

Бағдарлама авторы: Кусаинов Х.Х. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Агроӛнеркәсіптік ӛндірісінде нарық қатынастарының қалыптасуы жағдайында 

меншік пен жұмыскерлердің мүдделерімен байланысты біраз ӛзекті мәселелерін қамтитын, агроӛнеркәсіптік 

ӛндірісінің тиімді экономикалық тетіктерін ұсынып, нарық экономикасы жағдайында оның жетілу жолдары мен 

формаларының жоғарғы варианттарын таңдап, жетілдіру жолдарын ғылыми түрде негіздеу 

Курстың қысқаша мазмҧны: Агроӛнеркәсіптіктың негізгі мәселелерінің бірі саланы терең экономикалық 

дағдарыстан шығару, қайта жаңарту және мемлекеттің халқын отандық азық-түлік ӛнімдерін қамту 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Агроӛнеркәсіптік тиімділігін арттыру қарастырылады. 

Агроӛнеркәсіптік кешен саласында кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау АӚК субъектілері үшін жеңілдікті салық 

салуды енгізу, субсидиялар беру, кӛктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге жеңілдетілген кредит 

берумен қамтамасыз ету жолымен жүзеге асырылады. Агроӛнеркәсіптік ӛндірісінде нарық қатынастарының 

қалыптасуы жағдайында меншік пен жұмыскерлердің мүдделерімен байланысты біраз ӛзекті мәселелерін 

қамтитын, агроӛнеркәсіптік ӛндірісінің тиімді экономикалық тетіктерін ұсынып, нарық экономикасы 

жағдайында оның жетілу жолдары мен формаларының жоғарғы варианттарын таңдап, жетілдіру жолдарын 

ғылыми түрде негіздеу болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика    

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Шаруашылық жүргізу тетіктері мен шаруашылық жүргізудің 

экономикалық тетіктерінің мәні мен құрылымына шолу жасап, олардың басты буындары мен ӛзара байланысын 

анықтау. В. Кәсіпорын кызметінің сыртқы экономикалық орта элементтері мен шаруашылық ішіндегі 

экономикалық тетіктерді талдау. С. Нарық катынастары жағдайында шаруашылық жүргізу тетіктерінің 

оптимальді нұсқасын тандау. D. Ауылшаруашьшық кәсіпорындары қызметінің тиімді ұйымдық нысандарын 

белгілеу. Е. Шаруашылық ішіндегі экономикалық қатынастарды жетілдіру мәселелерін зерттеу. 

 

9.2 Модуль – Мемлекеттік басқару саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық компанияларды басқару саясаты 

Бағдарлама авторы: Кусайнов Х.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге  ұлттық компаниядағы кӛшбасшылық саясаты, мотивация, 

қақтығыстар, ұйымдастыру мәдениетінің тұтас сипаттау 

Курстың қысқаша мазмҧны: Курста ұлттық компаниядағы адам мінез-құлқы, ұйымдағы ынталылық және 

тиімділік, ұйымдағы топтық мінез-құлық, ұйымдастырушылық ӛзгерістер, белсенді ӛмірлік жағдайды 

қалыптастыру, кӛшбасшылық психология және топтық басқару саласында ғылыми-зерттеу және басқару 

саласындағы әдістемелік мәдениетті дамыту туралы білім жүйесін қалыптастыру; кӛшбасшылық психология 

және командалық басқару саласында қажетті білім мен дағдыларды игеру; ғылыми кӛзқарасты қалыптастыру 

және кӛшбасшылық және командалық басқару ерекшеліктерін түсіндіреді.    

Пререквизиттері: Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. Басшылық теориясын, кӛшбасшыларды кӛтермелеу механизмдерін білу. 

B. Персоналды басқару міндеттерін шешу үшін бірлескен жұмысты ұйымдастыру. C. Теориялық білімдерді 

кӛшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру үшін пайдалану. Д. Командада, корпоративтік этикада қарым-қатынас 

жасау. E. Басшылардың технологиялық жетілдірілуінің тиімділігін арттыру үшін топты біріктіру әдістерін 

меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі мемлекеттік сектордағы жобаны басқарудың негізгі әдістері мен 

принциптерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Берілген курс жобаны басқарудың негіздерімен және оның әдіснамасымен 

танысуды, жобаның ӛмірлік 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: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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 
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қабілеттілік/дайындық: кәсіби саладағы мәселелер мен процестерді ғылыми талдау әдістері; жобаны 

басқарудағы дайындық, жоспарлау, бақылау және шешім қабылдау принциптері. 

 

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

Пәннің атауы: АӚК саласындағы мемлекеттік саясат 

Бағдарлама авторы: Кусаинов Х.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аграрлық салада нарық қатынастарының қалыптасуы жағдайында меншік пен 

жұмыскерлердің мүдделерімен байланысты біраз ӛзекті мәселелерін қамтитын, агроӛнеркәсіптік ӛндірісінің 

тиімді экономикалық тетіктерін ұсынып, нарық экономикасы жағдайында оның жетілу жолдары мен 

формаларының жоғарғы варианттарын таңдап, жетілдіру жолдарын ғылыми түрде негіздеу 

Курстың қысқаша мазмҧны: Агроӛнеркәсіптіктың негізгі мәселелерінің бірі саланы терең экономикалық 

дағдарыстан шығару, қайта жаңарту және мемлекеттің халқын отандық азық-түлік ӛнімдерін қамту 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Агроӛнеркәсіптік тиімділігін арттыру қарастырылады. 

Агроӛнеркәсіптік кешен саласында кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау АӚК субъектілері үшін жеңілдікті салық 

салуды енгізу, субсидиялар беру, кӛктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге жеңілдетілген кредит 

берумен қамтамасыз ету жолымен жүзеге асырылады. Агроӛнеркәсіптік ӛндірісінде нарық қатынастарының 

қалыптасуы жағдайында меншік пен жұмыскерлердің мүдделерімен байланысты біраз ӛзекті мәселелерін 

қамтитын, агроӛнеркәсіптік ӛндірісінің тиімді экономикалық тетіктерін ұсынып, нарық экономикасы 

жағдайында оның жетілу жолдары мен формаларының жоғарғы варианттарын таңдап, жетілдіру жолдарын 

ғылыми түрде негіздеу болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика    

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Шаруашылық жүргізу тетіктері мен шаруашылық жүргізудің 

экономикалық тетіктерінің мәні мен құрылымына шолу жасап, олардың басты буындары мен ӛзара байланысын 

анықтау. В. Кәсіпорын кызметінің сыртқы экономикалық орта элементтері мен шаруашылық ішіндегі 

экономикалық тетіктерді талдау. С. Нарық катынастары жағдайында шаруашылық жүргізу тетіктерінің 

оптимальді нұсқасын тандау. D. Ауылшаруашьшық кәсіпорындары қызметінің тиімді ұйымдық нысандарын 

белгілеу. Е. Шаруашылық ішіндегі экономикалық қатынастарды жетілдіру мәселелерін зерттеу. 

 

10.1 Модуль – Мемлекеттік жобаларды жҥзеге асыру 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекетті басқару органдарының теориялық негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс мемлекеттік басқарудың әлеуметтік, ұйымдық-функционалдық, ақпараттық-

коммуникациялық, кәсіби-кадрлық және құқықтық тетіктерін және мыналарды: мемлекеттік басқарудың негізгі 

теорияларын; мемлекеттік билік органдарының ӛкілеттіктерін, функциялары мен құрылымын оңтайландыру 

процестерін; мемлекеттік қызмет жүйесінде кадр саясатын іске асыру қағидаттары мен тетіктерін; мемлекеттік 

басқару процесінде мемлекет пен қоғамның ӛзара іс-қимыл нысандарын зерделеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік басқарудың теорияларының, тұжырымдамаларының және 

қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұнын білу. В. Мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруға қатысты нормативтік 

актілермен, ӛзге 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 ӛз кӛзқарасын дәлелді түрде баяндай білу. Е. «Мемлекеттік және жергілікті басқару» бағыты 

бойынша студенттердің оқуын жалғастыруына қажетті біліктіліктер. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс мемлекеттік басқару бойынша мамандарды даярлаудың негізін беретін 

теориялық курс ретінде әрекет етеді. Экономикада мен ӛмірдің басқа да салаларында мемлекеттік сектор 

жалғыз болуын тоқтатып  азаматтық қоғам (ӛзін-ӛзі басқару) институттары біртіндеп нығайтылатын жеке 

(мемлекеттік емес) сектордың әсері ұлғаюы жағдайында мемлекеттік басқарудың тиімділігі проблемасы бірінші 

орынға объективті түрде ұсынылады. Мемлекеттік басқару тиімділігі проблемасының ӛткірлігі 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.   
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Пәннің қысқаша мазмҧны:  Мемлекеттік басқарудың мемлекеттік органдарын реформалаудың кезеңдері мен 

мәні. Жергілікті мемлекеттік басқарудың құқықтық негізі, құқықтық негізді реформалау. Жергілікті саясат 

және шешімдер қабылдау процесі, әкімдер мен мәслихаттардың ӛзара қатынастары. Жергілікті ӛкілді органдар 

– мәслихаттардың функционалдық құрылымы. Жергілікті ӛкілетті органдар жүйесі. Мемлекеттік басқарудың 

негізгі принциптері мен әдістері. Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының қызметін бақылау жүйесі. 

Қоғамдық қызмет кӛрсету 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: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік және жергілікті басқару, мемлекеттік және муниципалдық 

қызмет жүйесінің ерекшеліктерін білу. В. Курсты оқу нәтижесінде студент пәннің мәні мен мазмұнын 

сипаттайтын ұғымдық-терминологиялық аппаратты талдай білуі керек; барлық ұғымдардың ӛзара байланысын, 

олардың ішкі логикасын ашып кӛрсете 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. 

 

10.2 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы қызметтер 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстандағы мемлекетті басқару органдарының теориялық негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс Қазақстандағы мемлекеттік басқарудың әлеуметтік, ұйымдық-

функционалдық, ақпараттық-коммуникациялық, кәсіби-кадрлық және құқықтық тетіктерін және мыналарды: 

мемлекеттік басқарудың негізгі теорияларын; мемлекеттік билік органдарының ӛкілеттіктерін, функциялары 

мен құрылымын оңтайландыру процестерін; мемлекеттік қызмет жүйесінде кадр саясатын іске асыру 

қағидаттары мен тетіктерін; мемлекеттік басқару процесінде мемлекет пен қоғамның ӛзара іс-қимыл 

нысандарын зерделеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік басқарудың теорияларының, тұжырымдамаларының және 

қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұнын білу. В. Қазақстандағы мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруға қатысты 

нормативтік актілермен, ӛзге де құжаттармен жұмыс істеуді практикада пайдалану. С. Қазақстандағы 

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 ӛз кӛзқарасын дәлелді түрде баяндай білу. Е. Мемлекеттік және 

жергілікті басқару бағыты бойынша студенттердің оқуын жалғастыруына қажетті біліктіліктер. 

 

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

Пәннің атауы: Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары басқару тиімділігін, жергілікті 

басқарудың тиімділігін арттыруды, мемлекеттік басқару саласында жоғары білікті мамандарды талап ететін 

мемлекеттік билік органдарының басқару қызметінің тиімділігін ашып кӛрсетеді.   

Пәннің қысқаша мазмҧны:  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 ӛзара қатынастары кӛрсетіледі. Жергілікті ӛкілді 

органдар – мәслихаттардың функционалдық құрылымы, жергілікті ӛкілетті органдар жүйесі, мемлекеттік 

басқарудың негізгі принциптері мен әдістері оқытылады. Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының қызметін 

бақылау жүйесі, қоғамдық қызмет кӛрсету 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 қаралады. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік 

менеджмент 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Мемлекеттік емтихан, Диплом жоба жазу 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Жергілікті басқару, мемлекеттік және муниципалдық қызмет жүйесінің 

ерекшеліктерін білу. В. Курсты оқу нәтижесінде студент пәннің мәні мен мазмұнын сипаттайтын ұғымдық-

терминологиялық аппаратты талдай білуі керек; барлық ұғымдардың ӛзара байланысын, олардың ішкі 

логикасын ашып кӛрсете 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. 

 

6В04106 – МАРКЕТИНГ 

4 курс  

                                                                                                                 

 

11.1 Модуль - Маркетинг стратегияларын ӛңдеу 

 

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

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулер (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Formation of system knowledge and practical skills of research work. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Introduction to the main directions of modern research in historical science; solving 

problems arising from the implementation of research activities; mastering modern information technologies in 

conducting research; working with historical sources with the involvement of traditional academic and new modern 

information technologies; mastering modern methodology and methods of scientific research; analytical processing of 

research results and their presentation in the form of completed scientific research and development (research work, 

dissertation reports, scientific articles, dissertation). 

Пререквизиттері: Marketing planning, marketing data analysis 

Постреквизиттері: Industrial practice, Тhesis project defense 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. possess the basic concepts of scientific research. B. independently carry out 

research activities in the relevant professional field using modern research methods and information and communication 

technologies. C. the ability to critically analyze and evaluate modern scientific achievements, solve scientific and 

practical problems, including forming new ideas in interdisciplinary directions. D. activation of the possibility of 

Компонент Пән коды Пәннің атауы  

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

 

11.1 Модуль - Маркетинг стратегияларын ӛңдеу, 3 кредит 

БП ТК GZ 4225  Ғылыми зерттеулер (ағылшын тілінде) 7 3 

11.2  Модуль – Маркетингтік зерттеулер, 3 кредит 

БП ТК MZP 4225 Маркетингтік зерттеулер практикумы (ағылшын тілінде) 7 3 

14.1 Модуль – Бизнестегі маркетинг, 35 кредит 

КП ЖК КМ 4307 Контент маркетинг 7 5 

КП ТК KUBM 4308 Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг (ағылшын тілінде) 7 5 

КП ЖК Log 4309 Логистика 7 5 

КП ТК MBM 4310 Мейрамхана бизнесіндегі маркетинг (орыс тілінде) 7 5 

БП ОР 4227 Ӛндірістік практика 8 10 

БП DP 4228 Дипломалды практика 8 4 

БП TP 4229 Тілдік практика 8 1 

14.2  Модуль – Цифрлық маркетинг, 35 кредит 

КП ЖК КМ 4307 Контент маркетинг 7 5 

КП ТК KShM 4308 Қойма шаруашылығындағы маркетинг (ағылшын тілінде) 7 5 

КП ЖК Log 4309 Логистика 7 5 

КП ТК MBK 4310 Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация (орыс тілінде) 7 5 

БП ОР 4227 Ӛндірістік практика 8 10 

БП DP 4228 Дипломалды практика 8 4 

БП TP 4229 Тілдік практика 8 1 

15.  Модуль  -  Халықаралық маркетинг инфрақҧрылымы, 10 кредит 

КП ЖК НМ 4311 Халықаралық маркетинг 7 5 

КП ЖК ТurM 4312 Туризм маркетингі  7 5 
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building and implementing complex research, including interdisciplinary, based on a holistic systematic scientific 

approach, using knowledge in the field of history and philosophical science. E. work experience, formation of students' 

skills to acquire experience in applying knowledge and skills acquired in this course in the conditions of operating 

enterprises in the within the framework of the dissertation. 

 

11.2  Модуль – Маркетингтік зерттеулер 

 

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

Пәннің атауы: Маркетингтік зерттеулер практикумы (ағылшын тілінде) 

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. 

«Маркетингтік зерттеулер практикумы» пәнін оқуда маркетингтік ақпарат: ӛндіріс тұжырымдары, түрлері мен 

кӛздері, 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 басқару, Маркетингтік зерттеу 

Постреквизиттері: Ӛндірістік тәжірибе, дипломдық жоба қорғау 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А. маркетингтік зерттеулердің негізгі түсінігін білу.  В. маркетингтің, 

менеджменттің және басқа да байланысты пәндердің белгілі бір қолданбалы мәселелерін қоса алғанда, 

нарықтық зерттеу мәселелерін біледі. С. базалық маркетингтік зерттеу құралдарында студенттерді оқыту, 

соның ішінде кейбір статистикалық әдістер, басқару шешімдерін және басқа да пәндерді дамыту. D. 

студенттердің теориялық және әдіснамалық білімін топтық тәуелсіз жұмыс және практикалық жаттығулар 

шеңберінде оқу жағдайының контекстінде қолдану практикасын алу. Е. жұмыс тәжірибесі, диссертация 

аясында іс жүзінде жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар жағдайында осы курста алынған білімдер мен дағдыларды 

қолдануда студенттердің тәжірибе жинақтауы.      

 

14.1 Модуль – Бизнестегі маркетинг 

 

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

Пәннің атауы: Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Аймағабетова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Improving students' knowledge of the hotel business, which plays an important role in 

international tourism. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Quality is of paramount importance in the production and consumption of hotel services. 

Without quality service, the hotel will not be able to achieve its goals and interests. 

In addition, the issue of categorization of accommodation facilities is one of the most important issues in terms of 

quality management. In this regard, in world practice there are several directions for solving the problem of 

categorization of placement tools. 

Пререквизиттері: Marketing management, marketing research 

Постреквизиттері: Industrial practice, Тhesis project defense  

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: A. Knowledge of the basics of hotel management based on theoretical and 

practical materials; B. Study of hotel issues. C. Entering the timesharing market in the hotel business, developing and 

consolidating practical skills. D. Explain the hospitality industry as an economic activity. E. Acquaintance with the 

experience of hotel management, development of incentives. 

 

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

Пәннің атауы: Мейрамхана бизнесіндегі маркетинг (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Жекеева Қ.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Формирование структуры и навыков организации предприятий ресторанного 

хозяйства, процессов обслуживания, особенностей обслуживания туристов, обучение использованию этих 

навыков в своей профессиональной деятельности. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сегодня ресторанный бизнес требует профессионализма. Ресторанный бизнес 

структурируется, появились дизайнеры, поставщики оборудования, продуктов питания и напитков, 

работающие только на ресторанном рынке. В этом виде бизнеса развивается новый тип качественных 

признаков. В нем идет поиск национального и частного синтеза. Конкуренция между ресторанами усилилась, и 

появились новые критерии качества. 

Пререквизиттері: Рекламная деятельность, Интернет-маркетинг 

Постреквизиттері: Производственная практика, защита дипломного проекта 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А. подготовка гостиничных предприятий и ресторанов к обслуживанию. В. 

формирование ценовой политики и расчет цены конкретного товара и услуги. С. определить наиболее 
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эффективный вариант планирования всех ресурсов, обеспечивающих нормальную деятельность. D. проведение 

общего анализа финансово-хозяйственной деятельности. Е. составление бизнес-плана гостиничных 

предприятий и ресторанов. 

14.2  Модуль – Цифрлық маркетинг 

 

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

Пәннің атауы:. Қойма шаруашылығындағы маркетинг (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге оңтайлы қойма жүйесін модельдеу үшін қажетті білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қойма - логистикалық жүйенің элементі. Логистиканың функционалдық 

бағыттарын интеграциялау. Қойма логистикасының мәселелері және оларды шешуде функционалдық 

үйлестірудің рӛлі. Логистиканың қоймалық мәселелерін шешуде жүйені үйлестіру әдістемесі. Қойма жүйесін 

қалыптастыру. Қоймаларды құру. Қойма және жүктерді ӛңдеу аймақтарын жобалау. Қойма жүйесін құру. 

Қоймадағы логистикалық процесс. Қоймаларды басқарудың ұйымдық құрылымы. Жүктерді ӛңдеу процесі және 

оны қоймада ұйымдастыру. Қойманың тиімді жұмысы 

Пререквизиттері: Ӛткізуді басқару, Логистика 

Постреквизиттері: Ӛндірістік тәжірибе, дипломдық жоба қорғау 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А. қоймалардың маркетингтегі рӛлі мен маңызын білу және түсіну; В. қойма 

маркетингінің мәселелерін шешу үшін жүйелік келісім тұжырымдамасы мен принциптерін қолдану. С. қойма 

алаңдарының негізгі параметрлерін анықтаудың практикалық дағдыларын меңгеру. D. қойманы 

ұйымдастырудың практикалық дағдыларын меңгеру. Е. қойма жүйесін оңтайландыру критерийлерін білу және 

олардың тиімділігін ашатын кӛрсеткіштерді талдау дағдыларын меңгеру.      

 

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

Пәннің атауы: Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Жекеева Қ.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мейрамхана шаруашылығы кәсіпорындарының құрылымын және ұйымдастыру 

дағдыларын, қызмет кӛрсету процестерін, туристерге қызмет кӛрсету ерекшеліктерін қалыптастыру, бұл 

дағдыларды ӛзінің кәсіби қызметінде қолдануды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бүгінде мейрамхана бизнесі кәсібилікті талап етеді. Мейрамхана бизнесі 

құрылымдалуда, тек мейрамхана нарығында жұмыс істейтін дизайнерлер, жабдықтар, азық - түлік және 

сусындар жеткізушілері пайда болды. Бұл бизнес түрінде жаңа сапалық белгілері түрі дамиды. Онда ұлттық 

және жеке синтез іздестіріледі. Мейрамханалар арасында бәсекелестік күшейіп, жаңа сапа критерийлері пайда 

болды. 

Пререквизиттері: Жарнамалық қызмет, Интернет - маркетинг 

Постреквизиттері: Ӛндірістік тәжірибе, дипломдық жоба қорғау 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А. мейманхана кәсіпорындары мен мейрамханаларды қызмет кӛрсетуге 

дайындау. В. баға саясатын қалыптастыру және нақты ӛнім мен қызметтің  бағасын есептеу. С. қалыпты 

қызметті қамтамасыз ететін барлық ресурстарды жоспарлаудың ең тиімді нұсқасын анықтау. D. қаржы 

шаруашылық қызметтің жалпы талдауын жүргізу. Е. мейманхана кәсіпорындарының және мейрамханалардың 

бизнес жоспарын жасау.     

6В04107 – ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА 

4 курс 

 

Компонент Пән коды Пәннің атауы  
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13.1 Модуль - Арнайы кәсіби шетел тілдері 4, 9 редит 

БП  ТК KShT ІІ (AT) 

4219 

Кәсіби шетел тілі ІІ (ағылшын тілі) 

 

7 

 

5 

 

БП  ТК KShT ІІ (KT) 

4220 

Кәсіби шетел тілі ІІ (қытай тілі 7 4 

13.2 Модуль - Арнайы кәсіби шетел тілдері 5, 9 кредит 

БП  ТК 

 

KShT ІІ (NT) 

4219 

Кәсіби шетел тілі ІІ (неміс тілі) 

 

7 

 

5 

БП  ТК 

 

KShT ІІ (ТT) 

4220 

Кәсіби шетел тілі ІІ (түрік тілі) 

 

7 

 

4 

14.1 Модуль - Халықаралық қатынастарды ҧйымдастыру, 10 кредит  

КП ТК DKKE 4308 Дипломатиялық этикет және хаттама (орыс тілінде) 7 5 

КП ЖК DKKE 4309 Дипломатиялық және консулдық қызмет 7 5 

14.2 Модуль - Халықаралық қатынастарды мемлекеттік реттеу, 10 кредит 
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КП ТК HY 4308 Халықаралық ұйымдар (орыс тілінде) 7 5 

КП ЖК DKKE 4309 Дипломатиялық және консулдық қызмет 7 5 

15.1 Модуль - Халықаралық бәсекеге қабілеттілік, 29 кредит 

КП ЖК SEKKR 4310 Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу 7 5 

КП ТК HKATK 4311 Халықаралық қатынастардағы ақпараттық-талдау қызметі 7 4 

КП ЖК HUK 4312 Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік 7 5 

БП  Ӛндірістік практика 8 10 

БП  Диплом алды практика 8 4 

БП  Тілдік практика 8 1 

15.2 Модуль - Халықаралық аймақтық қатынастар, 29 кредит 

КП ЖК SEKKR 4310 Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу 7 5 

КП ТК HKAA (В) 4311 Халықаралық қатынастардың аймақтық аспектілері (Батыс) 7 4 

КП ЖК HUK 4312 Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік 7 5 

БП  Ӛндірістік практика 8 10 

БП  Диплом алды практика 8 4 

БП  Тілдік практика 8 1 

 

13.1 Модуль - Арнайы кәсіби шетел тілдері  
 

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

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі ІІ (ағылшын тілі) 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

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 мазмҧны: "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: Шетел тілі, Ағылшын тілі В1, В2, Кәсіби шетел тілі І (ағылшын тілі). 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A. Ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын меңгеру. B. Ағылшын тілінде 

ауызша және жазбаша сӛйлеудің 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі ІІ (қытай тілі) 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолдану үшін 

ауызекі-тұрмыстық, кӛркем және қоғамдық-саяси сӛйлеуді практикалық меңгеруді, елтану негіздерімен және 

қытай тілінің құрылысымен танысуды кӛздейді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 

сӛйлесуге және сӛйлеуге қабілеттілігі мен шынайы дайындығы интеграциялық оқыту мақсаты ретінде 

қарастырылады. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілі В1, В2, Кәсіби шетел тілі І (қытай тілі). 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  A. Оқытылатын шетел тілінің (қытай) негізгі фонетикалық, лексикалық, 

грамматикалық, сӛзжасам 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) 

сӛйлеу қызметінің барлық түрлерін меңгеру D. Аударма стилінің ерекшеліктерімен танысу E.Алынған білім 

мен іскерлікті практикада қолдану. 

 

13.2 Модуль - Арнайы кәсіби шетел тілдері  
 

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

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі ІІ (неміс тілі) 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 
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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 мазмҧны: Осы бағдарлама бойынша неміс тілін оқыту тілдік орта болмаған жағдайда 

жүргізіледі, сондықтан қарым-қатынастың табиғи сӛйлеу 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: Шетел тілі, Ағылшын тілі В1, В2, Кәсіби шетел тілі І (неміс тілі). 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  А. білуі керек: кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың тиісті жағдайларымен 

және зерттелген бӛлімдердің 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, ӛңдеу және интерпретациялау қабілеті; E. ӛз 

қызметінде неміс тілін білуді алу және пайдалану қабілетінің болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі ІІ (түрік тілі) 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі түрік тілі саласындағы білім мен құзыреттілікті-фонетиканы, 

нормативтік грамматиканы және осы бағдарламада қарастырылған кӛлемде лексиканы меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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  кӛмектеседі 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілі В1, В2, Кәсіби шетел тілі І (түрік тілі). 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛмір мен тұрмыстық жағдайларға қатысты негізгі тілдік 

материалдарды түсінуге мүмкіндік беретін грамматикалық дағдылардың болуы; осы Бағдарламада кӛзделген 

кӛлемде түрік тілінде әңгімелесу мен диалог жүргізу дағдылары, типтік жағдайларда коммуникацияның 

барабар, нормативтік әлеуметтік-мәдени модельдерін пайдалану; D. мәтіндерді осы бағдарламада 

қарастырылған кӛлемде, 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. 

14.1 Модуль - Халықаралық қатынастарды ҧйымдастыру 
 

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

Пәннің атауы: Дипломатиялық этикет және хаттама (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде дипломатия түсінігінің мәні 

және мазмұны туралы  дағдылары болуы тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсқа кіріспе. Дипломатия пәнінің мазмұны және мақсаты.  Халықаралық 

қатынастар тарихында дипломатия түсінігінің алғашқы тәжірибелері. Мемлекеттік билік органдарындағы 

дипломатияның ролі. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. Дипломатиялық ӛкілдік. 

Ӛкілдiктiң негiзгi мiндеттері, функциялары және   құқықтары. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Дипломатиялық келіссӛздерді жүргізудің тәсілдері, Кәсіби шетел тілі І 

(ағылшын тілі). 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  A. дипломатия түсінігінің мәнін, халықаралық-құқықтық негіздерін түсіну; 

B. дипломатиялық қызметтің ежелгі кезеңнен қалыптасуы мен дамуының тарихын білу;  C. дипломаттық 

құжаттардың негізгі түрлері туралы дағдыға ие болу. D. дипломатиялық қызметтің дамуы туралы  жан-жақты  

сараптама жасай білу; E. халықаралық қауымдастықты дамытудағы дипломатияның маңыздылығын түсіну. 

 

14.2 Модуль - Халықаралық қатынастарды мемлекеттік реттеу 
 

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

Пәннің атауы: Халықаралық ұйымдар (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты:  Аймақтық форматтағы ең ықпалды халықаралық ұйымдардың түрлерін, 

түрлерін және құрылымын, іс-әрекеттерді жүргізу және шешім қабылдау тәсілдерін зерттеуге арналған. 

Сонымен қатар, курсты жариялауда Қазақстанның түрлі халықаралық құрылымдардағы рӛлі мен орнына 

ерекше назар аударылады 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халықаралық ұйымдардың ұйымдық құрылымы.  Халықаралық ұйымдардың 

пайда болу себептері және даму тарихы.  Халықаралық ұйымдардың типологиясы. БҰҰ (құру тарихы, 

мақсаттары, қызмет ету принциптері, құрамы, құрылымы) және оның негізгі органдары. БҰҰ жүйесінің 

экономикалық ұйымдары. Халықаралық валюта-қаржы ұйымдары. Әлемдік сауданы реттеу жүйесіндегі 

халықаралық экономикалық ұйымдар. Халықаралық үкіметтік емес ұйымдар.  Халықаралық экономикалық 

ынтымақтастық. Еркін аймақтар және субаймақтың халықаралық даму бағдарламалары. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Дипломатиялық келіссӛздерді жүргізудің тәсілдері, Кәсіби шетел тілі І 

(ағылшын тілі). 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А. қазіргі заманғы халықаралық ұйымдар  қалыптасу тарихы мен құрылымын  

білу B. халықаралық ұйымдар  даму тенденцияларын, халықаралық ортадағы ұлттық мүдделер мен оларға жету 

стратегияларын түсіну. C. ұйымның сыртқы экономикалық қызметін қалыптастыру мен жетілдіруде, сыртқы 

сауда саясатында, халықаралық экономикалық байланыстарда, валюталық және қаржылық қатынастарда 

пайдалану; D. халықаралық және ұлттық ортадағы ӛзгерістерді талдау: халықаралық ӛзара байланыстардың 

трансформация салдарларын, олардың экономикалық эффектісін бағалау; E. халықаралық сауда, жеке 

мемлекеттердің сыртқы сауда саясаты, елдер аралығындағы ӛндіріс факторларының қозғалысы, экономикалық 

интеграция мәселелері сұрақтарында құзретті болуы. 

 

15.1 Модуль - Халықаралық бәсекеге қабілеттілік 
 

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

Пәннің атауы:Халықаралық қатынастардағы ақпараттық-талдау қызметі 

Бағдарлама авторы:Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі жаһандық ақпараттық қоғам туралы, ондағы адамның рӛлі мен орны 

туралы дүниетанымдық түсініктерін қалыптастыру; халықаралық маманның кәсіби қызметінде ақпараттық 

және компьютерлік технологияларды одан әрі белсенді пайдалану үшін бастапқы базалық білім беру; 

халықаралық қатынастарда зерттеу саласында компьютерлік ақпараттық технологияларды қолдану 

мүмкіндіктерін кӛрсету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халықаралық қатынастардағы ақпараттық технологияларын ұйымдастыру және 

құралдары. Мәтіндік құжаттарды дайындаудың компьютерлік технологиялары. Кестелік процессорлар 

негізінде экономикалық ақпаратты ӛңдеудің компьютерлік технологиялары. Мәліметтер қорын басқару 

жүйелерін (МҚБЖ) пайдаланудың компьютерлік технологиялары. Басқару шешімдерін интеллектуалдық 

қамтамасыз етудің компьютерлік технологиялары. 

Пререквизиттері: Дипломатиялық этикет және хаттама (орыс тілінде), Дипломатиялық және консулдық 

қызмет, Халықаралық ұйымдар (орыс тілінде) 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Негізгі ғылыми-теориялық білімді әртүрлі теориялық және практикалық 

мәселелерді шешу үшін қолдана білу; В.) ақпаратты жүйелі және салыстырмалы талдауды меңгеру; С. Зерттеу 

дағдыларын меңгеру және ӛз бетімен жұмыс істей білу; D) жаңа идеяларды тудыра білу, мәселені шешуде 

пәнаралық кӛзқарастың болуы; E. Заманауи компьютерлік ақпараттық технологияларды қолдану дағдылары 

болуы. 

15.2 Модуль – Халықаралық аймақтық қатынастар 
 

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

Пәннің атауы: Халықаралық қатынастардың аймақтық аспектілері (Батыс) 

Бағдарлама авторы:  Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: ЖОО студенттерін сыртқы саяси қызмет мысалында қазіргі кезеңдегі 

халықаралық қатынастардың аймақтық ерекшеліктері саласында даярлау. Курсты игеру нәтижесінде 

студенттер мемлекеттің жалпы сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы түсінік алып, аймақтық 

интеграция саласындағы білімдерін тереңдетуі керек. 

Пререквизиттері:Дипломатиялық этикет және хаттама (орыс тілінде), Дипломатиялық және консулдық 

қызмет, Халықаралық ұйымдар (орыс тілінде) 

Постреквизиттері:  Дипломдық жұмыс. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сыртқы саясат саласындағы интеграциялық үдерістердің ерекшеліктерін 

білу;  В. Халықаралық қатынастардың аймақтық аспектілері мәселелерінің қазіргі жағдайын білу;  С. Аймақтық 

халықаралық қатынастар және сыртқы саясат мәселелері бойынша дереккӛздер мен әдебиеттерді шарлай білу;  

D. Аймақтық жағдайлардың даму динамикасын ӛз бетінше талдау үшін игерілген әдістемелік дағдыларды 

қолдану дағдыларына ие болу; E.  Материалды жинақтау және сыни талдау дағдыларын меңгеру 
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7.1 Модуль - Басқарудың негізгі инструменттері, 15 кредит (траектория - Бизнес аналитика) 

БП ЖК ВА 3214 Бизнес аналитика 5 5 

БП ТК РВ 3215 Персоналды басқару 5 5 

БП ТК ТМ 3216 Тайм-менеджменті 5 5 

7.2 Модуль - Қҧқық салалары, 15 кредит (траектория - Бизнес қҧқық) 

БП ЖК ВА 3214 Бизнес аналитика 5 5 

БП ТК KRSK 3215 ҚР салық құқығы 5 5 

БП ТК KRBK 3216 ҚР банктік құқығы 5 5 

8.1 Модуль - Бизнес талдау, 15 кредит (траектория - Бизнес аналитика) 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ТК EN 3302 Еңбекті нормалау 5 5 

КП ТК EAT 3303 Еңбек ақы тӛлеу 5 5 

8.2 Модуль - Салалық қҧқықтық пәндер, 15 кредит (траектория - Бизнес қҧқық) 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ТК KRAK 3302 ҚР әкімшілік құқығы  5 5 

КП ТК KRKK 3303 ҚР қаржы құқығы 5 5 

9.1 Модуль - Экономика және кәсіпкерлік, 15 кредит  

БП ЖК KE 3217 Кәсіпорын экономикасы  6 5 

БП ТК Kas 3218 Кәсіпкерлік 6 5 

БП ТК BK 3219 Баға қалыптастыру 6 5 

9.2 Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика, 15 кредит  

БП ЖК KE 3217 Кәсіпорын экономикасы  6 5 

БП ТК KSUB 3218 Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару 6 5 

БП ТК KTUB 3219 Кәсіпорында тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару 6 5 

10. Модуль - Адам ресурстарын талдау, 20 кредит 

БП   Ӛндірістік практика 6 5 

КП ЖК HRA 3304 HR аналитикасы  6 5 

КП ЖК КRЕK 3305 ҚР еңбек құқығы 6 5 

 

7.1 Модуль - Басқарудың негізгі инструменттері (траектория - Бизнес аналитика) 

 

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

Пәннің атауы: Персоналды басқару. 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: персоналды басқарудың ғылыми-тәжірибесін жинақтау және студенттерге 

мынадай бағыттар бойынша жүйеленген білім алуға кӛмек кӛрсету: персоналды басқару жүйесі, оның мәні, 

мақсаттары мен міндеттері; кәсіпорынның кадр саясаты; кадрлық жоспарлау, персоналды қалыптастыру және 

дамыту; еңбек ұжымын басқару негіздері.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Негізгі ұғымдар. Персоналды басқарудың эволюциясы және қазіргі 

тенденциялары. Еңбек ресурстарын басқару философиясы мен тұжырымдамасы. Кәсіпорын қызметкерлері 

басқару объектісі ретінде. Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі басқарудың орны мен рӛлі. Персоналды басқару 

принциптері. Персоналды басқару қызметінің функционалдық еңбек бӛлінісі және ұйымдық құрылымы. 

Персоналды басқару жүйесін кадрлық ақпараттық-техникалық және құқықтық қамтамасыз ету. Кадрлық 

әлеуетті талдау. Кадр резервімен жұмыс. Іскерлік мансапты жоспарлау. Персоналды іріктеу және кәсіби 

бағдарлау. Персоналды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Қызметкерлердің кәсіби және 

ұйымдастырушылық бейімделуі. Ұжымдағы жанжалдар. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері, Бизнес жоспарлау. 

Постреквизиттері: Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару, Басқарудағы кӛшбасшылық, 

Басқарушылық шешімдерді әзірлеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Персоналды басқару теориясы мен практикасының даму тарихы, 

персоналды басқару қағидаттары мен құрылымын қайта қарастыру. В.Персоналды қызметке ынталандыру 

қағидаттары, мәні, мазмұны, негізгі қағидаттары, функциялары, менеджмент әдістері, ұйымдардың 



 

159 
 

миссиялары, басқарудың мақсаттары мен стратегиялары, персоналды басқару ұғымын анықтау. С.Ұйымдағы 

персоналдың мінез-құлқын сыни бағалау, бӛлімшелер, лауазымдар және лауазымдық нұсқаулықтар туралы 

ережелердің, персоналды бағалау және аттестаттау, еңбекті ынталандыру туралы ережелердің жобаларын 

әзірлеу. D.Кәсіпорынды, оның материалдық ресурстарын, қаржыларын, персоналын басқару мәселелерінде 

бағдарлану мүмкіншіліктерін талқылау. E.Қызметкерлердің еңбек уәждемесіне әсер ету әдістері және 

ұйымдағы жанжалдарды шешу әдістерін, кәсіби қызметте менеджмент принциптері мен әдістерін қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Тайм-менеджменті. 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: уақытты тиімді басқарудың мәні мен түрлері, кәсіби қызметті сәтті жүзеге асыру 

үшін уақытты басқарудың принциптері мен әдістері туралы жалпы түсінік қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тайм-менеджментке кіріспе. Тайм-менеджмент, оның жұмысты жоспарлаудағы 

маңызы; мақсат қою. Жоспарлау түрлері; жоспарлау құралдары мен әдістері және уақытты бӛлу. Уақыт 

жоғалту. Уақыт ресурстары; уақытты басқарудағы мотивация; Стресс.Стресспен күресудің дәстүрлі және 

дәстүрлі емес тәсілдері. Демалыс уақытты сәтті басқарудың шарты ретінде.  

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері, Бизнес жоспарлау 

Постреквизиттері: Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару, Кәсіпорын қызметін жоспарлау, 

Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинау 

және талдау қабілетін анықтау. В.Кәсіби міндеттерді шешуде дербес қызметті жоспарлау, қойылған міндеттерді 

шешу кезінде, сондай-ақ алынған нәтижеге қатысты уақытты және басқа ресурстарды пайдаланудың тиімділігін 

сыни бағалау. С.Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу және ӛзін-ӛзі қалыптастыру техникасының әртүрлі әдістерін принциптер 

негізінде қолдану. D.Ӛзін-ӛзі диагностикалау, ӛздігінен білім алу, ӛзін-ӛзі ынталандыру, жоспарлау, тайм-

менеджмент дағдыларын кӛрсете білу. E.Жеке кәсіби қызмет деңгейінде шешім қабылдау, ӛзінің кәсіби 

қызметін жоспарлау дағдыларын анықтап, салыстыру. 

 

7.2 Модуль - Қҧқық салалары (траектория - Бизнес қҧқық) 

 

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

Пәннің атауы: ҚР салық құқығы. 

Бағдарлама авторы: 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 тӛленетін салықтардың және басқа да міндетті тӛлемдердің 

айырмашылығы мен аралық қатынастарын әрі олардың ӛзіне тән белгілерін таныту, түсінік қалыптасытыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 тӛлеушінің мәртебесін және салықтық құқықтық катынастың құқық берілген 

тарапы мемлекеттік ӛкілдері уәкілетті органдардың мәртебесі.  

Пререквизиттері: Қаржы нарықтары және делдалдары, Кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу, ҚР 

кәсіпкерлік құқығы. 

Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, ҚР кеден құқығы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A.Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралау. B.Салық салуға және салықтық қызметке, сондай-ақ мемлекеттің салық жүйесін кұру 

проблемаларына қатысты нормативтік кұқықтық материалды зерттеу. C.Ықшамды салық салу, салықтық 

юрисдикция мәселелерімен танысу, салық заңнамасының негізгі принциптері мен ережелерін білу; D.Салықтық 

құқықтық қатынастар субъектілерінің шеңберін дайындау. E.Салықтық құқықтық қатынастың міндет 

жүктелген тарапы салық тӛлеушінің мәртебесін және салықтық құқықтық катынастың құқық берілген тарапы 

мемлекеттік ӛкілдері уәкілетті органдардың мәртебесін айқындау. 

 

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

Пәннің атауы: ҚР банктік құқығы. 

Бағдарлама авторы: Қалабаева П.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР-дағы банктер коммерциялық ұйымдар ретінде, банк қызметінің негізгі 

бағыттары ретіндегі құқықтық негіздерін түсіндіру және зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: ҚР-дағы банктер коммерциялық ұйымдар ретінде, банк қызметінің негізгі 

бағыттары, есеп айырысу-несие операциялары, эмиссиялық істер; банк қызметінің қағидаттары мен 

мақсаттары; кешенді құқықтық институт ретінде банк құқығының ұғымы, пәні, құқықтық ретттеу әдістері және 

банк жүйесі; ҚР банк жүйесі; Қазақстанның Ұлттық банкінің құқықтық  жағдайы; коммерциялық банктердің 



 

160 
 

құқықтық  жағдайы; мемлекеттің несие саясаты;  есеп-айырысу қатынастарын құқықтық реттеу; несие 

қатынастарын құқықтық реттеу; құнды қағаздармен операцияларды құқықтық реттеу; валюталық 

операцияларды құқықтық реттеу; форфейтингтік және факторингтік операцияларды  құқықтық реттеу. 

Пререквизиттері: Қаржы нарықтары және делдалдары, Кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу, ҚР 

кәсіпкерлік құқығы. 

Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, ҚР сақтандыру құқығы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралау. В.Банктік құқықтың теориялық негіздерін, банктік заңнаманың нормалары мен құқықтық 

қағидаларын, банктік тәжірибемен, банктік құжаттармен, банктік стандарттармен таныстыру. С.Ғылыми-

зерттеу жұмыстарына машықтану. Е.Банктік құқықтық қатынастағы  нарықтық экономикаға сай терминдерді 

білу, мазмұнын түсіну, нормативті актілерді білу және алған білімдерін тәжірибеде қолдану. 

 

8.1 Модуль - Бизнес талдау (траектория - Бизнес аналитика) 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау. 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Еңбекті нормалаудың теориялық ережелері және тәжірибелік мәселелері 

түсіндіру. 

 Пәннің қысқаша мазмҧны: Еңбекті нормалаудың теориялық ережелері және тәжірибелік мәселелері, сондай-

ақ еңбекті ғылыми ұйымдастырудың ерекшеліктері, оның міндеттері мен функциялары ашылған. Еңбекті 

нормалау мәнінің анықтамасы, мазмұны беріледі. Еңбек бӛлінісі және кооперациясы, жұмыс орындарын 

ұйымдастыру және оларға қызмет кӛрсету мәселелері, еңбек тәсілдері, әдістері, жағдайлары және тәртібі, 

еңбекті ұйымдастыру , оны жобалау формалары туралы ережелер қарастырылған. Ӛндірістік және еңбек 

үдерістері, жұмыс уақыты шығындары, еңбек жӛніндегі нормалар мен нормативтік материалдар, нормалау 

әдістері  туралы ережелер келтірілген. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Шаруашылық қызметін талдау, Еңбек экономикасы  

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Шығындарды талдау және 

басқару. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A.Еңбекті нормалаудың әдістерін талдау. B.Еңбекті нормалау, жоспарлау 

және ұйымдастыруды анықтау. C.Еңбекті ғылыми ұйымдастырудың міндеттері мен функцияларын талқылау. 

D.Еңбек бӛлінісі және кооперациясы, жұмыс орындарын ұйымдастыру  туралы түсіндіру. E.Ӛндірістік және 

еңбек үдерістері, жұмыс уақыты шығындары, еңбек жӛніндегі нормалар мен нормативтік материалдар, 

нормалау әдістері  туралы ережелерін  қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек ақы тӛлеу. 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курста еңбекке ақы тӛлеу формалары мен жүйелерінің толық сипаттамасын 

беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Берілген пәнде еңбекке ақы тӛлеуді ұйымдастыру мәселелері ашылған. Еңбекке 

ақы тӛлеудің тарифтік жүйесінің, жұмыскерлерге сыйақы беруді ұйымдастырудың, еңбекке ақы тӛлеу 

формалары мен жүйелерінің толық сипаттамасы ашылған. Басшылардың, мамандар мен қызметкерлердің 

еңбектеріне ақы тӛлеу ерекшеліктері сипатталған. Отандық және шетелдік кәсіпорындарда еңбекке ақы тӛлеу 

жүйелерін дамыту қарастырылған. Грейдинг технологиясы сипатталған, компенсациялық пакетті қалыптастыру 

мәселелеріне, оның құрылымы мен функцияларына, сондай-ақ кәсіпорынның еңбекақы қорын қалыптастыру 

мен пайдалануға кӛңіл бӛлінген. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Шаруашылық қызметін талдау, Еңбек экономикасы  

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Шығындарды талдау және 

басқару. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A.Еңбекке ақы тӛлеуді ұйымдастыру әдістерін анықтау. B.Еңбекке ақы 

тӛлеудің тарифтік жүйесінің, жұмыскерлерге сыйақы беруді ұйымдастыру кезеңдерін жоспарлау. C.Еңбекке 

ақы тӛлеу формалары мен жүйелерін толық  қолдану мүмкіншілігін бағалау. D.Отандық және шетелдік 

кәсіпорындардағы еңбекке ақы тӛлеу жүйелерінің ерекшеліктерін салыстыру. E.Грейдинг технологиясы 

сипатталған, компенсациялық пакетті қалыптастыру мәселелерін қолдану. 

 

8.2 Модуль - Салалық қҧқықтық пәндер (траектория - Бизнес қҧқық) 

 

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

Пәннің атауы: ҚР әкімшілік құқығы 

Бағдарлама авторы: Бердыбаев Е.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: әкімшілік құқықтың түсінігін, категорияларын, институттарын, жүйесін, 

әкімшілік іс-жүргізу процесін, түрлі салаларды мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін кешенді оқыту. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 

Пререквизиттері  Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономикалық  теория, ҚР қылмыстық құқығы. 

Постреквизиттері  Салықтық әкімшілік ету 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Құқықтық мемлекет құрылысы негізіндегі, сондай-ақ жоғары оқу 

орындарында зерделенетін мемлекет және құқық теориясы, мемлекеттік басқару ережелерін анықтау. 

В.Мемлекет және құқықтың қалыптасу мен дамуына әсер ететін негізгі факторларды анықтап, әрбір 

құбылыстың себебін талдау. С.Мемлекеттік, конституциялық, қаржылық, еңбек, қылмыстық құқық және басқа 

құқықтық пәндермен байланысын зерттеу. D.Мемлекеттік органдар жүйесіндегі, әкімшілік-құқықтық ӛрісіндегі 

күшінде бар нормативтік актілер жүйесінде тұрақты ӛзгерістерді анықтау. Е.Мемлекеттік билікті атқару 

органдары және басқа да мемлекеттік әкімшілік органдары қызметтерін ұйымдастыру және қоғамдық қатынас 

қатысушыларына олардың әмірлік әсер ету нысандары мен әдістерін, мемлекет, азаматтар мен ұйымдар 

арасында әкімшілік-құқықтық қатынастар туған жағдайда ӛзара қатынастың ерекшеліктерін салыстыру. 

 

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

Пәннің атауы: ҚР қаржы құқығы. 

Бағдарлама авторы: Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: қаржылық құқықтың жалпы теориялық мәселелерін толық оқыту. Мемлекеттің 

қаржылық қызметі мен қаржы жүйесі, қаржы құқығының ұғымы мен жалпы сипаттамасы, қаржы саласындағы 

басқару, бақылау, жоспарлау, жауаптылық мәселелері, сондай-ақ бюджет, салық құқықтарының аясын жан-

жақты білу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Қазақстан Республикасының қаржы құқығы» курсы тыңдаушыларға қаржы 

құқығы ғылымының негізгі ұғымдары мен санаттарын, заңдылықтарын білуге, Қазақстан Республикасының 

құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен маңызын, ерекшеліктерін ұғынуға, қаржылық-құқықтық 

қатынастар мен нормалардың аясын дұрыс анықтауға, қаржылық құқықтың негізгі институттарын біліп, оларды 

ажыратуға мүмкіндік береді. «Қазақстан Республикасының қаржы құқығы» пәнін игеру нәтижесінде 

тыңдаушылар, қаржылық құқықтың жалпы теориялық мәселелерін жан-жақты зерделеп, оның ішінде 

қаржылық заңнаманың қолдану аясын жетік біліп шығады. «Қазақстан Республикасының қаржы құқығы» 

пәнінің жалпы сипаттамасы: мемлекеттің қаржылық қызметінің негіздері, қаржылық құқықтың ұғымы, оның 

әдістері мен жүйесі, қаржылық құқықтық нормалар мен қатынастардың мазмұны, мемлекеттің ақша жүйесі, 

қаржылық жоспарлауды, бақылауды құқықтық реттеу, қаржылық-құқықтық жауаптылық мәселелері 

қарастырылады. Сонымен қатар, қаржы құқығының ерекше бӛлімін қамтитын бюджет құқығы, салық құқығы 

сияқты институттар қарастырылады.  

Пререквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономикалық  теория, ҚР қылмыстық құқығы. 

Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, Салықтық әкімшілік ету, ҚР сақтандыру құқығы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A.Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдану және оларды 

саралай білу. B.Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, қаржылық 

құқықтық қатынастарды пайдалану. C.Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы ӛкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалар мазмұны 

және мағынасын салыстыру. D.Құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  

қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы кӛрсету. E.Заңнамадағы ӛзгерістерді, 

заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере білу және қолдана білу қажет. 

 

9.1 Модуль - Экономика және кәсіпкерлік 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік. 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпкерлік қызмет бойынша тәжірибелік әдістерді оқу және үйрену негізгі 

мақсат болып табылады. Кәсіпкер қызметінің барлық аспектілерін оқу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпкерлік: түсінігі, оның негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары. 

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық 

қамтамасыз ету. Кәсіпкерліктің шаруашылық серіктестермен келісімдік қатынастары. Кәсіпкерлік мәдениет. 

Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау әдістері. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел. Кәсіпкерлік қызметтің 

инфрақұрылымы. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін 

бағалау және талдау. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату. 
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Пререквизиттері: Микро- макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері, Стартаптарды венчурлық 

қаржыландыру. 

Постреквизиттері: Басқарудағы кӛшбасшылық, Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Шығындарды талдау және 

басқару. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Кәсіпкерліктегі тәуекелді топтастыру және олардың бағалау әдістемесін, 

шаруашылық серіктестермен келісімдік қатынастарды қалыптастыру әдістерін анықтау. В.Шағын және орта 

кәсіпкерлік нысандарын ашу, бизнес-жоспар құру, ақша- несие мәселесін қарастыру. С.Кәсіпкерліктегі 

тәуекелділікті игеру, кәсіпорынды қауіп-қатерден, дағдарыстан сақтап қалу жолдарын талқылау 

D.Кәсіпкерліктегі тәуекелділікті игеру, кәсіпорынды қауіп-қатерден, дағдарыстан сақтап қалу жолдарын 

бағалау. E.Жаңа жұмыс орнын ашу, бюджетке салық тӛлеу тәртібін қалыптастыру бағыттарын салыстыру. 

 

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

Пәннің атауы: Баға қалыптастыру. 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.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 ӛте тиімді және бәсекеге жарамды, 

экономикалық мемлекет жүйесін құру бойынша міндеттерді оңтайлы шешу жолдарын түсінуге және меңгеруге 

мүмкіндік береді.Нарықтық экономикадағы баға түсінігі және оның мәні, бағақалыптасу әдістемесінің ғылыми 

негізі, нарыққа кӛшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, ӛнімнің ӛзіндік құны бағаның басты құрылымы, 

Қазақстандағы мемлекеттің баға саясаты, отын-энергетика кешеніндегі бағақалыптасу, металлургия 

кешеніндегі бағақалыптасу, машина-құрылыс кешеніндегі бағаның қалыптасуы, агроӛнеркәсіп кешеніндегі 

бағаның қалыптасуы, құрылыс ӛнімдеріне бағақалыптасу, кӛлік саласындағы тарифтердің қалыптасуы мен сала 

ерекшелігі, тұтынушы тауарларға қойылатын бӛлшек бағалар, қоғамдық тамақтанудағы бағақалыптасу, қызмет 

кӛрсетудегі бағақалыптасу, әлемдік баға нарығы, ішкі сауда бағасы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Шағын және орта бизнесті басқару, Шаруашылық қызметін талдау. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Тауарлар мен қызметтерге тарифтер мен бағаны  есептеудегі есепке 

алынатын теориялық және практикалық дағдыларды қарастыру. В.Нарықтық экономиканың негізгі мәселелерін 

шешудегі бағалық механизмін пайдаланудың негізгі бағыттарының құрылымы, днамикасы, деңгейі жӛнінде 

дайындау. С.Баға динамикасын және құралымын талдау және болжау. D.Баға қалыптастыруға әсер ететін 

факторларды  талдау. Е.Баға қалыптастырудың әдістерін қолдану. 

 

9.2 Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару. 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: даму стратегиясын қамтамасыз ету және оған қол жеткізудің неғұрлым тиімді 

тәсілдерін таңдау мақсатында сапаны ұйымдастыру және басқарудың принциптері, функциялары, әдістері мен 

құралдары туралы кешенді білім алу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сапа түсінігі. Негізгі терминдер мен анықтамалар. Сапа басқару нысаны ретінде. 

Сапа кӛрсеткіштері және оларды бағалау. Сапа шығындарын есепке алу және талдау. Сапаны басқару 

әдістемесі. Сапаны бағалау мен бақылаудың статистикалық әдістері. Кешенді сапа менеджменті жүйелері. 

Халықаралық стандарттау және сертификаттау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес- жоспарлау, Тайм- менеджмент. 

Постреквизиттері: Басқарудағы кӛшбасшылық, Мансапты басқару, Басқарушылық шешімдерін әзірлеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Ӛндірісті басқару әдістері, ұйым бӛлімшелерінің мамандануын және 

олардың арасындағы ӛндірістік байланыстарды анықтау әдістерін бағалау. В.Ӛндірісті басқаруды 

ұйымдастыру, ӛндірістік жоспарлау және ӛндірісті басқару, ӛндірістік-шаруашылық қызмет нәтижелерін есепке 

алу және талдау мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер, әдістемелік материалдарды түсіндіру. 

С.Ӛндірісті жоспарлау саласында кәсіби міндеттерді орындаудың типтік әдістері мен тәсілдерін пайдалану, 

олардың тиімділігі мен сапасын бағалау, қойылған кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті ресурстарға сандық 

және сапалық талаптарды негіздеу, оларды пайдаланудың ұтымдылығын бағалау. D.Ұйымның құрылымдық 

бӛлімшелері қызметінің кӛрсеткіштерін, кәсіби міндеттерді шешу кезінде басқарудың қолданыстағы әдістерін 

талдау және басқару тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін анықтау, пайдалану бойынша ұсынымдар әзірлеу. 

E.Заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ӛндірісті тактикалық жоспарлау мәселелерін 

кешенді шешудің ғылыми негізделген әдістерін кӛрсету. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару. 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде тәуекелдерді бағалау, талдау және басқару әдістері туралы 

тұрақты білімді, сондай-ақ ұйымды басқару процесінде осы құралдарды пайдалану біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәуекел ұғымы және мәні. Тәуекелдерді анықтау, функциялары, ұйымдастыру 

және басқару ережелері. Тәуекелдерді басқаруды ақпараттық қамтамасыз ету. Тәуекелдерді жіктеу. Тәуекел 

дәрежесін талдау және бағалау.Тәуекелдерді басқару.Банктік тәуекелдерді басқару. Инвестициялау кезінде 

туындайтын тәуекелдерді басқару.Тәуекел менеджменті.Тәуекелдерді хеджирлеу. Инвестициялық 

бағдарламадағы тәуекелді талдау. Инвестициялардың тиімділігін бағалаудың негізгі ұғымдары мен 

принциптері. Инвестициялық портфельді ұтымды таңдау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро-макроэкономика, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес 

аналитика. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Басқару шешімдерін әзірлеу, шығындарды талдау және 

басқару. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару саласында шешімдер 

қабылдаудың орындылығын анықтаудың талдамалық тәсілдерін қолдану. В.Тәуекелдерді жіктеу, олардың 

пайда болуы мен басқару ерекшеліктерін анықтау. С.Тәуекелдерді беру тәсілдері арасында таңдау жүргізу, 

оларға тиісті есептерді жүзеге асыру; қабылданған басқарушылық шешімдердің нәтижелілігін бағалау. 

D.Тәуекелдерді талдау және бағалау есептерін шешу үшін қолайлы математикалық құралдарды анықтау. 

E.Стандартты теориялық және эконометрикалық модельдерді қолдана отырып, экономикалық құбылыстар мен 

процестерді талдау әдістері мен тәсілдерін кӛрсету. 
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9.1 Модуль - Процестік қҧқық, 20 кредит (траектория: Бизнес қҧқық) 

КП ЖК KRAPK 4307 ҚР азаматтық процессуалдық құқығы 7 5 

КП ЖК MSAKR 4308 Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 7 5 

КП ТК KREK 4309 ҚР экологиялық құқығы 7 5 

КП ТК EAEOKK 4310 ЕАЭО-тың кеден құқығы 7 5 

9.2 Модуль - Бизнестегі басқару, 20 кредит (траектория: Бизнес-аналитика) 

КП ЖК KRAPK 4307 ҚР азаматтық процессуалдық құқығы 7 5 

КП ЖК MSAKR 4308 Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 7 5 

КП ТК ShВ 4309 Шығындарды басқару 7 5 

КП ТК ShOB 4310 Шағын және орта бизнес 7 5 

10.1 Модуль - Кәсіпорын қызметін ҧйымдастыру, 28 кредит  

БП ТК OМ 4220 Операциондық менеджмент 7 3 

КП ТК KKZh 4311 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 7 5 

КП ТК FB 4312 Фирманың бәсекеге қабілеттілігі 7 5 

БП   Ӛндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

10.2  Модуль - Мемлекеттік әкімшілік, 28 кредит  

БП ТК МВТ 4220 Мемлекеттік басқару теориясы 7 3 

КП ТК SE 4311 Сала экономикасы 7 5 

КП ТК MMBS 4312 Мемлекеттік меншікті басқару саясаты 7 5 

БП   Ӛндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

9.1 Модуль - Процестік қҧқық (траектория: Бизнес қҧқық) 

 

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

Пәннің атауы: ҚР экологиялық құқығы. 

Бағдарлама авторы. Мухтарова С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: экологиялық құқықтың негізгі бағыттарын зерттеу, экологиялық қауіпсіздік 

саласындағы нормативтік құқықтық актілерді зерделеу, қарым-қатынас және оны қолдану практикасы, 

экологиялық қатынастардың ерекшелігін зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық құқық ұғымы және оның мәні. Экологиялық құқықтың даму тарихы 

және дереккӛзі. Табиғат объектілеріне меншік құқығы. Табиғат пайдалану құқығы. Табиғат пайдалану және 
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қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқарудың ұйымдық-құқықтық нысандары. Қоршаған ортаны қорғау 

мен табиғатты пайдаланудың экономикалық тетігінің құқықтық негіздері. Экологиялық заңнаманы бұзғаны 

үшін заңдық жауапкершілік. Жердің құқықтық режимі және оларды қорғау. Жер қойнауының құқықтық режимі 

және оларды қорғау. Судың құқықтық режимі және оларды қорғау. Ормандардың құқықтық режимі және 

оларды қорғау. Жануарлар дүниесін пайдалану мен қорғаудың құқықтық режимі. Атмосфералық ауаны 

құқықтық қорғау. Ерекше қорғалатын табиғат объектілерінің құқықтық режимі. Қоршаған ортаны 

халықаралық-құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Құқық негіздері, ҚР кәсіпкерлік құқығы.  

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Заңнама нормаларын ӛмірде қолданудың теориялық және практикалық 

дағдыларын ашу. В.Экологиялық құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша қажетті экологиялық және 

құқықтық мәселелерді зерттеу. С.Жекелеген экологиялық құқық институттарын құқықтық реттеу 

ерекшеліктерін талқылау. D.Адамдардың қазіргі және болашақ ұрпақтарының мүдделері үшін табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саясатын жүргізу бағыттарын кӛрсету. E. 

Экологиялық заңнаманы білу және оны іске асыру тетігін зерттеу. 

 

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

Пәннің атауы: ЕАЭО-тың кеден құқығы. 

Бағдарлама авторы: Урбисинова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде ЕАЭО шеңберінде Кеден одағын функциялауға және осы одақтағы 

кедендік реттеу ерекшеліктерін алдын ала айқындайтын құқықтық нормалар жүйесі туралы біртұтас түсінік 

қалыптастыру; студенттерді ЕАЭО КО мүше елдеріндегі кедендік реттеу негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кеден саясаты, кедендік реттеу, сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу, Кеден 

ісі: ұғымдар және олардың арақатынасы. Интеграциялық процестер және кедендік реттеу. Кеден аумағы және 

кеден шекарасы. Мемлекеттік шекара және кедендік шекара. Кедендік анклавтар және кедендік анклавтар. 

Кеден одағы. Еркін сауда аймағы. Еуразиялық экономикалық интеграцияның негізгі кезеңдері. ЕАЭО-ның 

халықаралық-құқықтық мәртебесі. ЕАЭО-дағы кедендік реттеудің ұйымдастырушылық негіздері. ЕАЭО-дағы 

кедендік қатынастарды реттеудегі халықаралық ұйымдардың рӛлі. ЕАЭО кедендік реттеудің ұлттықтан жоғары 

органдары. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің кеден органдары. Кеден органдары қызметінің негізгі бағыттары. 

Мамандандырылған кеден органдары. Кеден органдарының лауазымды адамдары мен қызметкерлері. Кеден ісі 

саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар. ЕАЭО-дағы кедендік реттеудің құқықтық негізі: 

халықаралық, ұлттықтан жоғары және ұлттық деңгейлер. Кеден құқығы ұғымы. Кеден құқығының пәні, әдістері 

мен жүйесі. Кеден құқығының принциптері. Кеден құқығының кӛздері және олардың жүйесі. "Кеден 

құқығының кӛздері" және "кеден заңнамасы"ұғымдарының арақатынасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Құқық негіздері, ҚР кеден және қаржы құқығы.  

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Кедендік құқық саласындағы ӛз ойларын дәлелдеу, ӛз ойларын қорғау 

және білдіре алу. В.Кедендік реттеу мәселелері бойынша зерттеу міндеттері мен заң тәжірибесіне сүйене 

отырып, зерттеу әдістерін, сондай-ақ алынған нәтижелерді ӛңдеу әдістерін таңдау. С.Кедендік-құқықтық 

ақпаратты, оның ішінде қазіргі заманғы электрондық технологиялар мен техникалық құралдарды пайдалана 

отырып, ӛз бетінше іздеу техникасын қолдану. D.Кедендік мәселелер бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

әдістерін қолдану. E. Қазақстанның құқықтық доктринасын, қолданыстағы заңнаманы және кедендік құқық 

саласындағы тәжірибені зерттеу. 

 

9.2 Модуль - Бизнестегі басқару (траектория: Бизнес-аналитика) 

 

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

Пәннің атауы: Шығындарды басқару. 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: пайданы ұлғайту мақсатында кәсіпорындағы шығындарды басқару әдістері мен 

құралдарын анықтау саласында білім алу, ӛнімді ӛндіру және сату шығындарын азайту резервтерін анықтау 

және жұмылдыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шығындар ұғымы және олардың негізгі белгілері. Шығындар, шығыстар 

ұғымдарының айырмашылығы. Шығындар және олардың жіктелуі. Әр түрлі белгілеріне байланысты қорларды 

жіктеу. Ұғымдар: материалдық қорлар, кӛлік қорлары, тауарлық (ӛткізу) қорлар, ӛндірістік қорлар, аяқталмаған 

ӛндіріс қорлары, дайын ӛнім қорлары. Шығындарды жоспарлау қажеттілігі. Жоспарлаудың мерзімі, мақсаты 

және егжей-тегжейі бойынша жоспарлау түрлері. Ӛнім бірлігін ӛндіру шығындарының шекті рұқсат етілген 

шамасын анықтау. Бюджеттеу басқару технологиясы ретінде. (негізгі бӛлімдері немесе тақырыптар атаулары)  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Шаруашылық қызметін талдау, Тайм-менеджмент, Баға 

қалыптастыру. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A.Шығындарды басқару саласындағы негізгі теориялық ережелерді анықтау. 

B.Бухгалтерлік ақпаратты, ӛндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлау үшін ұйымда қабылданған 
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стандарттарға сәйкес талдау жасау. C.Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеп, салыстыру. D.Кәсіпорын қызметінің салалық ерекшелігін 

және басқарушылық міндеттерді ескере отырып, ӛнімнің ӛзіндік құнын есептеудің негізгі үлгілік әдістемесін 

қалыптастыру. E.Ұйымдағы шығындарды басқару бойынша басқарушылық шешімдердің ұсынылатын 

нұсқаларын сыни бағалау дағдыларын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Шағын және орта бизнес 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде шағын және орта бизнес саласындағы басқару әдістемесі мен 

әдістері туралы жан-жақты түсінік қалыптастыру және теориялық білімдерін отандық іс-тәжірибеге бейімдеу 

болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпкерліктің даму эволюциясы. Ел экономикасындағы шағын және орта 

кәсіпкерліктің мәні мен маңызы. Шағын және орта бизнесті басқарудың жүйелік тәсілі. Шағын және орта 

бизнесті басқарудың кӛп деңгейлі тәсілі. Шағын және орта бизнесті құқықтық сүйемелдеу. Шағын және орта 

бизнесті стратегиялық басқару.Стартап, ШОБ және агробизнесті мемлекеттік қолдау шаралары. Шағын және 

орта кәсіпкерліктің инновациялық қызметі. Салық режимдерінің ерекшеліктері. Бизнес үшін электрондық 

қызмет негіздері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес- аналитика, Баға 

қалыптастыру. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Түрлі ұйымдастырушылық-құқықтық қалыптағы ШОБ субъектілерінің 

қызмет ету ерекшеліктері туралы; ШОБ субъектілерінің тіркеу, лицензиялау, қаржыландыру және оның 

қызметін тоқтату мәселелері туралы анықтау. В.Арнайы салықтық тәртіптер туралы; ШОБ субъектілерінің 

атқаратын ролін зерттеу. С.Шағын кәсіпкерлік аясындағы қатынастарды реттеуші ҚР нормативтік-құқықтық 

кесімдерін; ШОБ субъектілерінің қызметін жоспарлау принциптерін; персоналды мотивациялау әдістерін 

кӛрсету. D.Кәсіпорынды тиімді басқару тетіктерін қолдану, басқару шешімдерін қабылдау принциптерін 

жоспарлау. E.Экономикалық талдаудың базалық және арнайы әдістері мен моделдерін пайдалану, қажетті 

ақпаратты жинауды, оны жүйелеу мен жалпылауды жүзеге асыру, компьютерлік техниканы пайдалана отырып 

кәсіби қызмет мәселелері бойынша сараптамалық есептерді бағалау. 

 

10.1 Модуль - Кәсіпорын қызметін ҧйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Операциондық менеджмент . 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларға бизнес ұйымдарын стратегиялық дамыту құралы ретінде 

операциялық менеджмент мәселелерін жүйелі түрде зерттеуге мүмкіндік беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпорынды басқару ғылымы ретінде менеджменттің даму логикасы. 

Операциондық менеджментке кіріспе. Операциондық менеджменттегі ӛндіріс және қызметтер. Жаһандық 

ортадағы операциялар. Сапа менеджменті. Болжамдау негіздері.Ӛндірістік қуаттылық. Кеңістіктегі және 

уақыттағы процестерді ұйымдастыру. Ағынды ұйымдастыру. Қызмет кӛрсету саласындағы операцияларды 

басқару. Компанияның операциялық стратегиясын әзірлеу. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес- аналитика, Жобаларды талдау. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Басқарушылық шешімдер қабылдау үшін, оның ішінде инвестициялау 

және қаржыландыру туралы шешімдер қабылдау кезінде нарықтық және ерекше тәуекелдерге талдау жүргізе 

білу. В.Басқарудың нақты міндеттеріне бейімдеу жолымен басқару шешімдерін қабылдау, экономикалық, 

қаржылық және ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру кезінде ақпаратты сандық және сапалық 

талдау дағдыларын салыстыру. С.Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және 

ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет 

негізінде кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу. D.Макроэкономикалық ортаның мемлекеттік және 

муниципалды басқару ұйымдары мен органдарының жұмысына әсерін бағалау, нарықтық және нақты 

тәуекелдерді анықтау және талдау, сондай-ақ экономикалық тауарларды тұтынушылардың мінез-құлқын талдау 

және саланың ұйымдары, нарық құрылымдары мен бәсекелестік ортасының экономикалық негіздерін білу 

негізінде сұраныстың қалыптасуын кӛрсету. E.Технологиялық, ӛнімдік инновацияларды немесе 

ұйымдастырушылық ӛзгерістерді енгізу кезінде ұйымдардың операциялық (ӛндірістік) қызметін басқаруда 

шешімдерді құжаттық ресімдеу дағдыларын анықтау. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау. 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі жағдайда тиімді жұмысты ұйымдастыру үшін барлық ұйымдық-құқықтық 

нысандағы кәсіпорындар мен олардың құрылымдық бӛлімшелерінің қызметін жоспарлаудың және ӛндірістік 

бағдарламаларын қалыптастырудың қолданбалы міндеттерін шешу кезінде ақпаратты жинау, ӛңдеу, талдау 

және беру әдістерін қолдану бойынша теориялық білім беру және білім алушылардың практикалық дағдыларды 

меңгеруін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпорындағы жоспарлау: негізгі ұғымдар және модельдер. Фирма ішіндегі 

жоспарлардың ішкі жүйесі. Болжау жоспарлау құралы ретінде. Бюджеттеу жоспарлы кӛрсеткіштерді 

жалпылама бағалау рәсімі ретінде. Бизнес - жоспарлау 

Пререквизиттері: Менеджмент, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес- аналитика, Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Басқару шешімдерін қабылдау кезінде ақпаратты сандық және сапалық 

талдау. В.Басқарудың нақты міндеттеріне бейімдеу жолымен экономикалық, қаржылық және 

ұйымдастырушылық басқару модельдерін жобалау. С.Кәсіпорындардың қызметін жоспарлау және басқарудың 

нақты міндеттеріне бейімделу кезіндегі үдерістері талдау. D.Қызметті жоспарлау кезіндегі ақпаратты талдау 

және басқарудың нақты міндеттеріне бейімделу кезінде басқарушылық шешімдер қабылдау үшін ӛндірістік 

бағдарламаларды қалыптастыру. E.Басқарушылық шешімдер қабылдау үшін ӛндірістік бағдарламаларды құру 

кезінде ақпаратты сандық және сапалық талдау әдістерін  салыстыру. 

 

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

Пәннің атауы: Фирманың бәсекеге қабілеттілігі 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушылардың қазіргі экономика жағдайында кәсіпорындардың тұрақты 

бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың заңдылықтары мен әдістері туралы білімдерін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бәсеке нарықтық шаруашылық жүргізуші субъектілердің қозғаушы күші.Бәсеке 

қабілеттілік түсінігі және оның негізгі анықтамалары. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің мәні мен 

факторлары. Кәсіпорын  ӛнімінің бәсекеге қабілеттілігін бағалау. Бәсекелестік стратегиялар.Бәсекеге 

қабілеттілікті арттырудағы маркетингтік жүйе және баға саясаты. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

басқару жүйесі.Ӛнімнің сапасы және бәсекеге қабілеттілігі.Кәсіпорынның бәсекеқабілеттілігін қамтамасыз 

етудегі инновациялық-ақпараттық әдіс-тәсілдер. Кәсіпорынның  бәсекеқабілеттілігін қамтамасыз етудегі 

инвестициялық қызметтің маңызы.Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне  логистикалық жүйенің әсері. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне   нарықтық экономика жағдайындағы экономикалық концепциясы мен 

жұмыс істеу тиімділігінің әсері. Нарықтық ортада ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру тетіктері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес- аналитика, 

Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Экономиканың дамуындағы бәсекелестіктің рӛлі туралы кӛзқарастар 

эволюциясы, бәсекеге қабілеттіліктің әлеуметтік-экономикалық мазмұны, оны зерттеуге макро және 

микроэкономикалық кӛзқарастың негіздерін таңдау. В.Тауардың, саланың, кәсіпорынның, ӛңірдің және ұлттық 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың әдістемелік тәсілдерін кӛрсету. С.Кәсіпорынның бәсекелестік 

стратегиясын қалыптастыру мен іске асырудың әдістемелік тәсілдерін жоспарлау. D.Нарықтық 

құрылымдардың әртүрлерінде кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалауға байланысты аналитикалық 

зерттеулер жасау. E.Саладағы операциялық тиімділік пен стратегиялық ұстанымды есептеу негізінде 

кәсіпорынның бәсекеге қабілетті даму стратегиясын әзірлеу. 

 

10.2  Модуль - Мемлекеттік әкімшілік 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік басқару теориясы  

Бағдарлама авторы: Сайымова М.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің мемлекеттік басқару саласындағы ғылыми-теориялық білім 

деңгейін арттыру, әкімшілендірудегі кәсіби құзыреттерін тереңдету және серпінді қоғамдық ӛмірдің сын-

қатерлеріне барабар жауап таба білу қабілеті болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік басқару: әлеуметтік қызметтің негізгі түрі, білім саласы және оқу 

пәні. Мемлекеттік басқару теориясының қалыптасуының негізгі кезеңдері. Мемлекет басқарудың тікелей 

субъектісі ретінде. ҚР Мемлекеттік басқарудың конституцияық негіздері. Мемлекеттік басқару объектілері мен 

субъектілері. Мемлекеттік билік. Мемлекеттік аппарат. Мемлекеттік басқарудағы реттеуші нормалар. 

Мемлекеттік басқару әдістері мен нысандары. Мемлекеттік басқарудың территориялық деңгейлері. Мемлекет 

функциясы. Әртүрлі саладағы мемлекеттік басқару. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі заң шығару 

билігі.  Мемлекеттік басқару жүйесіндегі атқарушы билік. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі бақылау және сот 

билігі.  Мемлекеттік қызмет. Менеджмент және мемлекеттік басқарудың техникалық құралдары. 
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Мемлекеттік басқарудың тиімділігі. Мемлекеттік басқару: адам, ұжым, қоғам. Мемлекеттік басқарудағы 

жауапкершілік. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Құқық негіздері, Әлеуметтік- саяси білімдер модулі, Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік тәжірибе, Дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А."Мемлекеттік басқару", "Муниципалды басқару", "Әкімшілік басқару" 

ұғымдарының негізгі түсіндірмелері, саяси механизмнің мазмұны, мемлекеттік басқару, қазіргі мемлекеттік 

және муниципалды басқаруды ұйымдастырудың жалпы принциптері туралы зерттеу. В.Мемлекеттік-құқықтық 

нақтылықты талдау. С.Сенімділік, белгісіздік және тәуекел жағдайында басқарушылық шешімдерді 

қалыптастыру әдістерін қолдану. D.Мемлекеттік басқару саласындағы мемлекеттік және муниципалдық билік 

органдарындағы басқару процестерінің ерекшелігін дербес зерттеу. E.Мемлекеттік басқару теориясының негізгі 

ережелерін қолдану және басқа мемлекеттік құрылымдармен ӛзара іс-қимылының функционалдық, 

ұйымдастырушылық және ақпараттық бағыттарын айқындау. 

 

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

Пәннің атауы: Сала экономикасы 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты жұмыс берушінің талаптарын ескере отырып, білікті 

кадрларды даярлау қажеттілігі болып табылады. Білім алушылар қазіргі еңбек нарығындағы мамандар меңгеруі 

тиіс құзыреттерді зерделеуге қосымша мүмкіндік алады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік: сипаттамалары, түрлері, 

ерекшеліктері. Кәсіпорын: қызмет мақсаты, түрлері, белгілері. Кәсіпорынның құрылтай шарты, жарғысы және 

паспорты. Жарғылық капиталды қалыптастыру. Кәсіпорынның ӛндірістік-шаруашылық қызметін нормативтік 

реттеу. Кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық нысандары. Кәсіпорынның инфрақұрылымы. Кәсіпорынның 

ұйымдық құрылымының нысандары: сызықтық, функционалды, сызықтық-функционалды, матрицалық. 

Ӛндіріс түрлері. Ұйымның материалдық ресурстарының құрамы. Материалдық-техникалық ресурстардың 

түсінігі және жіктелуі. Негізгі қорлар: мәні, құрамы, бағасы. Негізгі қорлардың тозуы және амортизациясы.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес- аналитика, 

Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану, ұйымдардың 

ұйымдық-құқықтық нысандарын анықтау. В.Бӛлімше (ұйым) қызметінің негізгі техникалық-экономикалық 

кӛрсеткіштерін есептеу. С.Ӛндірістік-шаруашылық қызметті реттейтін қолданыстағы заңнамалық және 

нормативтік актілерді толық зерттеу. D.Негізгі және айналым қаражатын басқару және оларды пайдалану 

тиімділігін бағалау әдістерін, ӛнімге (кӛрсетілетін қызметке) баға белгілеу тетіктерін, қазіргі заманғы 

жағдайларда еңбекке ақы тӛлеу нысандарын кӛрсету. E.Саланың қазіргі жай-күйі мен даму перспективалары, 

нарықтық экономикадағы шаруашылық жүргізуші субъектілерді ұйымдастыру нысандарын таңдау. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік меншікті басқару саясаты  

Бағдарлама авторы: Сайымова М.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде мемлекеттік және муниципалдық меншікті басқарудағы заманауи 

тәсілдер туралы білімді қалыптастыру, мемлекеттік және муниципалды меншік идеясын кеңейту; мемлекеттік 

(муниципалдық) мүлікке иелік етудің негізгі тәсілдерін қарау; мемлекеттік және муниципалды меншікті 

басқаруға байланысты негізгі мәселелер туралы білімді дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік (муниципалдық) мүлік ұғымы. Мемлекеттік (муниципалдық) мүлікке 

билік ету тәсілдері. Мемлекеттік (муниципалдық) мүлікті басқарудың негізгі мәселелері. Мүлікті басқару 

жүйесін дамытудың нысаналы бағдарлары. Мемлекеттік сектор ұйымдарының мүлкі. Мемлекеттік емес 

ұйымдарға мемлекеттік (муниципалдық) мүлікке құқықтарды сату мен берудің бәсекелестік қағидаттары. 

Мемлекеттік (муниципалдық) мүлікті басқару саласындағы бақылау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Құқық негіздері, Нарықтық инфрақұрылым, Салықтық 

әкімшілік ету.  

Постреквизиттері: Ӛндірістік тәжірибе, Дипломдық жоба 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Мемлекеттік және муниципалдық меншікті басқару саласындағы 

заңнаманы талдау. В.Мемлекеттік және муниципалдық меншікті басқару саласындағы ғылыми ақпараттарды 

талдап салыстыру. С.Мемлекеттік және муниципалдық меншікті басқару саласындағы негізгі проблемаларға 

бағдарлану үшін қажетті ақпаратты алу және пайдалану. D.Мемлекеттік және муниципалдық меншікті басқару 

жүйесінің жұмыс істеуі мәселелері бойынша зерттеулер жүргізу. E.Мемлекеттік және муниципалды меншікті 

басқару жүйесінің кемшіліктерін анықтау бойынша ақпараттарды жинақтап, дайындау. 
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3.1 Модуль  - Философия және кәсіпкерлік,  10 кредит 

ЖБП MК Fil 2107 Философия 4 5 

ЖБП ТК KZhBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

3.2 Модуль  - Философия және академиялық адалдық,  10 кредит 

ЖБП MК Fil 2107 Философия 4 5 

ЖБП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

5 Модуль - Азаматтық және қылмыстық қҧқықтардың жалпы бӛлімі, 10 кредит 

БП ЖК AK (ZhB) 2205 Азаматтық құқық (жалпы бӛлім) 3 5 

БП ЖК KK (ZhB) 2206 Қылмыстық құқық (жалпы бӛлім) 3 5 

6 Модуль - Азаматтық және қылмыстық қҧқықтардың ерекше бӛлімі, 13 кредит 

БП ЖК AK (EB) 2207 Азаматтық құқық (ерекше бӛлім) 4 5 

БП ЖК KK (EB) 2208 Қылмыстық құқық (ерекше бӛлім) 4 5 

БП    Ӛндірістік практика 4 3 

7.1 Модуль - Рим қҧқығы және мҧсылмандық қҧқық, 8 кредит 

БП ТК RK 2209 Рим құқығы 3 4 

БП ТК MK 2210 Мұсылмандық құқық 3 4 

7.2 Модуль - Мемлекет және қҧқық тарихы, халықаралық және ҧлттық мҧсылмандық қҧқық, 8 

кредит 

БП ТК  ShЕMKT 2209 Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы 3 4 

БП ТК HUMK 2210 Халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық 3 4 

8.1 Модуль - Әкімшілік қҧқық  пен криминология (қылмыстық-қҧқықтық траектория), 15 кредит 

БП ТК AK 2211 Әкімшілік құқық  3 5 

БП ТК Kri 2212 Криминология 4 5 

БП ТК ZKE 2213 Заңгердік кәсіптік этикасы 4 5 

8.2 Модуль - Ҧлттық салалық қҧқықтық пәндер (азаматтық-қҧқықтық траектория), 15 кредит 

БП ТК AYa  2211 Әкімшілік юстиция 3 5 

БП ТК ОК 2212 Отбасылық құқық 4 5 

БП ТК EK 2213 Еңбек құқығы 4 5 

 

3.1 Модуль  - Философия және кәсіпкерлік 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіпкерлік қызмет негіздерін меңгеруде тәжірибелік дайындығын, 

оның мазмұнын, әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі маңызы мен орнын қамтамасыз ету  

Пәннің қысқаша мазмҧны: бизнес-ойлау психологиясын тәжірибелік түрде оқыту, бизнес-идеяны таңдау 

дағдыларын алу, бизнес-модельдерді және негізгі кәсіпкерлік қызметті жоспарлауды үйренуді, маркетинг және 

кәсіпкерліктің мақсатты аудиториясымен жұмыс істеу дағдыларын, кәсіпкерлік ресурстарды сату және басқару 

стратегияларын, қаржылық модельдерді жобалау мен инвестицияларды тарту әдістерін, сондай-ақ салықтық 

және құқықтық сауаттылығы мен кәсіпкерлердің жауапкершілігінің негіздерін зерттеуді қарастырады 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: Азаматтық құқық (ерекше бӛлім), Заңгердік кәсіптік этикасы 

Оқытудан  кҥтілетін нәтижелер: А. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен 

реттеудің заңнамалық тәжірибесі саласындағы кәсіби білімін кӛтеру. В. Оқу материалын қазіргі заманауи 

жағдайларды ескере отырып, жетекші кәсіпкерлік құрылымдардың кәсіпкерлік жүргізу тәжірибесімен 

ықпалдастыру негізінде студенттердің кәсіпкерлік ойлауын дамытуға ықпал ету. С. Стратегиялық және 

ағымдағы қаржылық жоспарлауда, қаржылық-шаруашылық қызметті талдауда, нақты экономикалық 

жағдайларда басқарушылық шешімдер қабылдауда қаржылық құралдарды (әдістер, қаржылық құралдар мен 

кӛрсеткіштер) қолдану мүмкіндігі үшін студенттердің аналитикалық ойлау дағдыларын дамыту. D. Тәуекелдің 

түрлерін, олардың пайда болу кӛздерін, олардың даму заңдылықтарын түсінуге қол жеткізуді қамтамасыз ету 

және ықтимал шығындарды бағалаудың қазіргі заманауи әдістемелерін қолдану негізінде тиімді тәуекел-
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менеджмент бойынша шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру.  Е. кәсіпкерліктің ұйымдық-басқару 

негіздерін қалыптастыру. 

 

3.2 Модуль  - Философия және академиялық адалдық 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық. 

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

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛрінісіне тӛзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмҧны: академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӚУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: Қылмыстық құқықтың ӛзекті мәселелері, Медиация 

Оқытудан  кҥтілетін нәтижелер: А. Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну. B. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде 

болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C. Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды жасай білу. 

D. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. E. Құжаттарды, 

эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

7.1 Модуль - Рим қҧқығы және мҧсылмандық қҧқық 

 

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

Пәннің атауы: Рим құқығы. 

Бағдарлама авторы: Бердыбаев Н.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді біздің дәуіріміздің басында Рим мемлекетінің аумағында 

қалыптасқан құқықтық жүйемен, сондай-ақ қазіргі заманғы құқықтық шындықты тереңірек түсіну үшін Рим 

заңгерлері ұстанған құқықтық ойлау логикасымен таныстыру. Рим құқығы курсын оқып студенттер құқық 

субъектілері, меншік құқығы, міндеттемелік құқық туралы білім негіздерін игереді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Рим құқығының ұғымы. Рим құқығының қайнар кӛздері. Тұлғалар. Отбасылық 

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

түрлері.Мұрагерлік құқық. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық. 

Постреквизиттері: Азаматтық құқық (ерекше бӛлім), Отбасылық құқық. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Шет елдің біліміндегі құқықтық білімінің мемлекет және құқық 

тарихында түсініп кӛрсете білу В. Түсіну және қолдану аумағында Қазақстаның құқық жүйесіндегі кәсіби 

деңгейі. С. Мәселенің қалыптасу аргументерін және оқу деңгейінде шешу. D. Ғылыми, этникалық, әлеуметік, 

қалыптастыру және ӛмір сүру негізінде ақпаратар жинақтау негізінде ойқорыту. Е. Құқықтану саласында маман 

ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

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

Пәннің атауы: Мұсылмандық құқық. 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Мұсылман құқығының даму тарихын қарастыру, мұсылман құқығының негізгі 

кӛздерін талдау және мұсылман құқығының негізгі салаларын зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мұсылман құқығының тарихы. Мұсылман құқығының негізгі теориялары. 

Мұсылмандық құқықтың түсінігі және дамуы. Мұсылман құқығының жүйесі. Мазхабтар негізі және  

мұсылмандық құқықтың қайнар кӛздері. Мұсылмандық құқықтың бастаушы құқық салалары.Қазіргі 

мұсылмандық құқық. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Заңгердік кәсіптік этикасы, Отбасылық құқық  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Қоғамның мемлекеттік-құқықтық дамуы мензаңдылықтарының негізгі 

түсініктерін білу және түсіну, сондай-ақ Конституциясын және басқа да нормативтік құқықтық актілерін білу. 

В. Дамыған құқықтық сана, құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау негізінде кәсіби қызметін жүзеге асыру 

кәсіби қызметін жүзеге асыру. С. Мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғамды жетілдіруде, оларды 

нормативтік құқықтық актілермен қамтамасыз етуді ұйымдастыра білу. D. Құқықтық тәрбиелеуді жүзеге 

асыруды білу. Е. Құқықтық тәрбиелеуді жүзеге асыруды білу. 
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7.2 Модуль - Мемлекет және қҧқық тарихы, халықаралық және ҧлттық мҧсылмандық қҧқық 

 

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

Пәннің атауы: Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы. 

Бағдарлама авторы: Нурутдинова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы пәнінің мақсаты – нақты тарихи 

материалдар негізінде мемлекет және құқықтық пайда болуын, даму заңдылықтарын, мемлекеттік 

институттардың, құқықтық, сот жүйелерінің мазмұны мен сипатын талдап түсінуге, мемлекеттердің 

дамуындағы ерекшеліктер мен ортақ заңдылықтарды танып білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Ежелгі Египет мемлекеті мен оның құқық жүйесі. Ежелгі Вавилон. Хаммурапи 

заңдары. Ежелгі Үндістан. Ману заңдары. Ежелгі Қытай. Ежелгі Греция. Ежелгі Римдегі құлиеленуші мемлекет. 

Франциядағы, Англиядағы, ондағы сот жүйесі. Ресейдің феодалдық мемлекеті мен құқығы Араб Халифаты, 

оның құқық жүйесі сабақтастығын түсiндiредi. Ең басты осы үйренудің барысында студент ӛзі ӛмір сүріп 

отырған қоғамдағы мемлекет және құқықтың тарихын, рӛлін, жүйесін басқа мемлекеттермен, құқықтық 

жүйелермен салыстыра алатындай қосымша мәлімет алып, елдің болашағына болжам жасауға талпынуы қажет. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Криминология, Заңгердік кәсіптік этикасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Пәнді тереңірек оқып меңгеру, шетелдердің мемлекет және құқық тарихы 

курсынан алған білімін шетелдердің мемлекет және құқық тарихына байланысты деректер мен арнайы 

зерттеулерге кӛбірек кӛңіл бӛлгенде ғана пәннің жалпы мазмұнын түсіну. В.Мемлекет және құқықтың 

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

түсінуі. С. Әлем елдерінің конституциялық құрылыс тәжірибесін жалпылайтын мәнжазбалар дайындау. D. 

Ӛзіндік білімді жетілдіру мотивациясы мен креативті ойлау қабілетінің қалыптастыру. Е) Құқықтану саласында 

маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық. 

Бағдарлама авторы: Тайжанова Л.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:«Халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық» арнайы курсын  оқыту 

құқықтану мамандығы бойынша оқитын студенттерге ислам құқығының жүйесін тереңінен үйрету мақсатында 

ұсынылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық – бұл кӛптеген ғасырлар бойы 

дүниежүзілік құқықтық мәдениеттің бір бӛлігі ретінде жасап келе жатқан,  ерекшеленген құқық жүйесі. 

Халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық адамзат қарым-қатынасының негізгі саласын реттейтін 

нормалары бар қазіргі замандағы ірі құқық жүйелерінің бірі болып қаланды.Ұсынылып отырған бағдарламада 

оқып үйрену үшін мұсылман құқығының  ұйымдастыру және әдістемелік негіздерін оқып үйрену кӛрсетілген. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік қызмет және басқару, Заңгердік кәсіптік этикасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  А. Мұсылман құқығы саласындағы құқықтық сипаттағы жеке қатынастарды 

зерттеу. В. Исламның ішкі құқығының ерекше тарауларының  пайда болуын үйрету. С. Казустарды шешу 

кезінде ислам нормаларын қолдануда тәжірибе дағдыларын қалыптастыру. D. Ислам ішкі құқық салаларының 

ерекшеліктерін оқып білу. Е. Мұсылман халқы бар бірқатар елдерде ислам құқығының таратылу картасын 

құрастыру.  

 

8.1 Модуль - Әкімшілік қҧқық  пен криминология (қылмыстық-қҧқықтық траектория) 

 

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

Пәннің атауы: Әкімшілік құқық 

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

Курсты оқытудың мақсаты: әкімшілік құқық ғылымының негізгі қағидалары, категориялары және ережелері 

туралы терең білім беру; қазіргі әкімшілік заңнамада дұрыс бағдар алуларына үйрету; мемлекеттік басқарудың 

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

таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: әкімшілік құқықтың түсінігі, категориялары, институттары, жүйесі, әкімшілік іс-

жүргізу процесі, түрлі салаларды мемлекеттік реттеу ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының атқарушы 

органдарының жүйесі, мемлекеттік басқарудың нысандары, шаруашылық, әлеуметтік мәдени және әкімшілік 

құрылыстың ұйымдастырылуы мен әкімшілік-құқықтық реттелуі. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Еңбек құқығы, Отбасылық құқық 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. құқықтық мемлекет құрылысы негізіндегі ережелерге, сондай-ақ жоғары 

оқу орындарында зерделенетін мемлекет және құқық теориясы, мемлекеттік басқару ережелеріне үйрету В) 

Мемлекет және құқықтың қалыптасу мен дамуына әсер ететін негізгі факторларды анықтап, әрбір құбылыстың 

себебін және салдарын түсінуі. С.  Мемлекеттік билікті атқару органдары және басқа да мемлекеттік әкімшілік 
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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 ӛзара қатынастың ерекшеліктері туралы білу. D. Ӛзіндік білімді жетілдіру 

мотивациясы мен креативті ойлау қабілетінің қалыптастыруы. Е) Құқықтану саласында маман ретінде 

ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

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

Пәннің атауы: Криминология 

Бағдарлама авторы: Мурсалова Л.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Криминология негіздерімен таныстыру және қылмыстылық пен құқық 

бұзушылықтардың алдын алу дағдыларына үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Криминология ғылым ретінде. Криминологиялық зертеудің әдістемесі. 

Қылмыстылық. Қылмыскер тұлғасы. Қылмыстылықтың себептері мен жағдайлары. Қылмыстылық 

профилактикасы. Криминологиялық болжау мен жоспарлау. Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы. 

Зорлық қылмыстылығының криминологиялық мінездемесі. Пайдакүнемдік, парақорлық қылмыстылықтарының 

криминологиялық мінездемесі. Ұйымдасқан, кәсіби, рецидивтік және пенитенциарлық қылмыстылық. 

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

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, Криминалистика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Курсты меңгеру нәтижесіндестудент криминология ғылым ретінде, 

криминологиялық зертеудің әдістемесін, қылмыстылық ұғымын,  қылмыскер тұлғасын, қылмыстылықтың 

себептері мен жағдайларын, қылмыстылық профилактикасын,  криминологиялық болжау мен жоспарлауын 

білуге тиіс. 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 алу. D. қылмыстық құқық саласындағы нормативтік актілерді анализдеу. Е. құқықтық  актілермен 

жұмыс жасау икемділіктерін білуге тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: 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 қысқаша мазмҧны: 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, Конституциялық құқық 

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

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛзінің ұтымды жақтарын заңгерлік тұрғыдан пайдалану. Е. Құқық қорғау 

органдары қызметкерінің этикалық жағынан расталған әдептілікке, күрделі, тӛтенше, жанжал жағдайларында 

дұрыс шешім қабылдай алу. 

 

8.2 Модуль - Ҧлттық салалық қҧқықтық пәндер (азаматтық-қҧқықтық траектория) 

 

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

Пәннің атауы: Әкімшілік юстиция. 

Бағдарлама авторы: Конысов А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің таныстырып мемлекеттік орган мен 

жеке немесе заңды тұлғалар арасындағы жария құқықтық қатынастарды реттеу ережелерді білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі. Мемлекеттік орган мен жеке немесе заңды 

тұлғалар арасындағы жария құқықтық қатынастар. Әкімшілік сот ісін жүргізудің негізгі рәсімдері. 

Республикадағы әкімшілік соттардың қызметі. Әкімшілік сот құрылысының ерекше белгілері. Әкімшілік  сот 

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

ӛндірісінің түрлері. Конституциялық бақылау мен конституциялық юстиция. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: Еңбек құқығы; Отбасылық құқық 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Мемлекеттік орган мен жеке немесе заңды тұлғалар арасындағы жария 

құқықтық қатынастарды реттеуге бағытталған процедураларды білу.  В. Мемлекеттік басқарудың әкімшілік 

әдістері туралы түсініктері мен білімдерін тәжірибеде қолдану. С. Әкімшілік сот ісін жүргізудің негізгі 

рәсімдерің игеру. D. Саяси және әкімшілік қызметшілердің әрекеттесу саласындағы дағдылар. Е. Нақты 

міндеттерді шешудегі мемлекеттік қызмет туралы  заңнаманы оқыту саласындағы дағдылар. 



 

172 
 

 

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

Пәннің атауы: Отбасылық құқық. 

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

Курсты оқытудың  мақсаты: қазіргі отбасы – неке қатынастарындағы ӛзекті 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 мазмҧны: 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 тӛлеу міндеті; отбасы мүшелерінің алименттік 

құқықтары мен міндеттері; алиментті тӛлеу; 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, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Азаматтық процестік құқығы, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A.отбасы құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 

түсіну. B.Казіргі 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 дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек құқығы . 

Бағдарлама авторы: Рзагулова С.Р. 

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

және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен 

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

білімдерін қолдану қабілеті пайымдау 

Пәннің қысқаша мазмҧны: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 

ӛтемақылық  ктӛлемдер,  еңбек тәртібі, жеке еңбек шарты тараптарының материалдыӛ жауапкершілігі,  еңбекті 

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

құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық . 

Постреквизиттері: Азаматтық процестік құқығы, Қылмыстық іс жүргізу құқығы. 

Оқытудан кҥтілетін 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 дағдылар. 
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ы
 

 

9.1 Модуль - Сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылықтардың алдын алу,  кедендік бақылау мен 

мемлекеттік басқару (қылмыстық-қҧқықтық траектория), 15 кредит 

БП ТК 
SZhKBAAM 

3214 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу 

мәселелері 
5 5 

БП ТК KK 3215 Кеден құқығы 5 5 

БП ТК MKB 3216 Мемлекеттік қызмет және басқару 6 5 

9.2 Модуль - Қаржылық және табиғи ресурстық қҧқықтық қатынастар (азаматтық-қҧқықтық 

траектория), 15 кредит 

БП ТК KК 3214 ҚР Қаржы құқығы 5 5 

БП ТК TRK 3215 Табиғи ресурстар құқығы 5 5 

БП ТК SK 3316 Салық құқығы 6 5 

10.1 Модуль - Ювеналді  әділет және іс жҥргізуді цифрландыру (қылмыстық-қҧқықтық траектория), 

10 кредит 

БП ТК UA  3217 Ювеналді  әділет 5 5 

БП ТК IZhKC 3218 Іс жүргізу қызметін цифрландыру 6 5 

10.2 Модуль- Кәсіпкерлік қҧқық пен бизнесті заңгерлік қолдау (азаматтық-қҧқықтық траектория), 10 

кредит   

БП ТК KK 3217 Кәсіпкерлік құқық 5 5 

БП ТК BZK 3218 Бизнесті заңгерлік қолдау 6 5 

11 Модуль - Процестік қҧқық, 10 кредит 

КП ЖК KPK 3301 Қылмыстық процестік құқық 5 5 

КП ЖК APK 3302 Азаматтық процестік құқық 5 5 

12.1 Модуль - Адвокаттық қызмет және прокурорлық қадағалау, 15 кредит 

КП ЖК Adv 3303 Адвокатура 6 5 

КП ТК РK 3304 Прокурорлық қадағалау 6 5 

КП    Ӛндірістік практика 6 5 

12.2 Модуль - Адвокаттық  және прокурорлық қызмет, 15 кредит 

КП ЖК Adv 3303 Адвокатура 6 5 

КП ТК РK 3304 Прокуратура қызметі 6 5 

КП    Ӛндірістік практика 6 5 

13.1 Модуль - Академиялық жазу мен қылмыстық-атқару қҧқығы (қылмыстық-қҧқықтық 

траектория), 10 кредит 

КП ЖК АZh  3305 Академиялық жазу 5 5 

БП ТК KAK 3219 Қылмыстық-атқару құқығы 6 5 

13.2 Модуль - Академиялық жазу мен медиация (азаматтық-қҧқықтық траектория),  10 кредит 

КП ЖК АZh  3305 Академиялық жазу 5 5 

БП ТК Med 3219 Медиация 6 5 

 

9.1 Модуль - Сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылықтардың алдын алу,  кедендік бақылау мен 

мемлекеттік басқару (қылмыстық-қҧқықтық траектория) 
 

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

Пәннің атауы: Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу мәселелері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтардың криминологиялық және 

қылмыстық-құқықтық аспектілерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сыбайлас жемқорлық  құқықбұзушылықтар, сыбайлас жемқорлық 

құқықбұзушылықтардың түрлері, сыбайлас жемқорлықпен күресудің түсінігі, сыбайлас жемқорлықпен 

күресудің негізгі шаралары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заннамалар, сыбайлас жемқорлықпен күресетің 

мемлекеттік органдар. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Қылмыстық құқық (жалпы бӛлім) 
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Постреквизиттері: Қылмыстық-атқару құқығы, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сыбайлас жемқорлықпен күресу саласындағы білімдер және түсініктер. 

В.Сыбайлас жемқорлықпен күресудің негізгі шараларың білу.  С.Сыбайлас жемқорлықпен күресу саласындағы 

позициясын сауатты баяндауға, пікірлер айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. 

D. Сыбайлас жемқорлықпен күресу саласындағы мәліметтермен пайдалану. Е. Нақты міндеттерді шешудегі 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы оқыту саласындағы дағдылар. 

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

Пәннің атауы: Кеден құқығы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Адаев О.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: кеден заңдарының толықтай ішкі құрылымдарына сәйкес кеден құқығының 

негізгі институттарын оқып-игеру: кеден органдары қызметтерінің мақсаттарын, міндеттерін, құқықтық 

нысандары мен тәсілдерін, сондай-ақ кеден шекарасы арқылы тауарлар мен кӛлік құралдарын ӛткізу 

тәртіптерін, кедендік тӛлемдер алу, жүктерді декларациялау мен рәсімдеу,кедендік және валюталық бақылау 

және басқа да кедендік операциялар, кеден заңдарын бұзғандық үшін құқықтық жауапкершілікке тартуға 

байланысты туындаған қатынастар, сондай-ақ кеден органдары әрекеттеріне шағымдану негіздері мен 

тәртіптері және т.б. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кеден құқығының негізгі түсініктері, пәні, міндеттері және жүйесі. Кеден құқығы 

құқық жүйесінде. Кедендік құқықтық қатынастар. Кедендік тӛлемдер және салықтар. Кедендік және валюталық 

бақылау. Кеден саласындағы халықаралық-құқықтық ынтымақтастық. 

Пререквизиттері: Конституциялық құқық, Азаматтық құқық (жалпы бӛлім) 

Постреквизиттері: Мемлекеттік қызмет және басқару, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттердің дамуының түрлі кезеңдеріндегі кедендік саясатты. В. 

Мемлекеттердің кедендік саясат бойынша тұжырымдылық зерттеулерді жинақтау мақсатында ғылыми-

монографиялық басылымдармен жұмыс жасай алуы. С. Мемлекеттің кедендік саясаты, экономикалық саясаты 

саласындағы заманауи үрдістерді зерттеу мақсатында мерзімді ғылыми басылымдармен жұмыс жасай D. 

Мемлекеттің кедендік саясаты саласында ғылыми мәселелерді тұжырымдап, олардың орындалуына ӛз бағасын 

бере алуы тиіс. Е. Мемлекеттің кедендік саясатының құралдарын қолдану нәтижесінде болжамдаудың 

тәжірибелік икемдерін игеруі тиіс. 

 

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:. Аталған арнайы курсты зерттеу қазақстанның мемлекеттік қызмет және басқару 

жүйесінің жұмыс жасауының жалпы және ерекше қағидаларын, әкімшілік-процессуалдық қатынастар 

субъектілерін, мемлекеттік қызмет құжаттардың нысанын және оларға заңи күш беру процедурасын анықтап, 

зерделеуге мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мемлекет қызметінің түсінігі, мемлекет қызметшілердің категориялары, 

институттары, жүйесі, әкімшілік құқық бұзушылықтар ерекшеліктері.  ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы. 

Мемлекеттік басқарудын түсінігі. Мемлекеттік басқару субъектілері. Мемлекеттік басқаруда заңдылықты 

қамтамасыз ету құралдары. Мемлекеттік қызметшілер жауаптылығының түрлері. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Нотариат, Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. «Мемлекеттік қызмет туралы» заңнаманы дұрыс түсінуге оқыту. В. Нақты 

жағдайларға байланысты әкімшілік құқық нормаларын дұрыс талқылап және қолдану үшін дағды мен әдетке 

үйрету. С. Мемлекеттік қызметшілердің категорияларын анықтау, олардың әрқайсысының атқаратын қызметі, 

ерекшеліктерін білу және түсіну. D. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қозғау, қарау. Е. Мемлекеттік 

басқаруда заңдылықты қамтамасыз ету құралдары туралы терең игеру. 

 

9.2 Модуль - Қаржылық және табиғи ресурстық қҧқықтық қатынастар (азаматтық-қҧқықтық 

траектория) 

 

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 

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

құқық нормаларын оқыту пәні болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы ӛкілетті 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  
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қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 

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

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар. 

Пререквизиттері: Мемлекет және кұқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Бизнесті заңгерлік қолдау, Салық құқығы 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛкілетті 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 ӛзгерістерді, 

заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере білу және қолдана білу қажет. 

 

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

Пәннің атауы:  Табиғи ресурстар құқығы . 

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

Курсты оқытудың  мақсаты: Табиғи ресурстар құқығы заңдылықтың  жалпы ережелері, азаматтық және 

қоғамдық бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтар мен міндеттерді  қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы мемлекеттік билік және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының қызметінің шеңбері, 

табиғи ресурстар және табиғат пайдаланушылар, қоршаған табиғат ресурстарын пайдалану ерекшеліктерін 

меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛсімін 

молайту және пайдаланудың құқықтық тәртібі;  атмосфералық ауаны құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: ҚР Азаматтық құқығы (жалпы бӛлім), ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бӛлім) 

Постреквизиттері: Қылмыстық - атқару құқығы, Прокуратура қызметі  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Табиғи ресурстар құқығы пәні мен жүйесін; экологиялық 

қатынастырының объектілерін кәсіптік дәрежеде білу және түсіну. В. Қолданыста жүрген табиғи ресурстар 

құқығы 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. Табиғи ресурстар құқықтың құқықтық нормаларын қолданумен байланысты іс 

әрекеттерді жасау және шешімдер қабылдау дағдылардымеңгере білуі 

 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: 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 тӛленетін салықтардың және басқа да міндетті тӛлемдердің 

айырмашылығы мен аралық қатынастарын әрі олардың ӛзіне тән белгілерін таныту, түсінік қалыптасытыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 тӛлеушінің мәртебесін және салықтық құқықтық катынастың құқық берілген 

тарапы мемлекеттік ӛкілдері уәкілетті органдардың мәртебесі.  

Пререквизиттері: Конституциялық құқық, ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бӛлім). 

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Нотариат 

Оқытудан кҥтілетін 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 тӛлеушінің мәртебесін және салықтық құқықтық катынастың құқық берілген 

тарапы мемлекеттік ӛкілдері уәкілетті органдардың мәртебесін айқындай алуға. 
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10.1 Модуль - Ювеналді  әділет және іс жҥргізуді цифрландыру (қылмыстық-қҧқықтық траектория) 
 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Ювеналді  әділет. 

Бағдарлама авторы: Аманжол Ж.М. 

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 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 ӛзінің мақсаты бар мемлекеттік және 

ӛзге де органдар мен ұйымдар кешенін қамтитын жүйе; кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтарына 

әрекет ету. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Әкімшілік құқық 

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан кҥтілетін 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 жӛніндегі іс жүргізу құжаттарымен жұмыс істеу дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: Іс жүргізу қызметін цифрландыру. 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мурсалова Л.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: курс Қазақстан Республикасының сот-құқықтық жүйесін цифрландырудың 

негізгі элементтерін, іске асыру кезеңдері мен процедуралық қызметті цифрландырудың даму 

перспективаларын, құқық қорғау органдарында ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге 

бағытталған 

Пәннің қысқаша мазмҧны: цифрландырудың тұжырымдамасы мен элементтері, Қазақстан Республикасы сот 

жүйесінің цифрлық шешімдерін енгізу кезеңдері, «Сот кабинеті» электронды мобильді қызметі, Жоғарғы 

Соттың ахуалдық орталығы, Қазақстан Республикасы сот органдарының «Тӛрелік» ақпараттық-талдамалық 

жүйесі, «Заңдылық» жобасы, үкімдер базасы және аналитикалық есептерді қабылдауды автоматтандыруға, 

белгілі бір істер санатындағы сот тәжірибесін, «Е-қылмыстық іс» жобасы, Қазақстанның құқық қорғау 

жүйесіндегі цифрландыру перспективалары 

Пререквизиттері: ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бӛлім), ҚР Қылмыстық құқығы (ерекше бӛлім) 

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Нотариат 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A. Заманауи сот ісін жүргізуді автоматтандыруды жүзеге асыру қажеттілігін 

білу және түсіну. B. Қазақстан Республикасының құқықтық саласындағы негізгі жобалар мен аналитикалық 

ақпараттық жүйелерді білу. C. Азаматтық және қылмыстық процестерді цифрландырудың перспективалық 

бағыттарын айқындау бойынша үкім шығару, идеяларды бағалау және тұжырым жасау қабілеті. D. Осы 

саладағы дағдылар Қазақстан Республикасының сот жүйесіндегі ағымдағы онлайн-жобалар. E. Сот тӛрелігінің 

аналитикалық ақпараттық жүйелерін қолдану және «Электрондық сот тӛрелігін» дамыту  салаларында 

дағдылары. 

 

10.2 Модуль- Кәсіпкерлік қҧқық пен бизнесті заңгерлік қолдау (азаматтық-қҧқықтық траектория) 

 

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 кӛрсету 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 мазмҧны:  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 бӛлімдер), ҚР қаржы құқығы 

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан кҥтілетін 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, ӛзгерту, тоқтату және орындау, сондай-ақ жұмыстарды / 
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қызметтерді кӛрсету 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бизнесті заңгерлік қолдау. 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Урбисинова Н.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты: заңды тұлғаларды тіркеу, құжаттама жасау және іскерлік беделді қорғау, 

сондай-ақ компаниялар арасындағы дауларды шешуде және мемлекеттік органдардағы ӛкілдіктерде құқықтық 

кӛмек кӛрсетуде құқықтық кӛмек кӛрсетудің негізгі нысандары мен әдістерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Құқықтық мәселелер немесе заңнама мәселелері бойынша кеңес беру, белгілі 

себептер бойынша қай сотқа жүгіну керек шешімдер. Әр түрлі ұйымдарға құжаттама, шағымдар мен ӛтініштер 

жасау және клиенттің атынан сотта, құқық қорғау органдарында, кәсіпкерлік институттарында ӛкілдік ету. 

Заңды тұлғаларды тіркеуге, құрылтай құжаттарын, тауарлық белгілерді, авторлық құқықтарды ӛзгертуге кӛмек. 

Мемлекеттік органдар мен азаматтардың талап-арыздарымен жұмыс, жанжалдарды сотқа дейінгі реттеуде 

кӛмек. Келіссӛздер кезінде кеңес беру, мәмілелер мен шарттарды құқықтық қолдау. Компанияның мүдделерін 

сотта тікелей қорғау: сотта талап арыз беру, қорғаушы сӛз сӛйлеу, процесті толық басқару, сот шешіміне шағым 

беру. Пайда болған проблемалар бойынша дұрыс заңды әрекеттерді түсіндіру, арнайы тақырыптар бойынша 

есептер мен сауатты кеңестер беру. Қызметкерлермен еңбек дауларын шешу - қысқарту, жұмыстан шығару, 

жұмысқа қалпына келтіру процедуралары. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Нотариат 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Кәсіпкерліктегі заң консультациясы саласындағы білім мен түсінік. В. 

Кәсіпкерлікте заң кӛмегін кӛрсету туралы білімді және түсінікті практикада қолдана отырып. С. Құқықтық 

процестерді тікелей басқара білу. Д. Құқықтық құжаттарды дұрыс рәсімдеу мүмкіндігі. Е.  Құқықтық 

мәселелерді шешу қабілеті. 

 

12.1 Модуль - Адвокаттық қызмет және прокурорлық қадағалау 

 

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

Пәннің атауы: Прокурорлық қадағалау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мұрсалова Л.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Прокурорлық қадағалаудың міндеттерің және заң шығару базасын меңгеру,  

мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдар мен лауазымды тұлғалар және азаматтардың 

заңды қолдануын қадағалаудың, жедел іздеу іскерлігін атқаратын органдардың заңды қолдануын қадағалаудың, 

қылмыскерлікпен күрес бойынша құқық сақтау органдарының іскерлігін үйлестіру саласындағы прокуратура 

органдарының ӛкілеттіктерің игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: ҚР қылмыстық құқығы (Ерекше бӛлім), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Қылмыстық іс жүргізу құқығының ӛзекті мәселелері, Азаматтық іс жүргізу құжаттарын 

құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан кҥтілетін 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. 

12.2 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: Студенттерді прокурор қызметінің тұрлерімен таныстыру. 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 кӛрсетілген стратегиялық мақсатқа жетуге тӛменде кӛрсетілген әдетті міндеттер мүмкіндік 

туғызады.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Прокурорлық қызметінің түсінігі, 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. 

Пререквизиттері: Конституциялық құқық, ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бӛлім) 

Постреквизиттері: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы, Қылмыстық процестік құқығының ӛзекті мәселелері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Прокурорлық қызметінің 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. 

 

13.1 Модуль - Академиялық жазу мен қылмыстық-атқару қҧқығы (қылмыстық-қҧқықтық траектория) 

 

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 

нормаларын пайдалануы мен түсіндіру қабілеттерін дамыту.  

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

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

Жазаны атқаратын мекемелер мен органдар және бақылау. Қылмыстық жазаны ӛтеу және қоғамдық қарым-

қатынасты атқарудағы құқықтық қадағалау. Пробациялық бақылау. 

Пререквизиттері: Мемлекет және кұқық теориясы, ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бӛлім) 

Постреквизиттері: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы,  Ӛндірістік практика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A. ҚР қылмыстық-атқару құқығының негізгі жағдайын. B. Жазаны ӛтеуде 

дұрыс қолданатын заң шығарудың қылмыстық-атқару нормаларын; жазаны ӛтеудегі 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. 

 

13.2 Модуль - Академиялық жазу мен медиация (азаматтық-қҧқықтық траектория) 

 

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 мазмҧны: Медиация ұғымы, мақсаты, қағидалары, белгілері, медиция және ӛзге 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: Қылмыстық іс жүргізу құқығының ӛзекті мәселелері, Азаматтық іс жүргізу құжаттарын 

құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

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

ӛзге 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 ӛз ойын жеткізе білуі керек. D. Құзыреттілік-медиацияның саласы бойынша 

құқық нормаларын; заңнамадағы ӛзгерістерді. Е. заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере 

білу және қолдана білу қажет. 
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11.1 Модуль -Халықаралық қылмыстық қҧқық және сот психиатриясы (қылмыстық-қҧқықтық 

траектория), 3 кредит 

БП ТК SPN 4221 Сот психиатриясының негіздері 7 3 

11.2 Модуль - Халықаралық жеке қҧқық пен мемлекеттік сатып алу (азаматтық-қҧқықтық 

траектория), 3 кредит 

БП ТК MSAKR  4221 Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 7 3 

15. Модуль - Криминалистика мен сот сараптамасы,  20 кредит 

КП ЖК Kri 4307 Криминалистика 7 5 

КП ЖК SS 4308 Сот сараптамасы 7 5 

БП    Ӛндірістік практика 8 10 

16.1 Модуль - Қылмыстық іс жҥргізу қҧқығының ӛзекті мәселелері және қҧжаттарды қҧру 

практикумы (қылмыстық-қҧқықық траектория), 10 кредит 

КП ТК КIZhKKBP 4309 
Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша 

практикум  
7 5 

КП ТК KIZhКОМ  4310 Қылмыстық іс жүргізу құқығының ӛзекті мәселелері  7 5 

16.2 Модуль - Азаматтық іс жҥргізу қҧжаттарын қҧрастыру бойынша практикум мен кәсіпкерлік 

(азаматтық-қҧқықтық траектория), 10 кредит 

КП ТК AIZhKKP 4309 Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум  7 5 

КП ТК KK 4310 Кәсіпкерлік құқық 7 5 

17.1 Модуль - Жедел іздестіру қызметінің теориясы мен мемлекеттік қызмет саласындағы 

жемқорлықпен кҥрес (қылмыстық-қҧқықық траектория), 15 кредит 

КП ТК ZhIKT 4311 Жедел-іздестіру қызметінің теориясы 7 5 

КП ТК 
SZhKBAAM 

4312 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу 

мәселелері 
7 5 

БП   Дипломалды практика 8 5 

17.2 Модуль - Атқарушылық ӛндіріс  және әлеуметтік қамсыздардыру (азаматтық-қҧқықтық 

траектория), 15 кредит 

КП ТК AO 4311 Атқарушылық ӛндіріс 7 5 

КП ТК AKK 4312 Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы 7 5 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

11.1 Модуль -Халықаралық қылмыстық қҧқық және сот психиатриясы (қылмыстық-қҧқықтық 

траектория) 

 

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

Пәннің атауы: Сот психиатриясының негіздері . 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Исмаилова Б.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: қылмыстарды тергеу кезінде сот-психиатриялық сараптаманың 

мүмкіндіктерімен таныстыру және оларды практикалық жұмыста пайдалану дағдыларын дамыту, психикалық 

науқастардың қоғамға қауіпті әрекеттерінің алдын алу бойынша ұйымдастыру шараларын меңгеру; сот 

психиатриясының құқықтық білім беру жүйесіндегі орнын және оның кәсіби міндеттері мен кәсіби борышын 

орындау кезіндегі білімінің қажеттілігін түсіну 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сот психиатриясының пәні, мақсаты және міндеті. Сот-психиатриялық 

сараптаманың құқықтық негіздері. Психикалық ауытқулары бар тұлғалардың жауапкершілігі. Қылмыстық 

процестегі және азаматтық процестегі сот психиатриялық сараптама тағайындау. Шизофрения. Эпилепсия. 

Аффектілік психикалық ауытқулар. Органикалық психикалық ауытқулар. Наркомания. Токсикомания. 

Алкоголизм. Психогендік психикалық ауытқулар. Психопатия.  

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы ( Ерекше бӛлім), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Пәнді оқу нәтижесінде сот психиатрия курсы саласындағы заңнама 

актілері қолдану білу қажет, сонымен қатар сот психиатриялық сараптама тағайындау негіздерін білу қажет. B. 

Қылмыстық және азаматтық процесте сот-психиатриялық сараптаманы міндетті түрде тағайындау 

жағдайларын;психикалық бұзылулардың негізгі клиникалық белгілері мен синдромдарын білу. C. Психикалық 
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бұзылулардың қазіргі заманғы типологиясын, негізгі клиникалық нысандарын және азаматтық және 

қылмыстық процестегі олардың сот-психиатриялық бағалауын айқындау қабілеті. D. Сот-психиатриялық 

сараптаманы тағайындау туралы қаулы (ұйғарым) шығара білу; сот-психиатриялық сараптамаға шығарылатын 

сарапшыға мәселелерді дұрыс, ғылыми негізде тұжырымдау;сот-психиатриялық сараптаманың қорытындысын 

(актісін) кәсіби бағалау;практикалық міндеттерді шешу процесінде негізгі клиникалық симптомдарды анықтау 

және оларға сот-психиатриялық баға беру. Е. Нормативтік материалмен жұмыс істеу; сот-психиатриялық 

сараптама жүргізу; психикалық аурулардың негізгі клиникалық белгілері мен синдромдарын анықтау. 

 

11.2 Модуль - Халықаралық жеке қҧқық пен мемлекеттік сатып алу (азаматтық-қҧқықтық траектория) 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу . 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Нурутдинова А.Ж. 

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 туралы ережелеріне таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 тӛзімділікті кӛрсетуге 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 ақпараттармен хабарландыру. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  Конституциялық құқық  .  

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика. 

Оқытудан  кҥтілетін 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 рӛлі мен маңыздылығын түсіну. Д. 

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

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

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

мәселелерді шешу. 

 

16.1 Модуль - Қылмыстық іс жҥргізу қҧқығының ӛзекті мәселелері және қҧжаттарды қҧру практикумы, 

(қылмыстық-қҧқықық траектория) 

 

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 мазмҧны: 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 бӛлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бӛлім) 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика 

Оқытудан кҥтілетін 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 
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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 іс жүргізу құқығының ӛзекті мәселелері. 

Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығының ӛзекті проблемаларымен 

таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 (ерекше бӛлім), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Студенттер қылмыстық істерді тергеудегі қылмыстық процестің орны мен 

рӛлі туралы, дәлелдемелердің түрлері туралы түсінікке ие болуы керек. В. Қылмыстық процеске 

қатысушылардың іс жүргізу міндеттері туралы түсінікке ие болуы керек; С. Қылмыстық іс жүргізу заңнамасын 

білуі және қолдана білуі керек. Д. Қлмыстық іс қозғаудың заңмен кӛзделген негіздері мен шарттарын нақты 

анықтауы керек. Е. Іс жүргізу құжаттарын жасау дағдылары болуы керек. 

 

16.2 Модуль - Азаматтық іс жҥргізу қҧжаттарын қҧрастыру бойынша практикум мен кәсіпкерлік 

(азаматтық-қҧқықтық траектория) 

 

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

Пәннің атауы: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум. 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Курманова А.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: «Азаматтық іс жүргізу  құжаттарын толтыру бойынша практикум» курсын 

оқытудың мақсаты субьектілердің бостандығы мен заңды мүдделерін, азаматтық құқықтарды қорғаудың 

соттық нысанының мүмкіндіктерін, соттаазаматтық істерді қарау ерекшеліктерін кӛрсету, заңды тұлғалар мен 

азамттардың құқықтарын кепіл ету, заңдылықты қамтамасыз ету мақсатында студенттерге құқықтық 

нормаларды дұрыс түсінуді қолдануды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:талап арыздар және оның реквизиттері; азаматтық істерді қозғау туралы ұйғарым, 

арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарым; арызды қайтару туралы соттың ұйғарымы;  талап арызды 

әрекетсіз қалдыру туралы ұйғарым;  істі сот талқысына  дайындау туралы  ұйғарым;  істі сотқа дайындау 

туралы ұйғарым;  сот шешімі; істі  сырттай ӛндіріс тәртібінде қарау туралы ұйғарым; сырттай шешім ӛзгерту 

туралы арыз;  сот бұйрығы;  аппеляциялық шағым; қадағалау қарсылығы; жаңадан ашылған мән-жайлар 

бойынша  шешімді қайта қараудан бас тарту туралы ұйғарым;  атқару парағын дубликатын беру туралы 

ұйғарым. 

Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бӛлім), ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A. Талап арыздар және оның реквизиттері жалпы ережелерін білуге тиіс. B. 

Азаматтық істерді қозғау туралы ұйғарым, арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарым толтыруға тиісті. C. 

Істі сотқа дайындау туралы ұйғарым әрекетінің жалпы жағдайлары білуге тиіс. . Мәжбүрлеп орындату 

шараларын қолдану негіздері. E. Дәлелдемелерді сақтау, заттық дәлелдемелер, дәлелдеу, дәлелдемелердің 

негіздері, преюдиция түсініктерін біліп тәжірибеде қолдану. 

 

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 кӛрсету 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 мазмҧны:  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 бӛлімдер), ҚР қаржы құқығы 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалы практика 

Оқытудан кҥтілетін 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, ӛзгерту, тоқтату және орындау, сондай-ақ жұмыстарды / 

қызметтерді кӛрсету бойынша мәмілелерді жасауға байланысты процесті заңды түрде ұйымдастыру. D. 

Кәсіпкерлік құқықтық қатынастар саласында қалыптасқан практикалық жағдайларды дербес шешеді; E. 
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Кәсіпкерлік саласында дауларды шешу кезінде пайдаланылатын құжаттарды (талап арыздар, шағымдар, талап-

арыздарды қарастыру және т.б.) сауатты түрде жасайды. 

 

17.1 Модуль - Жедел іздестіру қызметінің теориясы мен мемлекеттік қызмет саласындағы 

жемқорлықпен кҥрес (қылмыстық-қҧқықық траектория) 

 

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 мазмҧны: Жедел iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдар, олардың мiндеттерi мен 

құқықтар. Жедел-iздестiру шараларын жүргiзу. Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдардың ӛзара 

iс-қимылы. Жедел-iздестiру қызметiн қаржылай және материалдық-техникалық қамтамасыз ету. Жедел-

iздестiру қызметiнiң субъектiлерiн әлеуметтiк және құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бӛлім), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛзара 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу мәселелері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтардың криминологиялық және 

қылмыстық-құқықтық аспектілерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сыбайлас жемқорлық  құқықбұзушылықтар, сыбайлас жемқорлық 

құқықбұзушылықтардың түрлері, сыбайлас жемқорлықпен күресудің түсінігі, сыбайлас жемқорлықпен 

күресудің негізгі шаралары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заннамалар, сыбайлас жемқорлықпен күресетің 

мемлекеттік органдар. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР қылмыстық құқығы (Жалпы және Ерекше бӛлімдері) 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сыбайлас жемқорлықпен күресу саласындағы білімдер және түсініктер. 

В.Сыбайлас жемқорлықпен күресудің негізгі шараларың білу  С. Сыбайлас жемқорлықпен күресу саласындағы 

позициясын сауатты баяндауға, пікірлер айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. 

D. Сыбайлас жемқорлықпен күресу саласындағы мәліметтермен пайдалану. Е. Нақты міндеттерді шешудегі 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы оқыту саласындағы дағдылар. 

17.2 Модуль - Атқарушылық ӛндіріс  және әлеуметтік қамсыздардыру (азаматтық-қҧқықтық 

траектория) 

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

Пәннің атауы: Атқарушылық ӛндіріс 

Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Атқарушылық іс жүргізу ұғымы, нысаны мен жұйесіне түсінік беріледі, пәні 

анықталады, сондай-ақ атқарушылық ӛндірістің пәні болып табылатын қоғамдық қатынастың ӛзекті мәселелері 

талқыланады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Атқарушылық іс жүргізудің жалпы ережелері, Атқарушылық іс жүргізуді жүзеге 

асыратын органдар, Атқарушылық іс жүргізуге қатысушылар, Атқару құжаттары,  Атқарушылық іс жүргізу 

әрекетінің жалпы жағдайлары,  Мүліктік сипаттағы атқару құжаттарын орындау, Атқарушылық әрекеттер 

жасау жӛніндегі шығыстар, Жеке сот орындаушының құқықтық жағдайы, Халықаралық және шетелдік 

соттардың шешімдерін орындау, Атқарушылық іс жүргізудегі хабарлама және шақыру, Мәжбүрлеп орындату 

шараларын қолдану негіздері, Мерзімді кейінге қалдыру, ұзарту, орындау тәсілі мен тәртібін ӛзгерту, берілген 

сомаларды индекстеу, Жеке сот орындаушысының қызметін шектеу 

Пререквизиттері: ҚР Азаматтық құқығы (жалпы бӛлім), ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бӛлім) 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалы практика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A. Атқарушылық іс жүргізудің жалпы ережелері білуге тиіс. B.Атқару 

құжаттарын толтыруға тиісті. C. Атқарушылық іс жүргізу әрекетінің жалпы жағдайлары білуге тиіс. D. 

Мәжбүрлеп орындату шараларын қолдану негіздері. E. дәлелдемелерді сақтау, заттық дәлелдемелер, дәлелдеу, 

дәлелдемелердің негіздері, преюдиция. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. 

Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Саутбаева С.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазақстан Республикасында әлеуметтік қамсыздандырудың құқықтық 

негіздерін, мемлекеттен әлеуметтік кӛмек алу кезіндегі азаматтардың құқықтарын, қолданыстағы заңнама 

шеңберінде халыққа әлеуметтік кӛмек кӛрсетудің тәртібі мен ережелерін зерделеу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әлеуметтік сақтандыру және әлеуметтік қамтамасыз ету тәртібімен ақшалай 

тӛлемдерді, медициналық және дәрі-дәрмектік кӛмекті, нормалар бойынша және заңнамада белгіленген 

тәртіппен әлеуметтік жеңілдіктерді халыққа ұсыну жолымен жалпы ішкі ӛнімнің бір бӛлігін бӛлу жӛнінде 

қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы, сондай-ақ азаматтардың әлеуметтік 

қамтамасыз ету құқығын іске асыру, қорғау жӛніндегі қатынастар. 

Пререквизиттері: Мемлекет және кұқық теориясы, Азаматтық құқық (Жалпы бӛлім) 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика, Дипломалды практика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. ҚР - да әлеуметтік кӛмек кӛрсетудің ерекшеліктері мен ерекшеліктерін 

білу. В. ҚР-да халықты құқықтық әлеуметтік қамтамасыз етудің ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу. С. 

Мемлекетте мемлекеттік әлеуметтік кӛмек кӛрсетумен айналысатын органдардың әртүрлі буындарының 

құзыреті мен ӛкілеттіктерінің аражігін ажырату қабілеті. Д. Мемлекеттің әлеуметтік саясатында басым 

бағыттарды бӛле білу қабілеті. Е. Нормативтік материалмен жұмыс істеу дағдыларын; халыққа әлеуметтік 

кӛмек кӛрсету бойынша қызметті құқықтық тексеру негіздерін меңгеру. 
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