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ТҮСІНІК ХАТ 

 

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

университетінің Өзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында жасақталды.   

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда 

маңызды құжат болып табылады. 

 

Құрметті студент! 

 

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

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

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

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

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және өзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ 

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

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

31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген. (1.09.2020 жылғы №372 өзгертулермен 

және толықтырулармен). 

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

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

өзгертулермен және толықтырулармен).  

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

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

(24.12.2020 жылғы №539 өзгертулермен 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 Ақтөбе өңірлік университеті Ғылыми Кеңесінің шешімдері.  

 

6. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӨУ, 2021 ж.). 
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ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

1 курс 

 

Компонент 
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3. Модуль - Экономикаға кіріспе, 18 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 
БП ЖК НE 1202 Халықаралық экономика 1 4 
БП ЖК ЕМ 1203 Экономикадағы математика 2 4 
БП ЖК MМ 1204 Микро- макроэкономика 2 4 
БП   Оқу практикасы 2 1 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханиат 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 
мәдениет  туралы жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 
құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық экономика 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Халықаралық бизнес тәжірибесі мен теориясын, қазіргі халықаралық істі 

жүргізудің және ұйымдастырудың негізін, оның ішкі және сыртқы орта компоненттерін, халықарарлық бизнесті 

ұйымдастырудың формаларын, халықаралық бизнесті басқарудың құрылымын, халықарарлық бизнесті және 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ақпараттық аспектілерін, сонымен қатар халықарарлық бизнесті 
сақтандыруды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықраралық бизнес концепция. Халықраралық бизнестің субъектілері. Ұстаным 

және бизнестің белгілері. Халықраралықбизнес жүйесі және оның экономикалық ортасы. Инфрақұрылым және 

халықаралық бизнестің экономикалық емес ортасы. Кәсіпкерлік фирма түсінігі. Физикалық және заңды 

тұлғалар сияқты субъекттер. Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет. Фирманы құру технологиясы. 

Өндірістік және коммерциялық бизнес. Ақпараттық және консультациялық бизнес. Халықраралық бизнесті 

басқарудың стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпкерлік фирманы тарату және қайта құру 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Әлемдік экономика. Шет елдер экономикасы. Халықаралық экономикалық қатынастар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) халақаралық бизнестің әлсіз және күшті жақтары, табыстар мен 

сәтсіздіктер туралы, халықаралық бизнестің мәселелері мен мақсаттары, оның негізгі концепциялары, 
құқықтық базалары, В)  халақаралық бизнестің өмір сүру қабілеті туралы мәліметтер береді;шаруашылық 

қызметті талдау жұмысын ұйымдастыру және оның қызмет ету үрдісін; С) шаруашылық қызметті талдаудың 

қалыптасуының және дамуының мотивтерін, шарттарын;шаруашылық қызметті талдаудың маңыздылығын 

кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіну;D) Сындарлы ойлау дағдыларын шаруашылық қызметті 
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талдау тұжырымдамалары бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; Е) Технико-экономикалық негіздеме, 

бизнес-жоспар және маркетинг жоспарын жасақтау. 

 

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

Пәннің атауы: Экономикадағы математика 

Бағдарлама авторы:  Ажимбаев Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Білім алушыларды экономикалық жүйелер мен процестердің математикалық 

модельдерін құру және талдаудың теориялық және практикалық негіздерімен, сондай-ақ осы модельдермен 
ұсынылатын есептердің оңтайлы шешімдерін іздеудің математикалық әдістерімен және шешімдердің 

нәтижелерін түсіндірумен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: мақсатты функция және шектеулер түсінігі. Модельдеу процесінің кезеңдері. 

Математикалық модель және оның негізгі элементтері. Модельдердің негізгі түрлері: теориялық-аналитикалық 

және қолданбалы, статикалық және динамикалық, ашық және тұйық, макро - және микроэкономикалық. Толық, 

оңайлатылған және имитациялық математикалық модель. Модельдеу процесінің элементтері мен кезеңдері. 

Проблеманы формализациялау түсінігі. Нақты деректерді бағалау. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. 

Экономикалық айнымалылардың тәуелділік түрлері және олардың сипаттамасы. Математикалық модельді 

қалыптастыратын арақатынастың негізгі түрлері. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Эконометрика, Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономикалық процестерді формализациялау үшін математикалық 
әдістерді қолдану шарттарын меңгеру; В) экономикалық-математикалық модельдеудің көмегімен шешілетін 

негізгі міндеттерді қолдану; С) Іс жүзінде маңызы бар қарапайым экономикалық-математикалық модельдерді өз 

бетінше құрастыра, шеше және түсіндіре білу; D) экономикадағы математикалық моделдеу бойынша есептерді 

шешу үшін математикалық пәндер әдіснамасын қолдану; Е) Математикалық моделдеу бойынша есептерді 

шешу үшін математикалық аппараттың білімін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Микро-макроэкономика 

Бағдарлама авторы:  Игильманова С.У. 

Курсты оқытудың  мақсаты: микро және макро экономика ұйымдастыру концепциясын зерттеу. Нарықтық 

экономикадағы мемлекет пен кәсіпорындардың тәртібі  
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән микроэкономиканың базалық курсын мазмұндайды. Миро-

макроэкономиканың  негізгі тақырыптары мен мәселелері логикалық ойластырылған және негізделген 

кезектілікте мазмұндалады.  Сұраныс пен ұсыныс моделдерін пайдалану қағидалары, тұтынушының және 

фирманың мінез-құлқы, нарықтық құрылымдар, өндіріс факторларының нарықтары және мемлекеттің 

араласуын талап етуі мүмкін нарықтық экономиканың мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Статистика, Шығындарды талдау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нарықтың тұрақсыздығы неден тұратындығын, және мемлекеттік 

реттеудің қажеттілігі В) микроэкономика тұрғысынан нақты экономикалық жағдайды талдау С)  үй 

шаруашылығы, фирма, салалар деңгейіндегі нақты экономикалық мәселелерді теориялық тұрғыда талдауды 

жүуелеуді жүзеге асыру мүмкіндігі. D) Мемлекет, үй шаруашылығы, фирма, салалар деңгейіндегі нақты 
экономикалық мәселелерді тәжірмбелік тұрғыда талдауды жүуелеуді жүзеге асыру мүмкіндігі.  E) өнімділіктің 

кему заңын өндіріс факторларын тиімді пайдалану көрсеткіштерін есептеу әдістерін, пайданы мейлінше 

арттыру және шығындарды мейлінше азайту принципін және монополияға қарсы саясаттың мақсатын 

қалыптастыру. 

 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

2 курс 

 

Компонент 
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4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық, 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 
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ЖББП ТК EBN 2108 Экономика және бизнес негіздері 3 5 

5.1 Модуль - Ұлттық экономиканың салалары (кәсіпорын экономикасы), 23 кредит 

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 TPE 2208 Табиғатты пайдалану экономикасы 3 5 

БП ТК OE 2209 Өңірлік экономика 3 4 

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

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 (кәсіпорын экономикасы), 23 кредит 

БП ТК ANB 2210 Ақша, несие, банктер 4 4 

БП ТК KSE 2211 Қоғамдық сектордың экономикасы 4 5 

БП ТК BEA 2212 Бухгалтерлік есеп және аудит 4 5 

БП ТК BZh 2213 Бизнес-жоспарлау 4 6 

БП   Өндірістік практика 4 3 

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

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   Өндірістік практика 4 3 

 

4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық 

 

Дублин дискрипторлары: 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 көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ 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. 

Оқытудан күтілетін 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. 

 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық 

 

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

Пәннің атауы: Экономика және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: негізгі экономикалық мәселелерді, теориялық экономиканың тұжырымдамалық 

ережелерін және бизнес негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономика және оның қоғамдағы рөлі. Нарықтық экономиканың жалпы 

сипаттамасы. Нарықтық экономикаға көшу шарттары. Негізгі экономикалық санаттар (қажеттіліктер, игіліктер, 
еңбек құралдары, өндіріс құралдары, жұмыс күші, қоғамның өндірістік күштері, өндіріс). Бизнес: әлеуметтік-

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

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

Кәсіпкерліктің ұйымдық-экономикалық формалары. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Микро- макроэкономика. 



9 

 

Постреквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпкерлік. 

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

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

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

кәсіпкерлік қызметті талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді талдай білу; Е) кәсіпкерлік қызметті 

талдау әдістерін меңгеру. 

 

5.1 Модуль - Ұлттық экономиканың салалары (кәсіпорын экономикасы) 

 

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

Пәннің атауы: Менеджмент 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Менеджмент" пәнін меңгерудің мақсаты білім алушылардың менеджмент 

теориясы саласында теориялық және практикалық білімдер мен дағдыларды меңгеруі болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс басқару мазмұнын ашады; басқару туралы білім кешенімен қамтамасыз 

етеді; өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара іс-қимылын жан-жақты түсінуді 

қалыптастырады; басқарушылық қызметтің әр түрін жүзеге асыру, басқару және жобалау жүйелерін талдау 

дағдыларын дамытады. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қазіргі менеджменттің мәні мен сипатты белгілерін, оның даму тарихын 

білу; Бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру әдістері; B) бөлімше жұмысын жоспарлау және 

ұйымдастыру әдістерін практикада қолдана білу; басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарын талдау; С) 

басқару әдістері жүйесін пайдалана отырып, тиімді шешімдер қабылдау; D) кәсіби қызметте іскерлік және 

басқарушылық қарым-қатынас тәсілдерін қолдану; Е) кәсіби қызмет саласындағы менеджменттің 

ерекшеліктерін ескеру. 

 

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

Пәннің атауы: Агробизнес экономикасы 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің даму бағыттары мен аграрлық өндіріс 
жағдайы факторларын, мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын қайта құру және нарық қа сай 

шаруашылық түрлерін құру, аграрлық нарық және агробизнесте нарықтық қатынасты қалыптастыру 

механизмін, агроазық-түлік маркетингі мен агробизнес жүйесіндегі мемлекеттік реттеуді үйретеді. Ауыл 

шаруашылығында агробизнесті ұйымдастырудың теориялықбілімі мен тәжірибелік жұмыстарын игеру; негізгі 

ауыл шаруашылығы сферасының даму ерекшелігін оқып, үйрену; ауыл шаруашылығында бизнесті тиімді 

жүзеге асыру аспектілерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың пәні, әдісі мен міндеттемелері. Ауыл шаруашылығының көп укладты 

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

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

агробизнесті өндіріс техникалық құралдарымен қамтамасыз ету. Агроөнеркәсіптік интеграцияның механизмі 

және нарықтық инфрақұрылымның дамуы. Өндірістің орналасуы мен мамандандырылуы – агробизнестің даму 
негізі. Агробизнес тиімділігін бағалау. Сауда- саттық, шикізатты өткізу нарығы және маркетинг. 

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

салық салудың ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиттері: Әлемдік мұнайгаз саласы, Әлемдік капитал нарығы, Халықаралық экономикалық 

қатынастар. 

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

құрылымы; ауыл шаруашылығында өндірілетін өнім сапасын арттыру; сала бойынша экология-экономикалық 

жүйе түсінігі; В) агробизнесте басқарудың ұйымдық құрылымы; өнім сапасы мен оны өткізу жолдары; ауыл 

шаруашлығы кәсіпорындарының жалпы және өндірістік құрылымын; өндірістік процесті ұйымдастыру 

мәселелерін; С) өндірілген өнімді есепке алу, сақтау және сату; энергия түрлерін пайдалану; өндіріс 

шығындарын, пайда мен рентабельділікті жоспарлау. D)  агробизнестің мәні, экономикалық мазмұны мен 
құрылымын; ауыл шаруашылығындағы оның даму ерекшелігі; аграрлық нарықты қалыптастыру; агробизнесте 

мемлекеттік реттеудің қажеттілігі, салық салу мәселелері; агробизнестің маркетингтік ортасы, фьючерлік, 

форвардтық келісімдерді қолдану, опциондық сауда; еңбек өнімділігін арттырудың басты факторларын білу; Е) 

өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдарын есептей алу;пайда мен рентабельділік көрсеткіштерін есептей білу. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек экономикасы 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Еңбек экономикасы туралы білімді қалыптастыру. Еңбек экономикасы 

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

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

қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мақсаты мен міндеттері. Еңбек туралы түсінік. Еңбек өзге ресурстар 

нарығымен өзара әрекеті. Еңбек құрылымы мен модельдері. Еңбек қалыптасу механизмдері. Еңбек күшіне 

сұраныс пен ұсыныстың қазіргі теориялары. Аймақ деңгейіндегі кәсіпорынның ішкі еңбек талдау және реттеу 

жүйесі. Еңбек нарығы еңбекпен қамту және жұмыссыздықтың реттеушісі ретінде. Еңбек нарығын 
қалыптастыру мен реттеудегі мемлекет ролі. ҚР-ның «Еңбек Кодексі». Экономика жағдайындағы еңбек  

нарығында кең қолданыс тапқан стандартты емес еңбекпен қамту. ҚР-ғы еңбек экономикасы жағдайы және 

даму перспективасы. Еңбек нарығының актуальді мәселелері. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиттері: Еңбек ақы төлеу, Еңбекті нормалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  еңбек экономикасы әртүрлі моделдерінің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін білу; B)   еңбек экономикасы жұмыс күшінің сұранысы мен ұсынысының қалыптасуына ықпал 

ететін факторларды талдау; C)  елдің, өңірдің жұмыссыз тұрғындарының сапалық және сандық құрамын 

талдау; D)  ішкі, өңірлік, ұлттық еңбек нарықтарының жағдайын талдауда оқылған теориялық және 

практикалық материалдарды қолдану; E)  еңбек экономикасы қызметінде басқаруды, жоспарлауды, 

ұйымдастыруды, болжауды, халық шаруашылығы ресурстарын қалыптастыруды және пайдалануды, қазіргі 

жағдайда еңбектің экономикалық тиімділігін бағалау. 

 

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

Пәннің атауы: Табиғатты пайдалану экономикасы 

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді қоршаған ортаны сауықтыруға және экономиканың тұрақты 

дамуына ықпал ететін табиғатты ұтымды пайдаланудың ең негізделген жолдарын іздеуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Табиғатты пайдалану экономикасына кіріспе. ҚО қорғау және табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану экономикасы. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау теориясы және ҚО сапасы. 

Жаңартылмайтын ресурстарды ұтымды пайдалану және экономикалық бағалау. Жер ресурстарын тиімді 

пайдаланудың экономикалық мәселелері. Су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау. Қазақстанның 

жаңартылатын биологиялық ресурстары. Оларды қорғау және ұтымды пайдалану экономикасы. Ауа бассейнін 
қорғаудың әлеуметтік-экологиялық мәселелері. ҚО қорғауды ескере отырып, табиғи ресурстарды кешенді 

экономикалық бағалау. Табиғат пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогресс. Өндірістік-шаруашылық қызмет 

экологиясы. Табиғи ресурстар мен аралардың ластануы үшін төлем. ҚО қорғауды ынталандырудың 

экономикалық механизмі және табиғатты ұтымды пайдалану. Табиғатты пайдалануды басқару. Тұрақты 

экономикалық өсу. Табиғатты қорғаудың халықаралық және жаһандық мәселелері. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиттері: Әлемдік капитал нарығы, Халықаралық экономикалық қатынастар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тұрақты даму үшін, оның ішінде елдің экологиялық проблемаларын шешу 

үшін адамның табиғатпен үйлесімді өзара қарым-қатынасының қажеттілігін түсінуге бағытталған қоршаған 

ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану негіздерін білу; В) қоршаған ортаны қорғау, ресурстарды 

ұтымды пайдалану әдістерінің экономикалық тиімділігін бағалау әдістерін білу және қолдана білу; С) 
табиғатты тиімсіз пайдалану арқылы қоршаған ортаға келтірілген залалдың шамасын есептей білу; D) 

табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны ластау үшін төлемдер жүйесін меңгеру; Е) кәсіби міндеттерді 

шешу кезінде экологиялық тәсілді қолдана білу. 

 

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

Пәннің атауы: Өңірлік экономика 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің 

экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аймақтык экономика және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және басқару пәні. 

Аймақтар ұғымы және типологиясы. Аймақтық экономика және басқарудың теориялық негіздері. Аймақ 

шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде. Аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау. 
Аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде. ҚР аймақтары экономикасының тарихи - географиялық 

сипаттамасы. Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі және мәні. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиттері: Қоғамдық сектордың экономикасы, Кәсіпкерлік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік экономикалық саясатында аймақтар дамуының обьективті   

ерекше   шарттарын   ескеру   маңыздылығын   терең  түсіндіруді қалыптастыру; B) ұлттық экономика дамуын 

мақсат ретінде және оның аймақтарға құрамдас бөліктері  ретінде  объективті өзара тәуелділік туралы  көзқарас 

қалыптастыру; C) ұлттық экономика дамуын мақсат ретінде және оның аймақтарын кұрамдас бөліктері ретінде 
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объективті өзара байланыс пен өзара тәуелділік туралы көзқарас қалыптастыру; D) әкімшілік-территориялық 

құрылымдардың әлеуметтік сферасын және экономикасын  реттеу  мен  басқарудың  жалпы  жүйесін   

қалыптастырудың методикалық тәсілдері мен методологиялық негіздері туралы түсінік беру; E) аймақтық  

деңгейдегі  экономика мен әлеуметтік сфераның дамуперспективалары, проблемалары және жағдайы туралы 

жалпы түсінік алу. 

 

5.2 Модуль - Экономиканың халықаралық дамуы (әлемдік экономика) 

 
Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Курс әлемдік экономиканың тұтастығын арттыруға, нарықтар мен елдердің 

бірігуіне әкелетін әлемдік экономикадағы интеграцияны зерттеуге арналған. Өндірісті 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 өтіледі. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Микро- макроэкономика. 
Постреквизиттері: Әлемдік мұнайгаз саласы, Әлемдік капитал нарығы, Халықаралық экономикалық 

қатынастар. 

Оқытудан күтілетін 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 өңірлік 

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

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

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

интеграция процестеріне елдердің қатысу перспективалары мен үрдістерін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері 

мен тәсілдерін пайдалану. 

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

Пәннің атауы: Әлемдік демографиялық даму 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

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

осы саладағы жағдайға кешенді бағалау жасауды үйрету болып табылады. 

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

өсу 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, Микро- макроэкономика.. 

Постреквизиттері: Әлемдік капитал нарығы, Халықаралық экономикалық қатынастар. 
Оқытудан күтілетін 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 дискрипторлары: 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 мазмұны: Бұл пән шет елдердің экономикасы туралы аса маңызды мәліметтерді қамтиды. 

Әлем елдерінің экономикасын дамытудағы сыртқы экономикалық байланыстардың рөлі 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 көп көңіл бөлінеді. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиттері: Әлемдік капитал нарығы, Халықаралық экономикалық қатынастар. 

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

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



12 

 

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

бағдарлануға мүмкіндік беретін дағдыларды меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: 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: Халықаралық экономика, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиттері: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру, Кәсіпкерлік. 

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

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

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

қамтамасыз ететін тиімді басқару шешімдерін қабылдауды негіздеу әдіснамасын білу және пайдалана білу; С) 
шағын немесе орта кәсіпорынды ашу жобасының экономикалық негіздемесі бойынша кешенді экономикалық 

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

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

экономикалық есептеулер жүргізу дағдыларына ие болу. 

 

6.1 Модуль - Қаржылық экономика (кәсіпорын экономикасы) 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: ақшаның экономикалық мәнімен, функцияларымен; ақша қатынастары мен ақша 

жүйелерінің даму заңдылықтарымен; инфляциялық процестердің механизмдерін зерттеумен; кредиттің мәнін, 

функциялары мен заңдарын, кредиттік қатынастардың нысандарын; кредиттік жүйенің жұмыс істеу негіздерін 

қамтитын мәселелер шеңберін қамтиды. 

Пререквизиттері: Микро- макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік. Кәсіпорын экономикасы 

Оқытудан күтілетін 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 болжай білу; 

С) қаржы жүйесінің құрылымын және қаржылық қатынастардың даму заңдылықтарын білу; Д) қолданбалы 
қаржы-экономикалық есептерді шешу кезінде ғаламдық ақпараттық ресурстар жүйесінде ақпаратты іздеу және 

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

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

алынған қорытындыларды негіздеу. 

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: "Қоғамдық сектор экономикасы" пәні студенттерге қазіргі аралас экономиканың 
даму принциптерін толық түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы экономикалық өзгерістер пәннің өзектілігін 

анықтайды - қоғамдық сектордың қызмет ету ерекшеліктерін зерттеу студенттерге трансформация процесінде 

пайда болатын реформалар мен проблемаларды жақсы түсінуге мүмкіндік береді. "Қоғамдық сектор 

экономикасы" студенттерді қоғамдық сектордың қызмет ету негіздерімен таныстырады, оның экономикалық 

жүйедегі орны мен рөлін, оның функцияларын, басқару әдістерін, ресурстарды тарту көздері мен бағыттарын, 

сондай-ақ ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді.. 

Пререквизиттері: Микро- макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері, Өңірлік экономика. 

Постреквизиттері: Жылжымайтын мүлік экономикасы, Кәсіпкерлік. 
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Оқытудан күтілетін 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 көздерін пайдалану; Е) экономикалық және қоғамдық зерттеу әдіснамасын меңгеру.  

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бағдарлама авторы: Сексенова А.Т. 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде 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 мазмұны: 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 өзгеретін 

қажеттіліктерге сәйкес келуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикадағы математика, Микро- макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шығындарды талдау және басқару, Шаруашылық қызметін 

талдау. 
Оқытудан күтілетін 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 қабілеті. D) қарым-қатынас 

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

саласындағы іскерліктер: шаруашылық қызметтің жекелеген фактілерін бухгалтерлік шоттарда дұрыс 

сәйкестендіру, бағалау, жіктеу және жүйелеу. 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: 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, Экономика және бизнес негіздері, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнес-жасау әдістемесін, қабылданған стратегияның қойылған 

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

сондай-ақ бизнес-жоспар жасауда кететіннегізгі қателіктерді білуі тиіс В) Бизнесті жоспарлаудың қазіргі 
әдістері мен тәсілдерін оқыту. С) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлекетттік реттелуі 

бойынша заңдылықтарын; Кәсіпорынның бизнес-жоспарын құру әдістерін, инвестициялық қызметтің 

тиімділігіне баға беру, экономикалық талдау жасай білу. D) Бизнесті жоспарлаудың тәжірибелік дағдыларын 

қалыптастыру. Бизнес-жоспарлауда экономикалық көрсеткіштерді есептей білуі тиіс. Нарық экономикасында 

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

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

барлық сұрақтарына жауап бере алу керек. 

 

6.2 Модуль - Әлемдік қаржылық экономика (әлемдік экономика) 

 

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

Пәннің атауы: Қаржы нарықтары және делдалдары 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: қаржы нарығы мен оның инфрақұрылымдарын Қазақстан Республикасының 

даму ерекшеліктерімен есепке ала отырып, қаржы делдалдарының қызметімен, сонымен қатар әлемдік қаржы 

нарығының дамуын игеруде студенттердің теориялық және тәжірибелік жағынан даярлығын қамтамасыз ету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржы нарығының инфрақұрылымы мен құрамдас элементтері. Ақша нарығы 

және оның қаржы құралдары. Депозит нарық және оның қаржылық құралдары. Несие нарығының мәні және 

оның маңызы. Валюта нарығы және валюталық операциялар. Бағалы қағаздар нарығы, оның қызметі және 

құрылымы. Сақтандыру нарығы және оның Қазақстан Республикасында дамуы. Зейнетақы нарығының мәні 
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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: Микро- макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Жобаларды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Білу және түсіну:  Қаржы нарығы,Қаржы делдалдары, Депозит нарығы, 

Несие нарығы, Валюта нарығы, Бағалы қағаздар нарығы; дағды: қаржы нарығының теориялық негізі мен оның 

құрылымы туралы, қаржы нарығындағы қаржылық делдалдардың қызметін талдауда негізгі заңдылықтарын 
пайдалануын; B) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: қаржы нарығындағы қаржы 

институттарының құрамы мен құрылымын талдай білу; C) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны 

бағалау қабілеттілігі: әлемдік қаржы нарығының дамуы және қалыптасуы туралы, және құзіреттілік: қаржы 

нарығындағы қаржылық институттардың негізгі рөлі мен маңызын игеру; D) Қарым-қатынас іскерлігі: ҚР 

қаржы нарығын реттеуде тиімді жолдарын таңдауы; Қазіргі қаржы нарығындағы қаржылық делдалдардың 

қызметін білуге; E) Оқытудағы іскерлігі: Қазақстанның қаржы нарығында болып жатқан процесстерді және 

олардың жалпы экономикалық дамуында ролін түсіне білуге. 

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: 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: Халықаралық экономикалық интеграция. Экономика және бизнес негіздері, 

Постреквизиттері: Әлемдік мұнайгаз саласы, Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын қалыптастыру 

заңдылықтарын білу; В) нақты әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын көп 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 дискрипторлары: 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 мазмұны: 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 көрсету тәсілдері мен тәсілдері 
зерттеледі. 

Пререквизиттері: Экономикадағы математика, Микро- макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шаруашылық қызметін талдау. 

Оқытудан күтілетін 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 өңдеу; D) ұйымның қаржылық 

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

жоспарлардың бөлімдерін жасау үшін ұйымның шаруашылық операцияларын есепке алу және ұйымның 

қаржылық есептерін қалыптастыру әдіснамасын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер арасында стартаптарды құру және дамыту әдістемесі туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру; стартаптарды қаржыландыру, басқарушы компаниялардың жобаларды іске асыруын 

бақылау жөніндегі несиелік ұйымдардың қызметі туралы білімдер жиынтығы.  

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

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

қолдана отырып стартаптар құру. Стартаптардың сапасын бағалаудың көп өлшемді моделі. Венчурлық 
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қаржыландыру түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың ерекше белгілері. Қаржыландырылған жобаның 

тиімділігін бағалау. Қаржыландырылған жобаның даму циклі. Инвестиция аспектілерін талдау. Қаржыландыру 

көздерін анықтау. Инвестициялық жобаны қаржылық бағалау. Қаржыландырылған жобаны бақылау. Жобаны 

жоспарлау. 

Пререквизиттері: Микро- макроэкономика, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Кәсіпкерлік. 

Оқытудан күтілетін 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 өңдеу; D) ұйымның қаржылық 

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

жоспарлардың бөлімдерін жасау үшін ұйымның шаруашылық операцияларын есепке алу және ұйымның 

қаржылық есептерін қалыптастыру әдіснамасын меңгеру. 

 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы  
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5.1 Модуль - Экономика және еңбекті ұйымдастыру, 20 кредит 

КП ЖК Kas 2302 Кәсіпкерлік 3.1 5 

КП ЖК KKZh 2303 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 3.1 5 

КП ТК EAT 2304 Еңбек ақы төлеу 3.1 5 

КП ТК ЕN 2305 Еңбекті нормалау 3.1 5 

5.2 Модуль - Халықаралық қатынастарды ұйымдастыру, 20 кредит 

КП ЖК Kas 2302 Кәсіпкерлік 3.1 5 

КП ЖК KKZh 2303 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 3.1 5 

КП ТК DEH 2304 Дипломатиялық этикет және хаттама 3.1 5 

КП ТК DКК 2305 Дипломатиялық және консулдық қызмет 3.1 5 

6.1 Модуль - Бизнес экономика, 14 кредит 

БП ТК ZhT 2212 Жобаларды талдау 3.2 4 

КП ТК KIK 2306 Кәсіпорынның инновациялық қызметі 3.2 5 

КП ТК KIK 2307 Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 3.2 5 

6.2 Модуль - Әлемдік экономика, 14 кредит 

БП ТК SEKKR 2212 Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу 3.2 4 

КП ТК HSHTN 2306 Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары 3.2 5 

КП ТК DKZhT 2307 Дипломатиялық келіссөздерді жүргізудің тәсілдері 3.2 5 

7.1 Модуль - Өндірісті және персоналды басқару, 14 кредит 

БП ТК ОU 2213 Өндірісті ұйымдастыру 4 4 

КП ТК UPB 2308 Ұйымдағы персоналды басқару 4 3 

БП   Өндірістік практика 4 2 

БП   Дипломалды практика 4 5 

7.2 Модуль - Халықаралық бәсекеқабілеттілік, 14 кредит 

БП ТК HUK 2213 Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік 4 4 

КП ТК ABK 2308 Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 4 3 

БП   Өндірістік практика 4 2 

БП   Дипломалды практика 4 5 

 

5.1 Модуль - Экономика және еңбекті ұйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларды бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың 

теориялық негіздері мен практикалық дағдыларына үйрету болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру процесінде кәсіпорындар 

мен ұйымдардың кәсіпкерлік қызметі ерекше рөл атқарады. Кәсіпкерлердің бастамасы, тәуекелі, білімі мен 

біліктілігі кәсіпорындардың (фирмалардың) әлеуметтік – экономикалық ресурстарын, Ұлттық экономика 

жүйесін ұйымдастыруды барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сондықтан кәсіпкерліктің теориялық, 

әдістемелік және практикалық аспектілерін терең меңгерген жоғары білікті мамандарды даярлау ерекше 

өзектілікке ие болады. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы, Шағын және орта бизнесті басқару 

Постреквизиттері: Жобаларды талдау, Кәсіпорынның инновациялық қызметі 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) кәсіпкерлік қызметте табысты басқаратын негізгі ингредиенттердің 

қандай болуы; B) кәсіпкерлік қызметте стандартты және стандартты емес мәселелерді шешуде білімді және 

сыни түсінуді қолдану; С) кәсіпкерлік қызмет мәселелерін шешу үшін дұрыс және қажетті пайымдаулар мен 

қорытындылар жасау үшін ақпаратты бағалай, талдай, түсіндіре және түсіндіре білу. D) жаңа бизнес – 

тұжырымдамалардың өміршеңдігін немесе мүмкіндіктерін анықтау дағдыларын меңгеру; Е) кәсіпкерлік қызмет 

мәселелерін шешу үшін дұрыс және қажетті пайымдаулар мен қорытындылар жасау үшін ақпаратты бағалай, 

талдай, түсіндіре және түсіндіре білу. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде кәсіпорын қызметін жоспарлау процесі туралы түсінік 
қалыптастыру, білім алушылардың стратегиялық, тактикалық және жедел-өндірістік жоспарларды әзірлеу үшін 

арнайы білім мен іскерлікті алуы, алған білімдерін практикада қолдануы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның қызметін жоспарлау; кәсіпорында жоспарлы жұмысты 

ұйымдастыру; болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

жоспарлаудың оперативті мәні; бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; өндірістік кәсіпорынның 

мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; өнімді өндіруді жоспарлау, оның 

міндеттері; өндірістік қуатты жоспарлау; персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері 

және мазмұны; қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: кәсіпорындағы 
жоспарлауды ұйымдастыру; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; өндірістік-шаруашылық 

қызметті жоспарлау; кәсіпорынның қаржылық қызметін жоспарлау жөнінде түсініктері болуы; В) Кәсіпорын 

қызметінің негізгі бағыттарын; кәсіпорындағы жоспарлыжұмысты ұйымдастыруын; бағдарламалау жүйесінің 

элементтерін; стратегиялық жоспарлау түсінігін; оперативті жоспарлау түсінігін; бизнес-жоспардың мазмұны 

мен құрамын; С) кәсіпорындағы өндірістік-өндіру қызметін жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорында 

персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорындағы өзіндік құнды жоспарлауын; 

кәсіпорындағы баға белгілеудің әдіснамасын; кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауын білуі; D) Кәсіпорындағы 

жоспарлы қызметті ұйымдастыруға; кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлауға; 

кәсіпорынның орта жылдық өндірістік қуатын жоспарлауға; өндірістік бағдарламаны бағалау және 

жоспарлауға; кәсіпорындағы еңбек ресурстарының санын, өндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылығын, 

жұмыс уақытының балансын жоспарлауға; өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын 
құрастыруға икемді болуы; Е)  өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлаудағы; кәсіпорындағы жоспарлауды 

ұйымдастырудағы; өндірістік-шаруашылық қызметті қаржылық жоспарлаудағы практикалық машықтарды 

иемденуі қажет. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеу 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 
қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шаруашылық қызметін талдау 

Постреквизиттері: Ұйымдағы персоналды басқару 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; қосымша және 
үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың американдық, 

жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін және оны 

пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі 

мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 
нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шаруашылық қызметін талдау 

Постреквизиттері: Ұйымдағы персоналды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В) Нарык экономикасы жағдайында кәсіпорын шаруашылық 

субъектi ретінде іс-жүзінде қолданатын принцип пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, еңбек 

нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С) Негізгі экономикалык түсінік пен 
терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 

еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D) Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. E) Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу; уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

 

5.2 Модуль - Халықаралық қатынастарды ұйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Дипломатиялық этикет және хаттама 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студентті мамандық бойынша кәсіби іс-әрекеттің ерекшеліктеріне дайындау, 

атап айтқанда қазіргі дипломатиялық тәжірибеде қолданылатын негізгі хаттамалық шаралар мен 

процедураларды зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс шеңберінде дипломатиялық қызметті, дипломатиялық өкілдердің 

лауазымына кірісу тәртібі мен рәсімін, келіссөздер жүргізудің және негізгі іс-шараларды ұйымдастырудың 

хаттамалық практикасын реттейтін негізгі нормативтік материалдар келтірілген. Қазіргі заманғы 

дипломатиялық тілдің өзіне тән ерекшеліктері мен дипломатиялық хат алмасуды жүргізудің негізгі ережелері 

көрсетілген, дипломатиялық және зайырлы этикеттің қыр-сыры баяндалған. 
Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Халықаралық экономикалық қатынастар.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекетаралық қатынастар деңгейіндегі іскерлік этиканың 

ерекшеліктерін білу; В) дипломатиялық хаттама мен этикеттің ерекшеліктеріне сәйкес хаттамалық 

функцияларды орындау; С) халықаралық қатынастар саласындағы типтік іс-шараларды ұйымдастыру және 

өткізу: сапарлар, келіссөздер; D) сатып алынған ақпаратты полиэтникалық және интернационалдық топтардың 

жұмыс жағдайларында пайдалану; Е)  дипломатиялық этика және хаттама негіздерін пайдалану дағдыларын 

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

Пәннің атауы: Дипломатиялық және консулдық қызмет 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Дипломатиялық және консулдық қызмет" курсының мақсаты студенттерге 

дипломатиялық және консулдық қызметтің ерекшеліктері, оның нормативтік-құқықтық негізі туралы кешенді 

білім беру, сондай-ақ консулдық және дипломатиялық мекемелерде жұмыс істеу үшін қажетті жекелеген 

дағдыларды бекіту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс шеңберінде дипломатиялық және консулдық қызметтің негізгі 
компоненттері оқытылады. Ақпараттық-талдау, ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізудің, дипломатиялық, 

консулдық, ведомствоішілік хат алмасу құжаттарын дайындаудың негізгі қағидалары, тәсілдері мен әдістері, 

келіссөздер процесін, дипломатиялық байланыстарды, шетелдегі отандастармен жұмысты жүргізу және оған 

қатысу, экономикалық және мәдени дипломатия шеңберінде келіссөздер жүргізу қаралады. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шаруашылық қызметін талдау 

Постреквизиттері: Ұйымдағы персоналды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) мыналарды: Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі мен 

қазіргі заманғы дипломатиялық қызметінің тарихы мен әлемдік тәжірибесі туралы түсінікке ие болу; B) 

зерделенетін пәннің негізгі ұғымдары мен терминдерін; дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен 

артықшылықтарын; Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық қызметінің қағидаттарын; 

дипломатиялық жұмыстың негізгі нысандары мен әдістерін білу; С) дипломатиялық жұмыстың қазіргі заманғы 

үрдістері мен өзгерістерін талдау; дипломатиялық және консулдық қызметтің дипломатиялық стратегиясы мен 
тактикасын, ; D) мынадай дағдыларға ие болуы тиіс: Сыртқы істер мен шет елдердегі өкілдіктердің әртүрлі 

орталық ведомстволарының рөлі мен функцияларын ашу дағдылары, олардың жұмысын үйлестіру тетігі; 

дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлерімен және мемлекеттік және дипломатиялық хаттаманың 

ұйымдастырушылық және практикалық 4 функциясымен жұмыс істеу дағдылары; Е) Қазақстан 

Республикасының сыртқы саяси қызметі шеңберінде дипломатиялық және консулдық қызмет жұмысын 

жетілдіру үрдістерін дербес ұғыну және талдау үшін теориялық, әдістемелік және анықтамалық-ақпараттық 

материалдарды пайдалану. 

6.1 Модуль - Бизнес экономика 

 

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

Пәннің атауы: Жобаларды талдау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Нарық жағдайындағы кәсіпорында ұтымды қаржылық саясаттың жүргізілуін 

қамтамасыз етіп, инвестициялық тартымдылығын арттыру. Болашақ менеджерлерді инвестициялық жобаны 

талдау негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоба және жобаларды талдау туралы түсінік. Жобаларды талдаудың негізгі 

категориялары. Алғашқы инвестициялық талдау және бизнес-жоспарды дайындау. Жобаларды талдауда 

қолданылатын есептеу тәсілдері. Инвестицияларды бағалау әдістемесі. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржылық құжаттарды итерпретациялау; B) қаржылық қызметті бағалау 

әдістемелерін меңгеру; C) инвестициялық шешімдерді қабылдау және инвестициялық  жобаларды басқару мен 
стандарттық әдістерді құрастыру; D) капитал құрылымын басқару және оның табыстылығын бағалау; E) 

компанияны қайта құру мәселелерін шешумен қаржылық мәселелерін табу. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Бағдарлама авторы:Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру мен басқару, бағалау 

процесіне қатысу үшін талап етілетін құзыреттілік пен біліктілікті дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инновация түсінігі. Инновациялық қызмет, түсінік, міндет, функция. 

Инновациялық қызметтегі субъектілері мен олардың арасындағы байланыс. Жаңашылдық нарығы. Ғылыми-

техникалық прогресс, макроэкономикалық ортадағы және қоғам дамуындағы ролі. Технологиялық қалыптасуы. 

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Жаңашылдықтың жіктелуі. Кәсіпорындағы және ұйымдардағы 
инновациялық қызметті басқару мақсаты мен міндеті. Инновациялық цикл. Инновациялық цикл этаптары. 

Инновациялық қызметті жоспарлау және болжау. Кәсіпорын мен ұйымның инновациялық стратегиясы. 

Кәсіпорынның инновациялық потенциалы. Инновациялық белсенділік. Инновациялық қызметті бағалау 

тиімділігі. Инновация түсінігі, инновациялық қызметі, анықтамасы, тапсырмасы, функциясы, инновациялық 

қызмет субъектілерін олардың өзара байланысы, жаңашылдық нарығы, ғылыми-техникалық прогресс, қоғам 

дамуындағы оның ролі және т.б. 

Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Кәсіпорын экономикасы.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін өз бетінше аша білу; B) 

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

бағалау; C) ғылыми, тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау; D) дербес оқу және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. D) кәсіпорынның инновациялық қызметіне қатысты басқару 

әдістерін білу және пайдалану; E) инновациялық саясаттың негізгі қағидаларын меңгеру; инновациялық 

процесті басқару әдістерін; инновациялық кәсіпорындарды жіктей білу; инновациялық жобаларды бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі курсының мақсаты – 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 мазмұны: Экономикалық категория ретінде инвестицияға сипаттама берілген. 

Инвестициялық нарық құрылымы қарастырылады, тұтастай ел экономикасы тұрғысынан ұдайы өндіріс 

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, Шығындарды талдау және басқару.   
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін 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 көздерін талдай білу; D) Инвестициялық  қоржынды қалыптастыру, оны 

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

көмегімен инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау. 

 

6.2 Модуль - Әлемдік экономика 

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

Пәннің атауы: Сыртқы экономикалық  қызметті кедендік реттеу 

Бағдарлама авторы: Нурлина А.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеудің құқықтық 

қамтамасыз етілуі, жүйесі, тетігі, құралдары мен практикасы туралы біртұтас түсінік қалыптастыру, сондай-ақ 

олардың сыртқы сауда қызметіне тыйым салу мен шектеу саласындағы заңнамалық және өзге де нормативтік-

құқықтық актілерді қолдануда теориялық білім мен кәсіби шеберлік алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеудің ұйымдастыру негіздері 

мен тәсілдерін, нысандарын, қағидаттары мен әдістерін зерделейді.. Сыртқы экономикалық қызметті 

мемлекеттік реттеудің теориялық негіздері кедендік-тарифтік, тарифтік емес және салықтық әсер етудің 

ерекшеліктерін және сыртқы экономикалық қызметке мемлекеттік Ықпал етудің өзге де нысандарын ескере 

отырып ұсынылады. Бұл курс практикада пайдалану үшін мемлекеттік реттеу тетіктерінің мүмкіндіктерін 
кешенді зерделеуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Халықаралық логистика  

Постреквизиттері: Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) кедендік интеграция жағдайында сыртқы экономикалық қызметті 

мемлекеттік реттеу жүйесін; сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың тауарларды кедендік 

декларациялаудың нысандары мен тәсілдерін білуі; B) кеден ісі саласындағы проблемаларды, басқарушылық 

міндеттерді тұжырымдау және тәуекел факторлары мен белгісіздікті ескере отырып, оларды шешу әдістерін 

әзірлей білу; C) сыртқы сауда қызметіне тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын бақылау; кедендік 

төлемдерді есептеу және кедендік және сыртқы сауда құжаттарын толтыру; D) кеден ісі саласындағы 

практикалық міндеттерді шешу әдістері мен құралдарын пайдалану; E) сыртқы сауда қызметіне тыйым салулар 

мен шектеулердің сақталуын растайтын құжаттарды бақылау дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 
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Курсты оқытудың 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 мазмұны: Курс аясында қазіргі сыртқы сауда қатынастарының маңызды теориялық және 

практикалық аспектілері: халықаралық сауданың ХЭҚ жүйесіндегі және ұлттық экономиканың дамуындағы 

орны мен рөлі, 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: Халықаралық экономика, Халықаралық логистика 

Постреквизиттері: Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

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

сипаттайтын статистикалық көрсеткіштер және халықаралық сауда мен халықаралық есептеулер саласында 

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

көрсеткіштерін талдау, халықаралық сауданы талдау үшін әртүрлі ақпарат көздерін пайдалана білу; C) 

халықаралық сауда көлемін, сондай-ақ жекелеген елдердің сыртқы саудасын бағалауда сандық көрсеткіштерді 

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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дипломатиялық келіссөздерді жүргізудің тәсілдері 

Бағдарлама авторы:  Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде теориялық түсініктерді қалыптастыру, халықаралық 

дипломатиялық келіссөздерді жүргізудің әдістері мен тактикаларына, практикалық дағдыларына үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнге шетелдік және отандық авторлар әзірлеген келіссөздерді талдау 

тәсілдерімен таныстыратын теориялық бөлім, сондай –ақ келіссөздер қызметінің құрылымдық элементтерін 

анықтау (келіссөздер жүргізу кезеңдері-келіссөздер нәтижелерін дайындау, жүргізу және талдау, келіссөздер 

жүргізу кезеңдері және тактикалық әдістер) кіреді. Курстың практикалық бөлігі келіссөздер жүргізудің 

практикалық дағдыларын пысықтауға бағытталған, бұл нақты келіссөздер жағдайында келіссөздер процесінің 

құрылымдық элементтерін дұрыс табуды және пайдалануды көздейді. 
Пререквизиттері: Дипломатиялық этикет және хаттама, Дипломатиялық және консулдық қызмет.   

Постреквизиттері: Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) дипломатиялық қызмет және халықаралық келіссөздер туралы деректі 

фильмдермен танысу мүмкіндігіне ие болу, келіссөздер әдістері бойынша нақты деректерге ие болу; B) 

халықаралық келіссөздердің түрлерін және келіссөздер процесінің негізгі кезеңдерін білу; C) түрлі салалардағы 

ынтымақтастықты дамытудағы халықаралық келіссөздердің рөлін талдау, халықаралық келісімдерді дайындау 

және жасасу; D) дипломатиялық келіссөздер жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеру; E) дипломатиялық 

келіссөздерді ұйымдастыру және жүргізу бойынша кәсіби қызмет саласында құзыретті болу; халықаралық 

келіссөздердің қорытындылары бойынша дайындалған құжаттарды мәдени іскерлік қарым-қатынас 

нормаларына сәйкес талдау. 

 

7.1 Модуль - Өндірісті және персоналды басқару 

 

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

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Өндірісті ұйымдастыру» курсының мақсаты – кәсіпорынның тиімді қызмет 

етуін қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастыру ғылымының маңызды сұрақтары мен факторларының өзара 

байланысын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде өнеркәсіптік кәсіпорындарда өндірісті ұйымдастырудың теориялық және 

әдістемелік мәселелері қарастырылады. Жүйелік бағыт тұрғысынан өндірісті ұйымдастыру міндеттерінің 

жіктелімі беріледі, өндірісті ұйымдастыру қағидаларының жүйесі құрылған.  Өндірісті ұйымдастыру 
категориясының мазмұны қарастырылған: өндірістік үдерістер және жүйе, өндірістік қуат, жетекші буын және 

тар жер. 

Пререквизиттері: Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару, Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорын 

қызметін жоспарлау.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: өндірістік процестің құрылымын, өндіріс типтері мен 

олардың техника-экономикалық сипаттамаларын,  ағындық өндірістің сипаттамаларын; В) Білімді және түсіну 

қабілеттілігін практикада қолдануы: нарықтық қарым-қатынастар жағдайларында өндірісті ұйымдастырудың 

жаңа әдістерін қолдану; С) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: өндіріс 
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тиімділігінің жалпылама және жеке көрсеткіштерін анықтау әдістемесін игеру; D) Қарым-қатынас іскерлігі: 

өндірісті дұрыс және құзырлы ұйымдастыру, нарық талаптарын анықтауды, әртүрлі шаруашылық міндеттерді 

шешуді шығармашылық тұрғыдан қарастыру; E) Оқытудағы іскерлігі: өндіріс ұйымдастыру нәтижелерін 

бағалау; өндіріс тиімділігін жоғарылату резервтерін табу. 

 

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

Пәннің атауы: Ұйымдағы персоналды басқару 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге кәсіпорын менеджерлерге және кез келген деңгейдегі басшылық 

қызметпен айналысатын мамандарға қажетті кадр саясаты облысында дұрыс шешім қабылдау, персоналды 

басқару мәселелеріне байланысты тереңірек білім беру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұнын құрайтын негізгі бағыттар: Кіріспе. Персоналды басқару. 

Персоналды басқарудың диагностикалық тәсілі. Персоналдың қызметі және оның қызмет етуіне қажетті негізгі 

талаптар. Жұмыс орнын қалыптастыру және талдау. Персоналды жоспарлау. Кадрды қабылдау және жинақтау. 

Кадрларды іріктеу процесі және оның сипаттамасы. Жұмысшылардың еңбек нәтижелігін бағалау. Персоналды 

басқару қызметінің жұмысын бағалау. Жұмысшыларға бағдар. Адам ресурстарды дамыту және персоналды 

оқыту процесі. Кәсіпорындағы іскерлік мансапты басқару. Қорларды ұсынуды басқару. Персоналды 

ынталандыру механизмі. Жұмысшылардың еңбек өтелу ақысының жүйесі. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы, Еңбек ақы төлеу.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А) персоналдың қызметі туралы; персоналды оқыту әдістері туралы түсінікке 

ие болу; В) персоналды басқару мәселелерін реттейтін заңнамалық актілерді; еңбек нәтижелілігін ынталандыру 

әдістерін білу және пайдалана білу; С) Жұмыс орнын талдау және құрастыру; кадрларды іріктеу, қабылдау 

және іріктеу; D) кадрлардың, кадр қызметтерінің ауысымдылығын бағалау; персоналды оқыту; Е) персоналды 

дамытуды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын меңгеру. 

 

7.2 Модуль - Халықаралық бәсекеқабілеттілік 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қауіпсіздік мәселелерін талдау бойынша білім, білік және дағдыларды игеру, 

тұжырымдамалық аппаратты дұрыс пайдалану қабілетін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс жаһандану жағдайында халықаралық деңгейдегі қауіпсіздік мәселелерін, 

халықаралық қауіпсіздіктің теориялық тұжырымдамаларын қалыптастыруды қамтиды. Қазіргі кезеңдегі 

халықаралық экономикалық қақтығыстардың ерекшеліктері ашылады, киберкеңістік және киберқауіпсіздікті 

қамтамасыз ету саласында қалыптасатын проблемалардың жаңа кешеніне сипаттама беріледі. Сондай-ақ 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің аса маңызды бағыттары ретінде стратегиялық ұлттық басымдықтар 

туралы негізгі ережелер қарастырылады. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Дипломатиялық келіссөздерді жүргізудің тәсілдері.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) халықаралық және ұлттық қауіпсіздіктің негізгі мәселелерінің ағымдағы 

жағдайын, халықаралық және ұлттық қауіпсіздіктің негізгі тұжырымдамалары мен тәсілдерін, қазіргі әлемдегі 

халықаралық және ұлттық қауіпсіздіктің негізгі трендтерін, сондай-ақ олардың аймақтық және жергілікті 

өлшемдері мен қақтығыс базаларын білу; В) қазіргі саяси процестердегі халықаралық және ұлттық 

қауіпсіздіктің ерекше маңыздылығын ескере отырып, алған білімдерін қазіргі саяси зерттеулерде қолдану; С) әр 

түрлі саяси дәстүрлер мен мәдениеттерде қауіпсіздікке қатысты жалпы және ерекше түсінікке ие болу; D) 

халықаралық ақпараттың стандартты емес түсіндірмелерін табу; Е) ескі және жаңа сын-тегеуріндер мен 

қауіптерді ескере отырып, қоғамдық даму перспективаларын талдау әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін, оған сыртқы жағынан да, ішкі жағынан 

да әсер ететін ерекшеліктер мен факторларды, бәсекеге қабілеттілік теориясының даму бағыттарын қазіргі 

заманғы түсінудің мәнін анықтау және бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттырудың тиімді стратегиясын анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шеңберінде елдер мен өңірлердің бәсекеге қабілеттілігімен байланысты 

негізгі ұғымдар, сондай-ақ оны арттырудың негізгі факторлары мен тетіктері ашылады. Бәсекеге қабілеттіліктің 

неғұрлым өзекті халықаралық рейтингтері, елдер мен өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін басқару мәселелері 

қаралады. Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі бағыттарына ерекше назар 

аударылады. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Халықаралық экономикалық қатынастар.   
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) макро-және микро деңгейдегі қазіргі заманғы әлеуметтік - экономикалық 

процестерді және әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында олардың даму заңдылықтарын; әлемдік 

экономиканы көпжақты реттеу тетіктерін білу; В) типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық 

база негізінде экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу: әлемдік экономиканың 

қазіргі даму тенденцияларын ескере отырып, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін стандартты 

теориялық және эконометриялық модельдер негізінде болжау; С) проблемаларды анықтау және оларды шешу 

тәсілдерін айқындау үшін экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау үшін экономикалық, әлеуметтік, 
басқарушылық ақпарат көздерін пайдалану; қойылған міндетке сәйкес экономикалық деректерді өңдеу үшін 

аспаптық құралдарды таңдауды жүзеге асыру, есеп айырысу нәтижелерін талдау және алынған 

қорытындыларды негіздеу; D) отандық және шетелдік статистиканы пайдалана отырып, әлеуметтік-

экономикалық процестер мен құбылыстардың даму үрдістерін талдау және анықтау, сыртқы орта 

факторларының әсер ету тәуекелдері мен салдарын бағалау; көпжақты реттеудің әлемдік тәжірибесі негізінде 

халықаралық экономикалық процестердің даму болжамдарының теориялық және эконометрикалық 

модельдерін құру; Е) қазіргі заманғы геосаясаттың трансформациясы жағдайында әлеуметтік-экономикалық 

процестерді зерттеу әдіснамасын; даму болжамдарын әзірлеу кезінде халықаралық экономикалық процестерді 

көпжақты реттеу тетіктерін пайдалану дағдыларын меңгеру. 

 

6В04101-ЭКОНОМИКА  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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4.1 Модуль - Экономикалық талдау, 15 кредит 

БП ЖК KE 2206 Кәсіпорын экономикасы 3 5 

БП ТК ShTB 2207 Шығындарды талдау және басқару 3 5 

БП ТК BK 2208 Баға қалыптастыру 3 5 

4.2 Модуль - Әлемдік шаруашылық, 15 кредит 

БП ЖК KE 2206 Кәсіпорын экономикасы 3 5 

БП ТК AMGS 2207 Әлемдік мұнайгаз саласы 3 5 

БП ТК ATN 2208 Әлемдік тауарлар нарықтары 3 5 

5.1 Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика, 15 кредит 

БП ТК KSE 2209 Қоғамдық сектордың экономикасы 3 5 

БП ТК KSUB 2210 Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару 3 5 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

5.2 Модуль - Мемлекеттің сыртқы саясаты, 15 кредит 

БП ТК HL 2209 Халықаралық логистика 3 5 

БП ТК HEK 2210 Халықаралық экономикалық қатынастар 3 5 

ЖББП ТК EBN 2108 Экономика және бизнес негіздері 3 5 

6.1 Модуль - Экономика және еңбекті ұйымдастыру, 15 кредит 

БП ТК EAT 2211 Еңбек ақы төлеу 4 5 

БП ТК EN 2212 Еңбекті нормалау 4 5 

БП ТК ОU 2213 Өндірісті ұйымдастыру 4 5 

6.2 Модуль - Халықаралық қатынастарды ұйымдастыру, 15 кредит 

БП ТК DEH 2211 Дипломатиялық этикет және хаттама 4 5 

БП ТК DKK 2212 Дипломатиялық және консулдық қызмет 4 5 

БП ТК SEKKR 2213 Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу 4 5 

7. Модуль - Кәсіпорында еңбекті талдау, 20 кредит 

БП   Өндірістік практика 4 5 

КП ЖК Kas 2301 Кәсіпкерлік 4 5 

КП ЖК ShKT 2302 Шаруашылық қызметін талдау 4 5 
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4.1 Модуль - Экономикалық талдау 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорын экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның (шаруашылық субъектісінің) ресурстық әлеуетін тиімді 

пайдалану бойынша шешімдерді негіздеу және тұжырымдарды аргументтеу, талдау жасау дағдыларын үйрену 

және меңгеру негізінде студенттердің экономикалық ой-өрісін қалыптастыру болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген пәнде кәсіпорынның әрекет ету ортасын, өндірісті ұйымдастыру 

формалары мен әдістерін ашатын мәселелер қарастырылған. Кәсіпорынның даму факторлары мазмұндалған, 

кәсіпорындағы инновациялық және инвестициялық қызмет көрсетілген. Қаржылық ресурстарға, кәсіпорындағы 

сараптамалық қызметке назар аударылған. Шығыстар мен табыстар, өндіріс шығындары, баға саясаты бойынша 

материалдар да жеткілікті. Кәсіпорынның банкроттығы және оның алдын алу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Менеджмент 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру, Шаруашылық қызметін талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін реттейтін нормативтік-

құқықтық базаны, кәсіпорын қызметін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесінің негіздерін білу және түсіну; B) 

Кәсіпорынның ресурстарын үнемдеу тәсілдерін қолдана білуі; кәсіпорынның экономикалық қызметі бойынша 

алғашқы құжаттарды толтыра білуі; C) кәсіпорынның негізгі және айналым құралдарын пайдалану тиімділігін 

талдай білуі; кәсіпорын есептеліктерінде мазмұндалған қаржылық, бухгалтерлік және басқа да ақпаратты 
талдай білуі; D) Кәсіпорын қызметін жетілдіру  жөніндегі жобаларды техника-экономикалық негіздеу; E) 

Экономикалық сипаттағы мәселелерде әлеуметтік-экономикалық критерийлерді ескере отырып оларды 

шешудің тәсілдерін дәйектеу. 

 

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

Пәннің атауы: Шығындарды талдау және басқару 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:Шығындарды басқару рөлін кәсіпорынның экономикалық нәтижесін көтеру 

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

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

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнім шығымдары, шығындары, өзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 
шығымдарды саралау. Шикізатқа, материалдарға, еңбекке ақы төлеуге жұмсалған шығындарды басқару. 

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 

төмендету саясаты. кәсіпорындардың пайдасын өсіру үшін шығындарды басқарудың құралдары мен тәсілдерін 

анықтау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру, Шаруашылық қызметін талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттің меңгеруге тиісті негізгі түсініктері, білімдері, біліктіліктері 

және дағдылары: шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және жіктелімін, В) 

материалдық ресурстар мен өндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару жүйесін, шығындарды 

басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды, С) шығындар есебін ұйымдастыру және өнімнің өзіндік 

құнының қалыптасуын, өзіндік құнды және оны калькуляциялауды, шығындарды талдау мен бақылауды, нарық 
жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, шығындарды төмендету жолдарын қарастыру. 

D) түсініктері болуы тиіс: Шығындардың пайда болу факторларын, Шығындар құрымы, Материалдық 

ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды басқару әдістерін. Е) Білуі және пайдалана алуы тиіс: 

Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар есебін ұйымдастыру, Шығындарды 

басқару. 

 

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

Пәннің атауы: 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 өте тиімді және бәсекеге жарамды, 
экономикалық мемлекет жүйесін құру бойынша міндеттерді оңтайлы шешу жолдарын түсінуге және меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

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

әдістемесінің ғылыми негізі, нарыққа көшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, өнімнің өзіндік құны 

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

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

агроөнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс өнімдеріне бағақалыптасу, көлік саласындағы 
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тарифтердің қалыптасуы мен сала ерекшелігі, тұтынушы тауарларға қойылатын бөлшек бағалар, қоғамдық 

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

Пререквизиттері: Менеджмент, Халықаралық экономикасы 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Шаруашылық қызметін талдау, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің экономиканың маңызды салаларында тауарлар мен 

қызметтерге тарифтер мен бағаныесептеудегі есепке алынатын теориялық және практикалық дағдыларды алуы. 

В) Студенттерде нарықтық экономиканың негізгі мәселелеріншешудегі бағалық механизмін пайдаланудың 

негізгі бағыттарының құрылымы, днамикасы, деңгйі жөнінде жүйеленген мәнділігініңқалыптасуы. С) 
Студенттерге нарықтық экономикада бағаның рлімен мәнділігі жөнінде білім беру, оларды белгілеу 

әдіснамасын қамту, шарушылық субъектілерінің жұмыс істеудің нақты шартында баға стратегиясының 

талдамасын қалыптастыру мүмкіндігі экономиканың, әртүрлі саласындағы баға динамикасын және құралымын 

талдау және болжау. D) Студент бағаның экономикалық категориясын; баға функциясымен түрлерін; баға 

қалыптастырудың ғылыми негізін. 

 

4.2 Модуль - Әлемдік шаруашылық 

 

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

Пәннің атауы: Әлемдік мұнайгаз саласы 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың теориялық білім жүйесін меңгеруі болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: 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 көрсетеді. Пән мемлекеттердің сыртқы саясатындағы 

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

Пререквизиттері:  Халықаралық экономика, Өңірлік экономикасы  

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру, Шаруашылық қызметін талдау 

Оқытудан күтілетін 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 өндіру 

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

көздерін талдауды, анықтамалық материалды меңгеру және оларды практикалық жұмыста қолдану; E) Мұнай 
барлау және мұнай өндіру мақсаттары үшін нәтижелі материалдарды түсіну және пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: 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: Халықаралық экономика, Өңірлік экономикасы. 

Постреквизиттері: Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын қалыптастыру 

заңдылықтарын білу; В) нақты әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын көп 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. 

 

5.1 Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: "Қоғамдық сектор экономикасы" пәні студенттерге қазіргі аралас экономиканың 

даму принциптерін толық түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы экономикалық өзгерістер пәннің өзектілігін 

анықтайды - қоғамдық сектордың қызмет ету ерекшеліктерін зерттеу студенттерге трансформация процесінде 

пайда болатын реформалар мен проблемаларды жақсы түсінуге мүмкіндік береді. "Қоғамдық сектор 
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экономикасы" студенттерді қоғамдық сектордың қызмет ету негіздерімен таныстырады, оның экономикалық 

жүйедегі орны мен рөлін, оның функцияларын, басқару әдістерін, ресурстарды тарту көздері мен бағыттарын, 

сондай-ақ ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді.. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Жылжымайтын мүлік экономикасы. 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Жобаларды талдау. 

Оқытудан күтілетін 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 көздерін пайдалану; Е) экономикалық және қоғамдық зерттеу әдіснамасын меңгеру.  

  

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

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

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

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

факторы ретінде қазіргі кезеңде ұйымдастыру мен сапаны басқарудың ең өзекті 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 көңіл бөлінеді. 
Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Менеджмент 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру, Кәсіпкерлік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өнім 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 өткізу әдістерін пайдалану дағдыларын 

меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: 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 көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ 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:  
Оқытудан күтілетін 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. 

 

5.2 Модуль - Мемлекеттің сыртқы саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық логистика 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді меңгерудің мақсаты студенттердің халықаралық логистикадағы негізгі 

және ілеспе ағындарды басқару саласындағы білімдерін қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс шеңберінде валюталық-қаржылық есеп айырысулар мен қаржыландыруды, 

коммерциялық делдалдармен келісімшарттық қатынастар орнатуды, қарсы сауданың валюталық-экономикалық 

мәмілелерін ұйымдастыруды қоса алғанда, экспорттық-импорттық логистикалық операцияларды қозғайтын 

халықаралық логистиканың теориялық-тұжырымдамалық және практикалық мәселелері, сондай-ақ 

жеткізілімдердің жаһандық тізбектерін интеграциялауға қатысы бар халықаралық бизнес-операциялар мен 

тәуекелдердің кең спектрі қаралады. 
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Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Өңірлік экономикасы 

Постреквизиттері: Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу, Халықаралық сауда мен халықаралық 

тауар нарықтары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) халықаралық логистиканың негізгі ұғымдарын және оларды түсіндіруді 

білу; В) шетелдік контрагенттермен іскерлік қарым-қатынас процесінде логистикалық терминологияны қолдана 

білу; С) әлемдік экономикалық жүйенің даму тенденцияларын, оның логистикаға әсерін талдау, бағалау; Д) 

халықаралық логистикалық жүйелердің құрылымын сипаттау; Е) логистикалық жүйелердің тиімділігін бағалау 

әдістері мен критерийлерін және логистикалық тізбектерді қалыптастыру рәсімдерін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық экономикалық қатынастар 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде 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 мазмұны: Бұл курс Қазіргі заманғы халықаралық экономикалық қатынастар жүйесінің 

(ХЭҚ) негізгі проблемалары бойынша құзыреттерді қалыптастырады. ХЭҚ формалары мен көріністері 

зерттеледі; теория мен әдіснаманың мәселелері, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы. 

Капиталдардың әлемдік қозғалысы, трансұлттық корпорациялардың қызметі; халықаралық сауда ағындары; 

халықаралық валюта-қаржы қатынастары мәселелері қарастырылады. Халықаралық төлем және есеп айырысу 
баланстары; халықаралық жұмыс күші нарығы ұғымдарының мазмұны ашылады. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Менеджмент 

Постреквизиттері: Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу, Халықаралық сауда мен халықаралық 

тауар нарықтары 

Оқытудан күтілетін 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экономика және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: негізгі экономикалық мәселелерді, теориялық экономиканың тұжырымдамалық 

ережелерін және бизнес негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономика және оның қоғамдағы рөлі. Нарықтық экономиканың жалпы 
сипаттамасы. Нарықтық экономикаға көшу шарттары. Негізгі экономикалық санаттар (қажеттіліктер, игіліктер, 

еңбек құралдары, өндіріс құралдары, жұмыс күші, қоғамның өндірістік күштері, өндіріс). Бизнес: әлеуметтік-

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

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

Кәсіпкерліктің ұйымдық-экономикалық формалары. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпкерлік. 

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

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

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

кәсіпкерлік қызметті талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді талдай білу; Е) кәсіпкерлік қызметті 

талдау әдістерін меңгеру. 

 

6.1 Модуль - Экономика және еңбекті ұйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеу 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 
ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Ұйымдағы персоналды басқару, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 
американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі 

мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 
нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Ұйымдағы персоналды басқару, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В) Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С)  Негізгі  экономикалык түсінік пен 
терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 

еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D) Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. E) Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу; уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

 

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

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Өндірісті ұйымдастыру» курсының мақсаты – кәсіпорынның тиімді қызмет 

етуін қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастыру ғылымының маңызды сұрақтары мен факторларының өзара 

байланысын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде өнеркәсіптік кәсіпорындарда өндірісті ұйымдастырудың теориялық және 

әдістемелік мәселелері қарастырылады. Жүйелік бағыт тұрғысынан өндірісті ұйымдастыру міндеттерінің 

жіктелімі беріледі, өндірісті ұйымдастыру қағидаларының жүйесі құрылған.  Өндірісті ұйымдастыру 
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категориясының мазмұны қарастырылған: өндірістік үдерістер және жүйе, өндірістік қуат, жетекші буын және 

тар жер. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару.  

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Кәсіпорында тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: өндірістік процестің құрылымын, өндіріс типтері мен 

олардың техника-экономикалық сипаттамаларын,  ағындық өндірістің сипаттамаларын; В) Білімді және түсіну 

қабілеттілігін практикада қолдануы: нарықтық қарым-қатынастар жағдайларында өндірісті ұйымдастырудың 

жаңа әдістерін қолдану; С) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: өндіріс 
тиімділігінің жалпылама және жеке көрсеткіштерін анықтау әдістемесін игеру; D) Қарым-қатынас іскерлігі: 

өндірісті дұрыс және құзырлы ұйымдастыру, нарық талаптарын анықтауды, әртүрлі шаруашылық міндеттерді 

шешуді шығармашылық тұрғыдан қарастыру; E) Оқытудағы іскерлігі: өндіріс ұйымдастыру нәтижелерін 

бағалау; өндіріс тиімділігін жоғарылату резервтерін табу. 

 

6.2 Модуль - Халықаралық қатынастарды ұйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Дипломатиялық этикет және хаттама 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студентті мамандық бойынша кәсіби іс-әрекеттің ерекшеліктеріне дайындау, 

атап айтқанда қазіргі дипломатиялық тәжірибеде қолданылатын негізгі хаттамалық шаралар мен 
процедураларды зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс шеңберінде дипломатиялық қызметті, дипломатиялық өкілдердің 

лауазымына кірісу тәртібі мен рәсімін, келіссөздер жүргізудің және негізгі іс-шараларды ұйымдастырудың 

хаттамалық практикасын реттейтін негізгі нормативтік материалдар келтірілген. Қазіргі заманғы 

дипломатиялық тілдің өзіне тән ерекшеліктері мен дипломатиялық хат алмасуды жүргізудің негізгі ережелері 

көрсетілген, дипломатиялық және зайырлы этикеттің қыр-сыры баяндалған. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Халықаралық экономикалық қатынастар.   

Постреквизиттері: Дипломатиялық келіссөздерді жүргізудің тәсілдері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекетаралық қатынастар деңгейіндегі іскерлік этиканың 

ерекшеліктерін білу; В) дипломатиялық хаттама мен этикеттің ерекшеліктеріне сәйкес хаттамалық 

функцияларды орындау; С) халықаралық қатынастар саласындағы типтік іс-шараларды ұйымдастыру және 
өткізу: сапарлар, келіссөздер; D) сатып алынған ақпаратты полиэтникалық және интернационалдық топтардың 

жұмыс жағдайларында пайдалану; Е)  дипломатиялық этика және хаттама негіздерін пайдалану дағдыларын 

меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Дипломатиялық және консулдық қызмет 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Дипломатиялық және консулдық қызмет" курсының мақсаты студенттерге 

дипломатиялық және консулдық қызметтің ерекшеліктері, оның нормативтік-құқықтық негізі туралы кешенді 

білім беру, сондай-ақ консулдық және дипломатиялық мекемелерде жұмыс істеу үшін қажетті жекелеген 

дағдыларды бекіту болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курс шеңберінде дипломатиялық және консулдық қызметтің негізгі 

компоненттері оқытылады. Ақпараттық-талдау, ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізудің, дипломатиялық, 

консулдық, ведомствоішілік хат алмасу құжаттарын дайындаудың негізгі қағидалары, тәсілдері мен әдістері, 

келіссөздер процесін, дипломатиялық байланыстарды, шетелдегі отандастармен жұмысты жүргізу және оған 

қатысу, экономикалық және мәдени дипломатия шеңберінде келіссөздер жүргізу қаралады. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Халықаралық экономикалық қатынастар 

Постреквизиттері: Дипломатиялық келіссөздерді жүргізудің тәсілдері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі мен қазіргі заманғы 

дипломатиялық қызметінің тарихы мен әлемдік тәжірибесі туралы түсінікке ие болу; B) зерделенетін пәннің 

негізгі ұғымдары мен терминдерін; дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен артықшылықтарын; 

Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық қызметінің қағидаттарын; дипломатиялық 

жұмыстың негізгі нысандары мен әдістерін білу; С) дипломатиялық жұмыстың қазіргі заманғы үрдістері мен 
өзгерістерін талдау; дипломатиялық және консулдық қызметтің дипломатиялық стратегиясы мен тактикасын, ; 

D) мынадай дағдыларға ие болуы тиіс: Сыртқы істер мен шет елдердегі өкілдіктердің әртүрлі орталық 

ведомстволарының рөлі мен функцияларын ашу дағдылары, олардың жұмысын үйлестіру тетігі; 

дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлерімен және мемлекеттік және дипломатиялық хаттаманың 

ұйымдастырушылық және практикалық 4 функциясымен жұмыс істеу дағдылары; Е) Қазақстан 

Республикасының сыртқы саяси қызметі шеңберінде дипломатиялық және консулдық қызмет жұмысын 

жетілдіру үрдістерін дербес ұғыну және талдау үшін теориялық, әдістемелік және анықтамалық-ақпараттық 

материалдарды пайдалану. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сыртқы экономикалық  қызметті кедендік реттеу 

Пәннің атауы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеудің құқықтық 

қамтамасыз етілуі, жүйесі, тетігі, құралдары мен практикасы туралы біртұтас түсінік қалыптастыру, сондай-ақ 

олардың сыртқы сауда қызметіне тыйым салу мен шектеу саласындағы заңнамалық және өзге де нормативтік-

құқықтық актілерді қолдануда теориялық білім мен кәсіби шеберлік алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеудің ұйымдастыру негіздері 
мен тәсілдерін, нысандарын, қағидаттары мен әдістерін зерделейді. Сыртқы экономикалық қызметті 

мемлекеттік реттеудің теориялық негіздері кедендік-тарифтік, тарифтік емес және салықтық әсер етудің 

ерекшеліктерін және сыртқы экономикалық қызметке мемлекеттік Ықпал етудің өзге де нысандарын ескере 

отырып ұсынылады. Бұл курс практикада пайдалану үшін мемлекеттік реттеу тетіктерінің мүмкіндіктерін 

кешенді зерделеуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Халықаралық экономикалық қатынастар, Халықаралық логистика   

Постреквизиттері: Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары, Халықаралық және ұлттық 

қауіпсіздік, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) кедендік интеграция жағдайында сыртқы экономикалық қызметті 

мемлекеттік реттеу жүйесін; сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың тауарларды кедендік 

декларациялаудың нысандары мен тәсілдерін білуі; B) кеден ісі саласындағы проблемаларды, басқарушылық 

міндеттерді тұжырымдау және тәуекел факторлары мен белгісіздікті ескере отырып, оларды шешу әдістерін 
әзірлей білу; C) сыртқы сауда қызметіне тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын бақылау; кедендік 

төлемдерді есептеу және кедендік және сыртқы сауда құжаттарын толтыру; D) кеден ісі саласындағы 

практикалық міндеттерді шешу әдістері мен құралдарын пайдалану; E) сыртқы сауда қызметіне тыйым салулар 

мен шектеулердің сақталуын растайтын құжаттарды бақылау дағдыларын меңгеру. 

 

7. Модуль - Кәсіпорында еңбекті талдау 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларды бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың 
теориялық негіздері мен практикалық дағдыларына үйрету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру процесінде кәсіпорындар 

мен ұйымдардың кәсіпкерлік қызметі ерекше рөл атқарады. Кәсіпкерлердің бастамасы, тәуекелі, білімі мен 

біліктілігі кәсіпорындардың (фирмалардың) әлеуметтік – экономикалық ресурстарын, Ұлттық экономика 

жүйесін ұйымдастыруды барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сондықтан кәсіпкерліктің теориялық, 

әдістемелік және практикалық аспектілерін терең меңгерген жоғары білікті мамандарды даярлау ерекше 

өзектілікке ие болады. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Ұйымдағы персоналды басқару, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) кәсіпкерлік қызметте табысты басқаратын негізгі ингредиенттердің 

қандай болуы; B) кәсіпкерлік қызметте стандартты және стандартты емес мәселелерді шешуде білімді және 
сыни түсінуді қолдану; С) кәсіпкерлік қызмет мәселелерін шешу үшін дұрыс және қажетті пайымдаулар мен 

қорытындылар жасау үшін ақпаратты бағалай, талдай, түсіндіре және түсіндіре білу. D) жаңа бизнес – 

тұжырымдамалардың өміршеңдігін немесе мүмкіндіктерін анықтау дағдыларын меңгеру; Е) кәсіпкерлік қызмет 

мәселелерін шешу үшін дұрыс және қажетті пайымдаулар мен қорытындылар жасау үшін ақпаратты бағалай, 

талдай, түсіндіре және түсіндіре білу. 

 

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

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Шаруашылық қызметін талдау» курсының мақсаты кәсіпорын қызметін 

экономикалық талдаудың теориялық негіздері мен тәжірибелік дағдыларды игеруді зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген пәнде шаруашылық қызметті талдаудың пәні, әдісі, функциялары, 
қағидалары, міндеттері және әдістемесі туралы жалпыланған білімдердің жүйесі ретіндегі оның теориялық 

негіздері мазмұндалады.  Сараптамалық зерттеудің инструментарийлері; детерминантты және стохастикалық 

факторлық талдаудың әдістемесі; шаруашылықішілік резервтерді іздеу тәсілдері мен шамасын анықтау; 

кәсіпорындардағы талдауды ұйымдастыру мәселелері мұқият қарастырылады. Кәсіпорынның өндірістік 

қызметінің нәтижелерін кешенді фирмаішілік талдау әдістемесі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экономикадағы математика, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Ұйымдағы персоналды басқару, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: шаруашылық қызметті 

талдау туралы, оның нарықтық экономикадағы маңызы мен ролі туралы; шаруашылық қызметті талдау 

түрлерін; шаруашылық қызметті талдау жұмысын жүргізу тәсілі туралы; В) шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру негідері туралы; С) Білуі және пайдалана алуы тиіс: шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру және оның қызмет ету үрдісін; шаруашылық қызметті талдаудың қалыптасуының және 

дамуының мотивтерін, шарттарын; Дағдыларды меңгере білуі тиіс: шаруашылық қызметті талдаудың 

маңыздылығын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіну; D) Сындарлы ойлау дағдыларын 

шаруашылық қызметті талдау тұжырымдамалары бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; Е) Технико-
экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және маркетинг жоспарын жасақтау. 
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8.1 Модуль - Экономикалық талдау (кәсіпорын экономикасы), 15 кредит 

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 

8.2 Модуль – Экономиканы басқару (ұлттық экономика), 15 кредит 

БП ЖК KE 3214 Кәсіпорын экономикасы 5 5 

БП ТК RZhB 3215 Ресурсжинақтауды басқару 5 5 

БП ТК OKK 3216 Өзіндік құн калькуляциясы 5 5 

9.1 Модуль – Бәсекеге қабілетті экономика (кәсіпорын экономикасы), 15 кредит 

КП ЖK Kas 3301 Кәсіпкерлік 5 5 

КП ЖК АZh 3302 Академиялық жазу 5 5 

КП ТК NB 3303 Negotiation in business  5 5 

9.2 Модуль - Аймақтық экономиканы мемлекеттік реттеу (ұлттық экономика), 15 кредит 

КП ЖK Kas 3301 Кәсіпкерлік 5 5 

КП ЖК АZh 3302 Академиялық жазу 5 5 

КП  ТК EMR 3303 Экономиканы мемлекеттік реттеу 5 5 

10.1 Модуль – Экономикадағы қаржылық есептеулер (кәсіпорын экономикасы), 10 кредит 

БП TK ОТ 3217 Ойындар теориясы 6 5 

БП ТK SSS 3218 Салық және салық салу 6 5 

10.2 Модуль – Әлемдік экономика (ұлттық экономикасы), 10 кредит 

БП TK HEK 3217 Халықаралық экономикалық қатынастар 6 5 

БП ТК ShEE 3218 Шет елдер экономикасы 6 5 

11.1 Модуль – Кәсіпорында еңбекті талдау (кәсіпорын экономикасы), 20 кредит  

БП  Өндірістік практика 6 5 

КП ЖК ShKT 3304 Шаруашылық қызметін талдау 6 5 

КП ЖК ЕАТ 3305 Еңбек ақы төлеу 6 5 

КП TK EN 3306 Еңбекті нормалау 6 5 

11.2 Модуль – Экономика және еңбекті ұйымдастыру (ұлттық экономикасы), 20 кредит 

БП  Өндірістік практика 6 5 

КП ЖК ShKT 3304 Шаруашылық қызметін талдау 6 5 

КП ЖК ЕАТ 3305 Еңбек ақы төлеу 6 5 

КП ТК KKSE 3306 Қызмет көрсету сферасының экономикасы 6 5 

 

8.1 Модуль - Экономикалық талдау (кәсіпорын экономикасы) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорын экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның (шаруашылық субъектісінің) ресурстық әлеуетін тиімді 

пайдалану бойынша шешімдерді негіздеу және тұжырымдарды аргументтеу, талдау жасау дағдыларын үйрену 

және меңгеру негізінде студенттердің экономикалық ой-өрісін қалыптастыру болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген пәнде кәсіпорынның әрекет ету ортасын, өндірісті ұйымдастыру 

формалары мен әдістерін ашатын мәселелер қарастырылған. Кәсіпорынның даму факторлары мазмұндалған, 

кәсіпорындағы инновациялық және инвестициялық қызмет көрсетілген. Қаржылық ресурстарға, кәсіпорындағы 

сараптамалық қызметке назар аударылған. Шығыстар мен табыстар, өндіріс шығындары, баға саясаты бойынша 

материалдар да жеткілікті. Кәсіпорынның банкроттығы және оның алдын алу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Шаруашылық қызметін талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін реттейтін нормативтік-
құқықтық базаны, кәсіпорын қызметін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесінің негіздерін білу және түсіну; B) 

Кәсіпорынның ресурстарын үнемдеу тәсілдерін қолдана білуі; кәсіпорынның экономикалық қызметі бойынша 

алғашқы құжаттарды толтыра білуі; C) кәсіпорынның негізгі және айналым құралдарын пайдалану тиімділігін 

талдай білуі; кәсіпорын есептеліктерінде мазмұндалған қаржылық, бухгалтерлік және басқа да ақпаратты 

талдай білуі; D) Кәсіпорын қызметін жетілдіру  жөніндегі жобаларды техника-экономикалық негіздеу; E) 

Экономикалық сипаттағы мәселелерде әлеуметтік-экономикалық критерийлерді ескере отырып оларды 

шешудің тәсілдерін дәйектеу. 

 

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

Пәннің атауы: Шығындарды талдау және басқару 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығындарды басқару рөлін кәсіпорынның экономикалық нәтижесін көтеру 
факторы ретінде анықтау; шығындарды басқарудың негізгі тәсілдерін анықтау; кәсіпорында шығындарды 

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

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнім шығымдары, шығындары, өзіндік құны. Әртүрлі белгілері бойынша 

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

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 

төмендету саясаты. пәнінің мақсаты - кәсіпорындардың пайдасын өсіру үшін шығындарды басқарудың 

құралдары мен тәсілдерін анықтау. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Шаруашылық қызметін талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттің меңгеруге тиісті негізгі түсініктері, білімдері, біліктіліктері 

және дағдылары: шығындардың пайда болу факторлары, олардың құрылымын және жіктелімін, В) 
материалдық ресурстар мен өндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару жүйесін, шығындарды 

басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды, С) шығындар есебін ұйымдастыру және өнімнің өзіндік 

құнының қалыптасуын, өзіндік құнды және оны калькуляциялауды, шығындарды талдау мен бақылауды, нарық 

жағдайындағы шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесін, шығындарды төмендету жолдарын қарастыру. 

D) түсініктері болуы тиіс: Шығындардың пайда болу факторларын, Шығындар құрымы, Материалдық 

ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды басқару әдістерін. Е) Білуі және пайдалана алуы тиіс: 

Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар есебін ұйымдастыру, Шығындарды 

басқару. 

 

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

Пәннің атауы: 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 өте тиімді және бәсекеге жарамды, 

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

мүмкіндік береді. 

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

әдістемесінің ғылыми негізі, нарыққа көшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, өнімнің өзіндік құны 

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

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

агроөнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс өнімдеріне бағақалыптасу, көлік саласындағы 

тарифтердің қалыптасуы мен сала ерекшелігі, тұтынушы тауарларға қойылатын бөлшек бағалар, қоғамдық 
тамақтанудағы бағақалыптасу, қызмет көрсетудегі бағақалыптасу, әлемдік баға нарығы, ішкі сауда бағасы. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Бизнес-жоспарлау 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің экономиканың маңызды салаларында тауарлар мен 

қызметтерге тарифтер мен бағаныесептеудегі есепке алынатын теориялық және практикалық дағдыларды алуы. 

В) Студенттерде нарықтық экономиканың негізгі мәселелеріншешудегі бағалық механизмін пайдаланудың 

негізгі бағыттарының құрылымы, днамикасы, деңгйі жөнінде жүйеленген мәнділігініңқалыптасуы. С) 

Студенттерге нарықтық экономикада бағаның рлімен мәнділігі жөнінде білім беру, оларды белгілеу 
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әдіснамасын қамту, шарушылық субъектілерінің жұмыс істеудің нақты шартында баға стратегиясының 

талдамасын қалыптастыру мүмкіндігі экономиканың, әртүрлі саласындағы баға динамикасын және құралымын 

талдау және болжау. D) Студент бағаның экономикалық категориясын; баға функциясымен түрлерін; баға 

қалыптастырудың ғылыми негізін. 

 

8.2.Модуль – Экономиканы басқару (ұлттық экономика) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ресурсжинақтауды басқару 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: пәнді игеру мақсаты білім алушыларда ресурс жинақтауды ұйымдастыру және 

басқару облысында қажетті білімдерді, дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнестің бәсекеқабілеттілігін жоғарылату және экологиялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мақсатында ресурстық әлеуеттің барлық түрлерін ұтымды пайдалану қажеттілігін түсінуді 

қалыптастырады. Берілген курс ресурсжинақтауды тұрақты табиғатты пайдалану талаптарын ескере отырып 

экономикалық процестерді тиімді логистикалық бағдарланған басқару теориясы мен тәжірибесі ретінде 

қарастырады. 

Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Қазақстанның қазіргі заман экономикасы 

Постреквизиттері: Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы ресурс жинақтауды басқару негіздерін білу; В) 
кәсіпорындағы ресурс жинақтау жобасының жұмыстарын, ресурстарын, тәуекелдерін және 

коммуникацияларын басқаруды іске асыру; С) көп критериалды бағалау негізінде ресурс жинақтау жобасының 

оңтайлы нұсқасын таңдай жөнінде шешім қабылдау; D) ресурс жинақтаушы шаралардың тиімділігін бағлауды 

жүргізу; Е) кәсіпорындағы ресурс жинақтаушы процестерді талдау әдістерінің; ресурс жинақтауды басқару 

инструментарийлерін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Өзіндік құн калькуляциясы 

Бағдарлама авторы: Иманбаева З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандардың өзіндік құнын калькуляциялау, өнімнің, жұмыстар мен 

қызметтердің өзіндік құнын талдау және кәсіпорынды жедел басқару, оның жұмысының нәтижелерін жедел 
бақылау және бағалау, кәсіпорынның дамуын жоспарлау және үйлестіру мақсатында менеджерлерге толық 

ақпарат дайындау және ұсыну бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бағдарламаға мынадай бөлімдер енгізілген: шығындарды есепке алуды 

ұйымдастыру. Калькуляция процесс ретінде және калькуляция басқару есебінің негізгі құжаттарының бірі 

ретінде. Шығындар факторы-үстеме шығындарды бөлу базасы. Шығындарды тасымалдаушы шығындардың 

пайда болу себебі ретінде. Шығындар мен шығыстар: жіктеу, есепке алу, мінез-құлық. Өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау әдістері. Өнімнің өзіндік құны: оның құрамы мен түрлері. Ұйымның қызметін басқарудағы 

өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың рөлі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Ақша, несие, банктер 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы ресурс жинақтауды басқару негіздерін білу; В) 
кәсіпорындағы ресурс жинақтау жобасының жұмыстарын, ресурстарын, тәуекелдерін және 

коммуникацияларын басқаруды іске асыру; С) көп критериалды бағалау негізінде ресурс жинақтау жобасының 

оңтайлы нұсқасын таңдай жөнінде шешім қабылдау; D) ресурс жинақтаушы шаралардың тиімділігін бағлауды 

жүргізу; Е) кәсіпорындағы ресурс жинақтаушы процестерді талдау әдістерінің; ресурс жинақтауды басқару 

инструментарийлерін меңгеру. 

 

9.1 Модуль – Бәсекеге қабілетті экономика (кәсіпорын экономикасы) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларды бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың 
теориялық негіздері мен практикалық дағдыларына үйрету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру процесінде кәсіпорындар 

мен ұйымдардың кәсіпкерлік қызметі ерекше рөл атқарады. Кәсіпкерлердің бастамасы, тәуекелі, білімі мен 

біліктілігі кәсіпорындардың (фирмалардың) әлеуметтік – экономикалық ресурстарын, Ұлттық экономика 

жүйесін ұйымдастыруды барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сондықтан кәсіпкерліктің теориялық, 

әдістемелік және практикалық аспектілерін терең меңгерген жоғары білікті мамандарды даярлау ерекше 

өзектілікке ие болады. 
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Пререквизиттері: Экономикалық теория, Шағын және орта бизнесті басқару, Стартаптарды венчурлық 

қаржыландыру 

Постреквизиттері: Салық және салық салу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) білу:- кәсіпкерлік қызметте табысты басқаратын негізгі ингредиенттердің 

қандай болуы; B) істей алу: - кәсіпкерлік қызметте стандартты және стандартты емес мәселелерді шешуде 

білімді және сыни түсінуді қолдану; С) кәсіпкерлік қызмет мәселелерін шешу үшін дұрыс және қажетті 

пайымдаулар мен қорытындылар жасау үшін ақпаратты бағалай, талдай, түсіндіре және түсіндіре білу. D) жаңа 

бизнес – тұжырымдамалардың өміршеңдігін немесе мүмкіндіктерін анықтау дағдыларын меңгеру; Е) 
кәсіпкерлік қызмет мәселелерін шешу үшін дұрыс және қажетті пайымдаулар мен қорытындылар жасау үшін 

ақпаратты бағалай, талдай, түсіндіре және түсіндіре білу. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Курсты оқытудың мақсаты студенттердің өз зерттеу жобаларын жүзеге асыруға дайындығы мен қабілетін 

қалыптастыруға және олардың нәтижелерін халықаралық академиялық қоғамдастық нормаларына сәйкес 

жазбаша түрде ұсынуға бағытталған тиісті құзыреттіліктерін дамыту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны Жоғары оқу орындарында "Академиялық жазу" пәнін оқыту ғылыми ойлауды 

дамытуға және ғылым жүйесінде, оның ішінде экономикалық жүйеде зерттеу дағдыларын игеруге ықпал етеді. 

Бұл пәнді оқу кезінде студенттер халықаралық академиялық қоғамдастықтың ғылыми мақалада, дипломдық 

жобада ғылыми зерттеу нәтижелерін ұсыну құрылымы мен рәсімдеріне қойылатын талаптарымен танысады,  
зерттеу мәселесін қою және дипломдық жобаны іске асыру үшін әдіснамалық құралдарды әзірлеу мен  тақырып 

бойынша әдебиеттерді іздеу және таңдау, әдебиеттерге шолу жазу және анықтамалық аппаратты жобалау 

дағдыларын қалыптастырады; жеке және басқа адамдардың жұмыстарын сыни оқу дағдыларын дамытады, 

жариялауға ғылыми мақала дайындайды. 

Пререквизиттері:Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Менеджмент, 

Шығындарды талдау және басқару 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А) академиялық жазудың теориялық негіздерін білу; B) ғылыми жұмыстың 

мақсатын, міндеттерін, пәні мен объектісін тұжырымдау; C) тақырып бойынша әдебиетте бағдарлану, ғылыми 

жұмыс үшін Библиографиялық ресурстар мен іздеу жүйелерін пайдалану; D) кәсіпорынның өндірістік-

шаруашылық қызметін талдау дағдысының болуы; болашақта кәсіпорын қызметін ғылыми болжау мен 
жоспарлаудың үйлесімділік әдісін практикада қолдану; E) өз зерттеуінің ережелерін дәйектілікпен баяндай 

білу, оларды фактілермен және мысалдармен бекіту;  
 

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

Пәннің атауы: Negotiation in business 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to 

negotiation; training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the 

theoretical knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication 

culture and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic 

techniques of discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 
Пәннің қысқаша мазмұны: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 

partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 

compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Шағын және орта бизнесті басқару 

Постреквизиттері: Human resources management, Project management 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, types 

and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms and 

principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal and 

non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct negotiations, 

meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to participate effectively 
in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

9.2 Модуль - Аймақтық экономиканы мемлекеттік реттеу (ұлттық экономика) 

 

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

Пәннің атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларды нарықтық және мемлекеттік реттеу механизмдерінің өзара 

әрекет ету заңдылықтарын анықтау, экономикалық циклдың әртүрлі сатыларында қолданылатын мемлекеттің 

әсер ету құралдары мен әдістерін талдауды, Қазақстанның экономикалық болашақ дамуы мәселелрін зерттеуді, 

қазіргі экономикалық саясаттың әлеуметтік-экономикалық мәселелерін танып-білуге оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген пән экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілерін, 

экономиканы мемлекеттік реттеу әдістемесінің түсінігі және оның негізгі элементтерін, болжау және 

жоспарлауды, экономикалық өсуді қамтамасыз етудің мемлекеттік іс-шараларын, ғылыми-техникалық 

прогрестің бағыттары мен оны жеделдетудегі мемлекеттің рөлін, мемлекеттің құрылымдық, өнеркәсіптік және 
инвестициялық саясаттарын қалыптастыру мен жүзеге асыру механизмдерін, аграрлық сфераны мемлекеттік 

реттеу мен жалпы мемлекеттік реттеу нысандарының жалпы сипаттамасын оқытады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қазақстанның қазіргі заман экономикасы 

Постреквизиттері: Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы, Мемлекеттік басқару теориясы, Мемлекеттік 

меншікті басқару саясаты 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: Реттеу объектілері бойынша экономикалық құралдарды 

пайдаланудың ерекшеліктерін анықтау.  Әртүрлі экономикалық жүйелердегі мемлекеттің әрекет ету аясы 

туралы студенттердің теориялық білімдерін қалыптастыру. В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада 

қолдануы: Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: экономиканы реттеудің негізгі әдістерін, 

негізгі мәселелерді талдауда статистикалық берілгендерді, экономиканың негізгі заңдарын экономиканы 

реттеуде пайдалануды қалыптастыру. С) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: 

экономика құрылымын талдау, оларды жетілдіру жолдарын табу, елдің экономикалық және әлеуметтік 
жағдайына баға беру. D) Қарым-қатынас іскерлігі: микро және макроэкономикалық процесстер мен 

құбылыстарды, көрсеткіштерді және оларды реттеу әдістерін ажырата білуі. Е) Оқытудағы іскерлігі:үкіметтің 

салық саласындағы шешімдерінің, инвестициялық және монополияға қарсы саясатының тиімділігінің мәнін 

түсіну. 

 

10.1 Модуль – Экономикадағы қаржылық есептеулер (кәсіпорын экономикасы) 

 

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

Пәннің атауы: Ойындар теориясы 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Ойындар теориясы" пәнін игерудің мақсаты-теориялық және ойын модельдерін 
қолдана отырып, ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді қолдаудың теориялық және 

практикалық негіздерін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Ойын теориясы" пәнінің мазмұндық бөлігі келесі сұрақтарды қамтиды: ойындар 

теориясының негізгі ғылыми әдістері, принциптері және базалық түсініктері; ойындар теориясының есептерін 

шешу әдістері; ойын теориясының көмегімен Экономикалық-математикалық модельдеу элементтері; 

ойындарды жіктеудің негізгі принциптері; теориялық-ойын модельдерін практикалық құру және талдаудың 

қолданбалы әдістері; жекелеген экономикалық-басқару жағдайларында шешімдерді таңдау бойынша 

міндеттерді қоюды талдау; ойындар теориясының оңтайлы теориялық-ойын моделін әзірлеу; ойындар 

теориясының түпкілікті нәтижесін алу механизмі, алынған нәтижелерді шешілетін мәселенің экономикалық 

болмысының мазмұндық тұрғысынан түсіндіру. 

Пререквизиттері:Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Менеджмент, 
Шығындарды талдау және басқару 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ойындарды шешудің негізгі принциптерін білу; B) практикалық 

міндеттерді шешу үшін қолда бар білімді қолдана білу; C) экономикалық жүйелерді талдаудың жаңа 

технологияларын қолдану; D) экономикалық жағдайда ойындар теориясының әдістерін пайдалану; E) 

теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін ойындар теориясының аспаптық құралдарын қолдану 

дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Салық және салық салу 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Негізгі мақсаты-салық қызметінің теориялық аспектілерін зерделеу, әртүрлі 
салық түрлерін практикалық есептеу дағдыларын игеру, салық заңнамасын егжей-тегжейлі зерттеу. Осы пәнді 

оқу барысында қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін келесі міндеттер қойылған: экономиканың негізгі 

ұғымдары мен санаттарын түсіну үшін студенттерде логикалық ойлауды қалыптастыру; салықтар мен салық 

салудың негізгі ережелерін зерттеу; салық салу негіздерін ашу және салық түрлерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Салықтардың мәні мен табиғаты. ҚР салық жүйесі: қалыптасу кезеңдері, қазіргі 

жағдайының сипаттамасы. Салық саясаты және оның мемлекеттің экономикалық саясатын іске асырудағы рөлі. 

Салық механизмі. Көлік құралдарына салынатын салық. Жер салығы. Мүлік салығы. Қосылған құн салығы. 

Акциз. Корпоративтік табыс салығы. Жеке табыс салығы. Шетелдік заңды және жеке тұлғалардың кірістеріне 
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салық салу ерекшеліктері. Әлеуметтік салық. Экспортқа рента салығы. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық 

салу. Ойын бизнесіне салық салу. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі. Шаруа (фермер) 

қожалықтары үшін арнаулы салық режимі. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен 

селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимі. Алымдар, баждар және төлемдер. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп және аудит, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Білу және түсіну: Салықтың түрлерін білу; B) Білімді және түсіну 

қабілеттілігін практикада қолдануы: Қазақстан Республикасының салық Кодексін, оның негізгі принциптік 
талаптары мен тәсілдерін меңгеру; C) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: 

Мемлекеттің салық саясаты және оның қазіргі ерекшеліктері. Жер салығы. Көлік құралдарына салынатын 

салық. Мүлік салығы; D) Қарым-қатынас іскерлігі: Қосылған құнға салынатын салық. Акциздер. 

Корпорациялық табыс салығы; E) Оқытудағы іскерлігі: Арнаулы салықтық режимдер және олардың қолданылу 

ерекшеліктері. Салық әкімшілігін жүргізу. 

 

10.2 Модуль – Әлемдік экономика (ұлттық экономикасы) 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық экономикалық қатынастар 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде 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 мазмұны: Бұл курс Қазіргі заманғы халықаралық экономикалық қатынастар жүйесінің 

(ХЭҚ) негізгі проблемалары бойынша құзыреттерді қалыптастырады. ХЭҚ формалары мен көріністері 

зерттеледі; теория мен әдіснаманың мәселелері, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы. 

Капиталдардың әлемдік қозғалысы, трансұлттық корпорациялардың қызметі; халықаралық сауда ағындары; 

халықаралық валюта-қаржы қатынастары мәселелері қарастырылады. Халықаралық төлем және есеп айырысу 

баланстары; халықаралық жұмыс күші нарығы ұғымдарының мазмұны ашылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақша, несие, банктер 

Постреквизиттері:Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы 

Оқытудан күтілетін 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 дискрипторлары: 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 мазмұны: Бұл пән шет елдердің экономикасы туралы аса маңызды мәліметтерді қамтиды. 

Әлем елдерінің экономикасын дамытудағы сыртқы экономикалық байланыстардың рөлі 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 көп көңіл бөлінеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қазақстанның қазіргі заман экономикасы 

Постреквизиттері:Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі заманғы әлемдік шаруашылықтың құрылымын және Халықаралық 

экономикалық қатынастардың нысандарын білу; B) отандық және шетелдік зерттеушілер алған нәтижелерді 

қорыта білу және сыни бағалай білу, перспективалық бағыттарды анықтау, зерттеулер бағдарламасын жасау; с) 

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

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

шаруашылықтың ресурстық базасы және оны пайдалану әлеуеті туралы; Е) шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі 
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заманғы әдістемелерін макро - және микро деңгейде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін бағалау 

және болжау үшін модельдер құрудың қазіргі заманғы әдістемелерін меңгеру. 

 

11.1 Модуль – Кәсіпорында еңбекті талдау (кәсіпорын экономикасы) 

 

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

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: «Шаруашылық қызметін талдау» курсының мақсаты кәсіпорын қызметін 

экономикалық талдаудың теориялық негіздері мен тәжірибелік дағдыларды игеруді зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген пәнде шаруашылық қызметті талдаудың пәні, әдісі, функциялары, 

қағидалары, міндеттері және әдістемесі туралы жалпыланған білімдердің жүйесі ретіндегі оның теориялық 

негіздері мазмұндалады.  Сараптамалық зерттеудің инструментарийлері; детерминантты және стохастикалық 

факторлық талдаудың әдістемесі; шаруашылықішілік резервтерді іздеу тәсілдері мен шамасын анықтау; 

кәсіпорындардағы талдауды ұйымдастыру мәселелері мұқият қарастырылады. Кәсіпорынның өндірістік 

қызметінің нәтижелерін кешенді фирмаішілік талдау әдістемесі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: шаруашылық қызметті 
талдау туралы, оның нарықтық экономикадағы маңызы мен ролі туралы; шаруашылық қызметті талдау 

түрлерін; шаруашылық қызметті талдау жұмысын жүргізу тәсілі туралы; В) шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру негідері туралы; С) Білуі және пайдалана алуы тиіс: шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру және оның қызмет ету үрдісін; шаруашылық қызметті талдаудың қалыптасуының және 

дамуының мотивтерін, шарттарын; Дағдыларды меңгере білуі тиіс: шаруашылық қызметті талдаудың 

маңыздылығын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіну; D) Сындарлы ойлау дағдыларын 

шаруашылық қызметті талдау тұжырымдамалары бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; Е) Технико-

экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және маркетинг жоспарын жасақтау. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеу 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 
ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Human resources management, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 
американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі 

мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 

нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Human resources management, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В) Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С)  Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 

еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D) Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. E) Жұмыс 
уақыты шығындарын есептеу; уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

 

11.2 Модуль – Экономика және еңбекті ұйымдастыру (ұлттық экономикасы) 

 

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

Пәннің атауы: Қызмет көрсету сферасының экономикасы 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Қызмет көрсету саласының экономикасы" пәнін меңгерудің мақсаты 

студенттерде қазіргі экономиканың жетекші секторы ретінде қызмет көрсету саласының мәні, жұмыс істеу 
заңдылықтары және даму үрдістері туралы терең жүйелі білімді қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән заманауи экономиканың жетекші секторы ретінде қызмет көрсету 

саласының жұмыс істеу мәселелерін жүйелі түрде баяндайды. Қазіргі қоғамдағы қызметтердің мәні мен 

жіктелуі, қызмет көрсету нарығы, қызмет көрсету саласындағы шағын кәсіпорындар үшін бизнес-жоспар құру 

тәртібі мен принциптері қарастырылады. Әлемдік көрсетілетін қызметтер нарығындағы жағдай, сондай-ақ 

көрсетілетін қызметтер саласындағы еңбек нарығының ерекшеліктері зерделенеді. 

Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Human resources management, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А) қоғамның қазіргі әлеуметтік-экономикалық өміріндегі қызмет көрсету 

саласының рөлін білу; В) қызмет көрсету саласының мәнін және оның құрылымын түсінудің әртүрлі тәсілдерін 

жүйелендіре білу. С) көрсетілетін қызметтерді жіктеудің әртүрлі тәсілдеріне салыстырмалы талдау жүргізу; Д) 
көрсетілетін қызметтер саласының, ұлттық және әлемдік көрсетілетін қызметтер нарығының жай-күйі мен 

негізгі даму үрдістерін анықтау үшін талдау әдістерін пайдалану; Е) көрсетілетін қызметтер саласында 

бәсекелестік артықшылықтарды қалыптастыру ерекшеліктеріне ие болу 
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7.1 Модуль - Кәсіпорынның инвестицияларын басқару, 15 кредит 

КП ЖК HRM 3303 Human resources management 5 5 

КП ЖК KKZh 3304 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 5 5 

КП ТК KIK 3305 Кәсіпорынның инновациялық қызметі 5 5 

7.2 Модуль - Экономикадағы басқару және жоспарлау, 15 кредит 

КП ЖК HRM 3303 Human resources management 5 5 

КП ЖК KKZh 3304 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 5 5 
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КП ТК KSE 3305 Қоғамдық сектордың экономикасы 5 5 

8.1 Модуль - Бизнес-экономика, 33 кредит 

БП ТК АZh 3213 Академиялық жазу 5 5 

БП ТК OU 3214 Өндірісті ұйымдастыру 5 3 

КП ЖК ShKT 3307 Шаруашылық қызметін талдау 5 5 

КП ЖК Kas 3308 Кәсіпкерлік 5 5 

БП   Өндірістік практика 6 10 

БП   Дипломалды практика  6 5 

8.2  Модуль - Мемлекеттік басқару негіздері, 33 кредит 

БП ТК BZh 3213 Бюджеттік жоспарлау 5 5 

БП ТК МВТ 3214 Мемлекеттік басқару теориясы 5 3 

КП ЖК ShKT 3307 Шаруашылық қызметін талдау 5 5 

КП ЖК Kas 3308 Кәсіпкерлік 5 5 

БП   Өндірістік практика 6 10 

БП   Дипломалды практика  6 5 

 

7.1 Модуль - Кәсіпорынның инвестицияларын басқару 

 

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

Пәннің атауы: Human resources management 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: The study of a number of theoretical principles, methodological and applied research 

in the field of human resource management that allows to create skills for effective personnel decisions. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Basic concepts of the discipline. Labor market. Human needs and potential. Labor productivity. 

Personnel policy and human resource management strategy. Personnel planning in the organization. Personnel promotion management. 

Training, retraining and professional development of personnel. Employee certification and business assessment. Evaluation of the 

effectiveness of projects to improve the human resource management system. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Еңбек ақы төлеу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) to know the general trends in the development of theoretical ideas about the 

place and role of man in the economy; B) application of the personnel management system in the current economic 

situation;  C)  be able to analyze sources of staffing; D)  management, application of career methods in practice; E) 

mastering scientific methodology and information technologies for forecasting and human resource management. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде кәсіпорын қызметін жоспарлау процесі туралы түсінік 

қалыптастыру, білім алушылардың стратегиялық, тактикалық және жедел-өндірістік жоспарларды әзірлеу үшін 

арнайы білім мен іскерлікті алуы, алған білімдерін практикада қолдануы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның қызметін жоспарлау; кәсіпорында жоспарлы жұмысты 

ұйымдастыру; болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

жоспарлаудың оперативті мәні; бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; өндірістік кәсіпорынның 

мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; өнімді өндіруді жоспарлау, оның 

міндеттері; өндірістік қуатты жоспарлау; персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері 

және мазмұны; қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні. 
Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы, Шығындарды талдау және басқару.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: кәсіпорындағы 

жоспарлауды ұйымдастыру; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; өндірістік-шаруашылық 

қызметті жоспарлау; кәсіпорынның қаржылық қызметін жоспарлау жөнінде түсініктері болуы; В) Кәсіпорын 

қызметінің негізгі бағыттарын; кәсіпорындағы жоспарлы жұмысты ұйымдастыруын; бағдарламалау жүйесінің 

элементтерін; стратегиялық жоспарлау түсінігін; оперативті жоспарлау түсінігін; бизнес-жоспардың мазмұны 

мен құрамын; С) кәсіпорындағы өндірістік-өндіру қызметін жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорында 

персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорындағы өзіндік құнды жоспарлауын; 

кәсіпорындағы баға белгілеудің әдіснамасын; кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауын білуі; D) Кәсіпорындағы 

жоспарлы қызметті ұйымдастыруға; кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлауға; 

кәсіпорынның орта жылдық өндірістік қуатын жоспарлауға; өндірістік бағдарламаны бағалау және 
жоспарлауға; кәсіпорындағы еңбек ресурстарының санын, өндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылығын, 

жұмыс уақытының балансын жоспарлауға; өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын 

құрастыруға икемді болуы; Е)  өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлаудағы; кәсіпорындағы жоспарлауды 
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ұйымдастырудағы; өндірістік-шаруашылық қызметті қаржылық жоспарлаудағы практикалық машықтарды 

иемденуі қажет. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру мен басқару, бағалау 

процесіне қатысу үшін талап етілетін құзыреттілік пен біліктілікті дамыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Инновация түсінігі. Инновациялық қызмет, түсінік, міндет, функция. 

Инновациялық қызметтегі субъектілері мен олардың арасындағы байланыс. Жаңашылдық нарығы. Ғылыми-

техникалық прогресс, макроэкономикалық ортадағы және қоғам дамуындағы ролі. Технологиялық қалыптасуы. 

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Жаңашылдықтың жіктелуі. Кәсіпорындағы және ұйымдардағы 

инновациялық қызметті басқару мақсаты мен міндеті. Инновациялық цикл. Инновациялық цикл этаптары. 

Инновациялық қызметті жоспарлау және болжау. Кәсіпорын мен ұйымның инновациялық стратегиясы. 

Кәсіпорынның инновациялық потенциалы. Инновациялық белсенділік. Инновациялық қызметті бағалау 

тиімділігі. Инновация түсінігі, инновациялық қызметі, анықтамасы, тапсырмасы, функциясы, инновациялық 

қызмет субъектілерін олардың өзара байланысы, жаңашылдық нарығы, ғылыми-техникалық прогресс, қоғам 

дамуындағы оның ролі және т.б. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Стартаптарды венчурлық қаржыландыру.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін өз бетінше аша білу; B) 

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

бағалау; C) ғылыми, тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау; D) дербес оқу және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. D) кәсіпорынның инновациялық қызметіне қатысты басқару 

әдістерін білу және пайдалану; E) инновациялық саясаттың негізгі қағидаларын меңгеру; инновациялық 

процесті басқару әдістерін; инновациялық кәсіпорындарды жіктей білу; инновациялық жобаларды бағалай білу. 

 

7.2 Модуль - Экономикадағы басқару және жоспарлау 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: "Қоғамдық сектор экономикасы" пәні студенттерге қазіргі аралас экономиканың 

даму принциптерін толық түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы экономикалық өзгерістер пәннің өзектілігін 

анықтайды - қоғамдық сектордың қызмет ету ерекшеліктерін зерттеу студенттерге трансформация процесінде 

пайда болатын реформалар мен проблемаларды жақсы түсінуге мүмкіндік береді. "Қоғамдық сектор 

экономикасы" студенттерді қоғамдық сектордың қызмет ету негіздерімен таныстырады, оның экономикалық 

жүйедегі орны мен рөлін, оның функцияларын, басқару әдістерін, ресурстарды тарту көздері мен бағыттарын, 

сондай-ақ ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді.. 
Пререквизиттері: Нарықтық инфрақұрылым, Институционалды экономика. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін 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 көздерін пайдалану; Е) экономикалық және қоғамдық зерттеу әдіснамасын меңгеру.  

 

8.1 Модуль - Бизнес-экономика 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Курсты оқытудың мақсаты студенттердің өз зерттеу жобаларын жүзеге асыруға дайындығы мен қабілетін 
қалыптастыруға және олардың нәтижелерін халықаралық академиялық қоғамдастық нормаларына сәйкес 

жазбаша түрде ұсынуға бағытталған тиісті құзыреттіліктерін дамыту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны Жоғары оқу орындарында "Академиялық жазу" пәнін оқыту ғылыми ойлауды 

дамытуға және ғылым жүйесінде, оның ішінде экономикалық жүйеде зерттеу дағдыларын игеруге ықпал етеді. 

Бұл пәнді оқу кезінде студенттер халықаралық академиялық қоғамдастықтың ғылыми мақалада, дипломдық 

жобада ғылыми зерттеу нәтижелерін ұсыну құрылымы мен рәсімдеріне қойылатын талаптарымен танысады,  

зерттеу мәселесін қою және дипломдық жобаны іске асыру үшін әдіснамалық құралдарды әзірлеу мен  тақырып 

бойынша әдебиеттерді іздеу және таңдау, әдебиеттерге шолу жазу және анықтамалық аппаратты жобалау 
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дағдыларын қалыптастырады; жеке және басқа адамдардың жұмыстарын сыни оқу дағдыларын дамытады, 

жариялауға ғылыми мақала дайындайды. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы цифрландыру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) академиялық жазудың теориялық негіздерін білу; B) ғылыми жұмыстың 

мақсатын, міндеттерін, пәні мен объектісін тұжырымдау; C) тақырып бойынша әдебиетте бағдарлану, ғылыми 

жұмыс үшін Библиографиялық ресурстар мен іздеу жүйелерін пайдалану; D) кәсіпорынның өндірістік-

шаруашылық қызметін талдау дағдысының болуы; болашақта кәсіпорын қызметін ғылыми болжау мен 
жоспарлаудың үйлесімділік әдісін практикада қолдану; E) өз зерттеуінің ережелерін дәйектілікпен баяндай 

білу, оларды фактілермен және мысалдармен бекіту;  
 

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

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Өндірісті ұйымдастыру» курсының мақсаты – кәсіпорынның тиімді қызмет 

етуін қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастыру ғылымының маңызды сұрақтары мен факторларының өзара 

байланысын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде өнеркәсіптік кәсіпорындарда өндірісті ұйымдастырудың теориялық және 

әдістемелік мәселелері қарастырылады. Жүйелік бағыт тұрғысынан өндірісті ұйымдастыру міндеттерінің 
жіктелімі беріледі, өндірісті ұйымдастыру қағидаларының жүйесі құрылған.  Өндірісті ұйымдастыру 

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

тар жер. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Шығындарды талдау және басқару.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: өндірістік процестің құрылымын, өндіріс типтері мен 

олардың техника-экономикалық сипаттамаларын,  ағындық өндірістің сипаттамаларын; В) Білімді және түсіну 

қабілеттілігін практикада қолдануы: нарықтық қарым-қатынастар жағдайларында өндірісті ұйымдастырудың 

жаңа әдістерін қолдану; С) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: өндіріс 

тиімділігінің жалпылама және жеке көрсеткіштерін анықтау әдістемесін игеру; D) Қарым-қатынас іскерлігі: 

өндірісті дұрыс және құзырлы ұйымдастыру, нарық талаптарын анықтауды, әртүрлі шаруашылық міндеттерді 
шешуді шығармашылық тұрғыдан қарастыру; E) Оқытудағы іскерлігі: өндіріс ұйымдастыру нәтижелерін 

бағалау; өндіріс тиімділігін жоғарылату резервтерін табу 

 

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

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Шаруашылық қызметін талдау» курсының мақсаты кәсіпорын қызметін 

экономикалық талдаудың теориялық негіздері мен тәжірибелік дағдыларды игеруді зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген пәнде шаруашылық қызметті талдаудың пәні, әдісі, функциялары, 

қағидалары, міндеттері және әдістемесі туралы жалпыланған білімдердің жүйесі ретіндегі оның теориялық 

негіздері мазмұндалады.  Сараптамалық зерттеудің инструментарийлері; детерминантты және стохастикалық 

факторлық талдаудың әдістемесі; шаруашылықішілік резервтерді іздеу тәсілдері мен шамасын анықтау; 
кәсіпорындардағы талдауды ұйымдастыру мәселелері мұқият қарастырылады. Кәсіпорынның өндірістік 

қызметінің нәтижелерін кешенді фирмаішілік талдау әдістемесі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: шаруашылық қызметті 

талдау туралы, оның нарықтық экономикадағы маңызы мен ролі туралы; шаруашылық қызметті талдау 

түрлерін; шаруашылық қызметті талдау жұмысын жүргізу тәсілі туралы; В) шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру негідері туралы; С) Білуі және пайдалана алуы тиіс: шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру және оның қызмет ету үрдісін; шаруашылық қызметті талдаудың қалыптасуының және 

дамуының мотивтерін, шарттарын; Дағдыларды меңгере білуі тиіс: шаруашылық қызметті талдаудың 

маңыздылығын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіну; D) Сындарлы ойлау дағдыларын 
шаруашылық қызметті талдау тұжырымдамалары бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; Е) Технико-

экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және маркетинг жоспарын жасақтау. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларды бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың 

теориялық негіздері мен практикалық дағдыларына үйрету болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру процесінде кәсіпорындар 

мен ұйымдардың кәсіпкерлік қызметі ерекше рөл атқарады. Кәсіпкерлердің бастамасы, тәуекелі, білімі мен 

біліктілігі кәсіпорындардың (фирмалардың) әлеуметтік – экономикалық ресурстарын, Ұлттық экономика 

жүйесін ұйымдастыруды барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сондықтан кәсіпкерліктің теориялық, 

әдістемелік және практикалық аспектілерін терең меңгерген жоғары білікті мамандарды даярлау ерекше 

өзектілікке ие болады. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) кәсіпкерлік қызметте табысты басқаратын негізгі ингредиенттердің 

қандай болуы; B) кәсіпкерлік қызметте стандартты және стандартты емес мәселелерді шешуде білімді және 

сыни түсінуді қолдану; С) кәсіпкерлік қызмет мәселелерін шешу үшін дұрыс және қажетті пайымдаулар мен 

қорытындылар жасау үшін ақпаратты бағалай, талдай, түсіндіре және түсіндіре білу. D) жаңа бизнес – 

тұжырымдамалардың өміршеңдігін немесе мүмкіндіктерін анықтау дағдыларын меңгеру; Е) кәсіпкерлік қызмет 

мәселелерін шешу үшін дұрыс және қажетті пайымдаулар мен қорытындылар жасау үшін ақпаратты бағалай, 

талдай, түсіндіре және түсіндіре білу. 

 

8.2  Модуль - Мемлекеттік басқару негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Бюджеттік жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бюджеттік жоспарлау және болжау саласында теориялық 

білімдерін, сондай-ақ негізгі Бюджеттік көрсеткіштердің есебін жүргізу және бюджеттік жоспарлау мен 

болжаудың тиімділігін арттыру бойынша шараларды әзірлеу бойынша практикалық дағдыларын қалыптастыру 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бюджет жүйесінің барлық деңгейлеріндегі бюджеттер қаражатын қалыптастыру, 

бөлу процесі көлемді және көп кезеңді болып табылады, ол мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, қаржылық 

және басқа да қызмет салаларын қамтиды. Бұл процесс үйлестіруші және мақсатты басқаруды қажет етеді. 

Бюджеттік жүйенің өзін – өзі басқаруы бюджеттік тетік және оның маңызды элементі-бюджеттік жоспарлау 

арқылы жүзеге асырылады. Бюджеттік жүйені басқару жүйесінде жоспарлау орталық буын болып табылады. 

Бюджеттік жоспарлау мен болжаудың сапасына шешуші деңгейде бюджеттік қызметтің барлық деңгейлерінің 
табысы тәуелді болады. Бұл пәнді игеруге жоғары талаптар қояды. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Макроэкономика, Институционалды экономика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджеттік жүйені ұйымдастыру және қызмет ету негіздерінің мәнін 

түсіну; В) бюджеттік жоспарлау мен болжаудың мәнін, негізгі принциптері мен тәртібін білу; С) бюджеттік 

жоспарлау мен болжаудың негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістемесі мен әдістемесін меңгеру; Д) негізгі 

Бюджеттік көрсеткіштерді есептеуді жүргізе білу және бюджеттік жоспарлау мен болжаудың тиімділігін 

арттыру бойынша шараларды әзірлеу; Е) бюджеттік жүйенің түрлі функцияларында басқарушылық шешімдерді 

қабылдау дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: 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, өміршеңдігін қамтамасыз етудегі рөлі мен маңызы, тұтастықты қорғау және мемлекеттің өзі, сондай-ақ 

қоғамдық өмірдің түрлі салаларында тиімді қызмет ету. 

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

ағымдағы жұмысты перспективамен үнемі салыстыра алатын, оңтайлы шешімдер қабылдай алатын 

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

өркениетке сәйкес құндылық бағдарларын қалыптастыру, олардың мемлекеттік басқару теориясы мен 

практикасын меңгеру міндетін алға қояды. Сонымен қатар, бұл пән мемлекеттік басқару саласындағы 

тәжірибеге дайын рецептер бермейді, үкіметтің жұмысын қалай жақсартуға үйретпейді, сондай-ақ белгілі бір 

ұйымдастыру саласындағы практикалық тәжірибені эмпирикалық қорытуды қамтиды. Мемлекеттік басқаруды 

жетілдіру жөніндегі ұсынымдар нақты жағдайларды талдаудың нәтижесі ғана болуы мүмкін және олар қатаң 
белгіленген жағдайларда қолданылуы мүмкін. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Институционалды экономика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарудың әртүрлі деңгейлерінде мемлекеттік экономикалық саясатты 

іске асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың принциптерін, механизмін, ерекшелігін білу; В) аралас 

экономиканың қалыптасуы мен жұмыс істеуі жағдайында басқару субъектісі ретінде мемлекет туралы түсінігі 
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болу; С) басқарушылық шешімдерді қабылдауға және орындауға әсер ететін негізгі саяси және әлеуметтік-

экономикалық институттарды білу. E) қоғамдық өмірдің құбылыстарын, нақты процестері мен оқиғаларын 

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

дағдылардың болуы. 
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13.1 Модуль - Кәсіпорында өндірісті және еңбекті ұйымдастыру, 20 кредит 

КП TK OU 4307 Өндірісті ұйымдастыру 7.1 5 

БП TK KKZh 4223 Кәсіпорын қызметін жоспарлау 7.1 5 

БП TK KES 4224 Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы 7.1 5 

КП TK UPB 4308 Ұйымдағы персоналды басқару 7.1 5 

13.2 Модуль - Экономикадағы көлік және адам ресурстары, 20 кредит 

КП TK КЕ 4307 Көлік экономикасы 7.1 5 

БП TK ТЕ 4223 Туризм экономикасы 7.1 5 

БП TK BU 4224 Бизнесті ұйымдастыру 7.1 5 

КП TK EAR 4308 Экономикадағы адам ресурстары 7.1 5 

14.1 Модуль - Салалар экономикасы, 28 кредит 

КП TK КІК 4309 Кәсіпорынның инновациялық қызметі 7.2 5 

КП TK КІК 4310 Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 7.2 4 

КП TK KKSE 4311 Қызмет көрсету сферасының экономикасы 7.2 4 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

14.2 Модуль - Әлемдік экономика, 28 кредит 

КП TK НЕК 4309 Халықаралық экономикалық қатынастар 7.2 5 

КП TK ShEE 4310 Шет елдер экономикасы 7.2 4 

КП TK DKKE 4311 Дипломатиялық және консулдық қызмет 7.2 4 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

13.1 Модуль - Кәсіпорында өндірісті және еңбекті ұйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Өндірісті ұйымдастыру» курсының мақсаты – кәсіпорынның тиімді қызмет 

етуін қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастыру ғылымының маңызды сұрақтары мен факторларының өзара 

байланысын үйрету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде өнеркәсіптік кәсіпорындарда өндірісті ұйымдастырудың теориялық және 

әдістемелік мәселелері қарастырылады. Жүйелік бағыт тұрғысынан өндірісті ұйымдастыру міндеттерінің 

жіктелімі беріледі, өндірісті ұйымдастыру қағидаларының жүйесі құрылған.  Өндірісті ұйымдастыру 

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

тар жер. 

Пререквизиттері: Өндіріс салалар экономикасы, Кәсіпорын экономикасы.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: өндірістік процестің құрылымын, өндіріс типтері мен 

олардың техника-экономикалық сипаттамаларын,  ағындық өндірістің сипаттамаларын; В) Білімді және түсіну 

қабілеттілігін практикада қолдануы: нарықтық қарым-қатынастар жағдайларында өндірісті ұйымдастырудың 

жаңа әдістерін қолдану; С) Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: өндіріс 
тиімділігінің жалпылама және жеке көрсеткіштерін анықтау әдістемесін игеру; D) Қарым-қатынас іскерлігі: 

өндірісті дұрыс және құзырлы ұйымдастыру, нарық талаптарын анықтауды, әртүрлі шаруашылық міндеттерді 

шешуді шығармашылық тұрғыдан қарастыру; E) Оқытудағы іскерлігі: өндіріс ұйымдастыру нәтижелерін 

бағалау; өндіріс тиімділігін жоғарылату резервтерін табу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Бағдарлама авторы:Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде кәсіпорын қызметін жоспарлау процесі туралы түсінік 

қалыптастыру, білім алушылардың стратегиялық, тактикалық және жедел-өндірістік жоспарларды әзірлеу үшін 

арнайы білім мен іскерлікті алуы, алған білімдерін практикада қолдануы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның қызметін жоспарлау; кәсіпорында жоспарлы жұмысты 

ұйымдастыру; болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 
жоспарлаудың оперативті мәні; бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; өндірістік кәсіпорынның 

мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; өнімді өндіруді жоспарлау, оның 

міндеттері; өндірістік қуатты жоспарлау; персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері 

және мазмұны; қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы, Шығындарды басқару.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: кәсіпорындағы 

жоспарлауды ұйымдастыру; стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; өндірістік-шаруашылық 

қызметті жоспарлау; кәсіпорынның қаржылық қызметін жоспарлау жөнінде түсініктері болуы; В) Кәсіпорын 

қызметінің негізгі бағыттарын; кәсіпорындағы жоспарлы жұмысты ұйымдастыруын; бағдарламалау жүйесінің 

элементтерін; стратегиялық жоспарлау түсінігін; оперативті жоспарлау түсінігін; бизнес-жоспардың мазмұны 

мен құрамын; С) кәсіпорындағы өндірістік-өндіру қызметін жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорында 
персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың ерекшеліктерін; кәсіпорындағы өзіндік құнды жоспарлауын; 

кәсіпорындағы баға белгілеудің әдіснамасын; кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауын білуі; D) Кәсіпорындағы 

жоспарлы қызметті ұйымдастыруға; кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлауға; 

кәсіпорынның орта жылдық өндірістік қуатын жоспарлауға; өндірістік бағдарламаны бағалау және 

жоспарлауға; кәсіпорындағы еңбек ресурстарының санын, өндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылығын, 

жұмыс уақытының балансын жоспарлауға; өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын 

құрастыруға икемді болуы; Е)  өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлаудағы; кәсіпорындағы жоспарлауды 

ұйымдастырудағы; өндірістік-шаруашылық қызметті қаржылық жоспарлаудағы практикалық машықтарды 

иемденуі қажет. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: іс жүзінде нарықтық ахуалдың даму үрдістерін айқындауға, ұйым үшін әлеуетті 

мүмкіндіктер мен қауіптерді анықтауға, оның күшті және әлсіз жақтарын барабар бағалауға, перспективалық 

стратегиялық бағдарларды белгілеуге және оларға қол жеткізудің оңтайлы стратегияларын әзірлеуге мүмкіндік 

беретін құзыреттер кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Стратегияның мәні. Компанияны басқарудағы стратегияның орны мен рөлі. 

Нарықтың бәсекелестік жағдайы және бәсекелестік артықшылықтардың негізгі теориялары. М. Портердің 

бәсекелестік күштер теориясы. Бәсекелестік күшке әсер ететін факторлар. Бәсекелестік артықшылығы және 

оның детерминанттары. Фирманың бәсекелестік артықшылығын сақтау. Компания жасаған стратегиялардың 

негізгі түрлері. Жалпы даму стратегиялары. Фирманың бәсекелестік стратегиясы. Компанияның функционалды 
стратегиялары. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шаруашылық жүргізудің жалпы жағдайларын, саланың бәсекелестік жай-

күйін, фирманың стратегиялық әлеуетін, бәсекелестердің стратегиясын сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін 

білу; В) шаруашылық жүргізудің жалпы шарттары, нарықтың бәсекелестік жай-күйі, фирмалардың 

стратегиялық әлеуеті туралы ақпаратты жинай, талдай білу және талдау нәтижелерін қорыта білу; С) ұйым 

дамуының стратегиялық бағдарларын және оларға қол жеткізу стратегиясын әзірлеу; D) стратегияны бағалау 

критерийлерін практикалық қызметте пайдалану; Е) ұйымның стратегиялық бағдарларын, оларға қол жеткізу 

стратегиясын және стратегияны іске асырудың қолданыстағы тетігін жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу 

және негіздеу дағдыларын меңгеру. 

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

Пәннің атауы: Ұйымдағы персоналды басқару 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге кәсіпорын менеджерлерге және кез келген деңгейдегі басшылық 

қызметпен айналысатын мамандарға қажетті кадр саясаты облысында дұрыс шешім қабылдау, персоналды 

басқару мәселелеріне байланысты тереңірек білім беру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұнын құрайтын негізгі бағыттар: Кіріспе. Персоналды басқару. 

Персоналды басқарудың диагностикалық тәсілі. Персоналдың қызметі және оның қызмет етуіне қажетті негізгі 
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талаптар. Жұмыс орнын қалыптастыру және талдау. Персоналды жоспарлау. Кадрды қабылдау және жинақтау. 

Кадрларды іріктеу процесі және оның сипаттамасы. Жұмысшылардың еңбек нәтижелігін бағалау. Персоналды 

басқару қызметінің жұмысын бағалау. Жұмысшыларға бағдар. Адам ресурстарды дамыту және персоналды 

оқыту процесі. Кәсіпорындағы іскерлік мансапты басқару. Қорларды ұсынуды басқару. Персоналды 

ынталандыру механизмі. Жұмысшылардың еңбек өтелу ақысының жүйесі. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Еңбек ақы төлеу, Кәсіпорын экономикасы.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) персоналдың қызметі туралы; персоналды оқыту әдістері туралы түсінікке 
ие болу; В) персоналды басқару мәселелерін реттейтін заңнамалық актілерді; еңбек нәтижелілігін ынталандыру 

әдістерін білу және пайдалана білу; С) дағдыларға ие болу: Жұмыс орнын талдау және құрастыру; кадрларды 

іріктеу, қабылдау және іріктеу; D) кадрлардың, кадр қызметтерінің ауысымдылығын бағалау; персоналды 

оқыту; Е) персоналды дамытуды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын меңгеру. 

 

13.2 Модуль - Экономикадағы көлік және адам ресурстары 

 

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

Пәннің атауы: Көлік экономикасы 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Көлік экономикасы" пәнінің мақсаты студенттердің экономиканың саласы 

ретінде көліктің жұмыс істеу негіздері туралы және көлік кешені кәсіпорындары қызметінің ерекшеліктері 
туралы кешенді білім алуы болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның Ұлттық экономика жүйесіндегі көлік саласы. Көлік кәсіпорны 

шаруашылық жүргізуші субъект ретінде. Көлік қызметтерінің сапасы. Өңірлерде көлікті дамыту және 

орналастыру. Көлік кәсіпорындарының негізгі құралдары. Көлік кәсіпорындарының материалдық емес 

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

кәсіпорнының шығындары. Көлік қызметтеріне баға белгілеу ерекшеліктері. Транпорттық кәсіпорынның 

пайдасы мен рентабельділігі. Көлік кәсіпорнының  қаржылық жағдайы. 

Пререквизиттері: Өңірлік экономика, Кәсіпорын экономикасы.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қоғамдық ұдайы өндіріс процесіндегі көліктің рөлін 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 өзіндік құнын, баға 

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

экономикалық көрсеткіштерді талдау; тасымалдардың және тиеу – түсіру жұмыстарының өзіндік құнын 

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

 

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

Пәннің атауы: Туризм экономикасы 

Бағдарлама авторы: Миралиева А. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: туристік саланың жұмыс істеуі бойынша базалық білімді бекіту және 

спецификалық білім беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: 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. 

Пререквизиттері:Өңірлік экономика, Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бизнесті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Шаруашылық субъектілердің қызметін нарық жағдайында ұйымдастырудың 

теориялық негіздерін зерттеу және бизнесті құру әдістемесін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес-ұйымдастырудың мәні мен мазмұны. Бизнесті ұйымдастырудың 

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

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Кәсіпкерлік.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Бизнесті ұйымдастырудың  әдістемесін, қабылданған стратегияның 

қойылған мақсаттарың қарым-қатынасын, әртүрлі сферадағы кәсіпорындардың бизнесті ұйымдастырудың 
спецификасын, сондай-ақ бизнес-жоспар жасауда кететін негізгі қателіктерді білуі тиіс; B) Бизнесті 

ұйымдастырудың қазіргі әдістері мен тәсілдерін оқыту; C) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың 

елдегі мемлекетттік реттелуі бойынша заңдылықтарын; Кәсіпорынның бизнесті ұйымдастыру әдістерін, 

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

ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Бизнестің  экономикалық көрсеткіштерді есептей 

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

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

 

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

Пәннің атауы: Экономикадағы адам ресурстары 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тиімді кадрлық шешімдерді қабылдау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік 
беретін адам ресурстарын басқару саласындағы бірқатар теориялық ережелерді, әдістемелік және қолданбалы 

әзірлемелерді баяндау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі ұғымдары. Еңбек нарығы. Адамның қажеттіліктері мен әлеуеті. 

Еңбек тиімділігі. Кадрлық саясат және адам ресурстарын басқару стратегиясы. Ұйымдағы кадрлық жоспарлау. 

Персоналды кәсіби лауазымдық алға жылжытуды басқару. Персоналды оқыту, қайта даярлау және біліктілігін 

арттыру. Қызметкерлерді аттестаттау және іскерлік бағалау. Адам ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру 

жобаларының тиімділігін бағалау. 

Пререквизиттері: Negotiation in business, Еңбекті нормалау, Еңбек ақы төлеу.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) экономикадағы адамның орны мен рөлі туралы теориялық түсініктерді 

дамытудағы жалпы үрдістері туралы білуі тиіс; B) қазіргі экономикалық жағдайда персоналды басқару жүйесін 
қолдану;  C)  Персонал құрамын толықтыру көздерін талдай білу; D)  басқару, мансап әдістерін тәжірибеде 

қолдану; E) Адам ресурстарын болжау және басқару үшін ғылыми әдіснаманы және ақпараттық 

технологияларды меңгеру. 

 

14.1 Модуль - Салалар экономикасы 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Есжанова Э.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру мен басқару, бағалау 

процесіне қатысу үшін талап етілетін құзыреттілік пен біліктілікті дамыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Инновация түсінігі. Инновациялық қызмет, түсінік, міндет, функция. 

Инновациялық қызметтегі субъектілері мен олардың арасындағы байланыс. Жаңашылдық нарығы. Ғылыми-

техникалық прогресс, макроэкономикалық ортадағы және қоғам дамуындағы ролі. Технологиялық қалыптасуы. 

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Жаңашылдықтың жіктелуі. Кәсіпорындағы және ұйымдардағы 

инновациялық қызметті басқару мақсаты мен міндеті. Инновациялық цикл. Инновациялық цикл этаптары. 

Инновациялық қызметті жоспарлау және болжау. Кәсіпорын мен ұйымның инновациялық стратегиясы. 

Кәсіпорынның инновациялық потенциалы. Инновациялық белсенділік. Инновациялық қызметті бағалау 

тиімділігі. Инновация түсінігі, инновациялық қызметі, анықтамасы, тапсырмасы, функциясы, инновациялық 

қызмет субъектілерін олардың өзара байланысы, жаңашылдық нарығы, ғылыми-техникалық прогресс, қоғам 

дамуындағы оның ролі және т.б. 

Пререквизиттері: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру, Кәсіпорын экономикасы.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін өз бетінше аша білу; B) 

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

бағалау; C) ғылыми, тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау; D) дербес оқу және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. D) кәсіпорынның инновациялық қызметіне қатысты басқару 

әдістерін білу және пайдалану; E) инновациялық саясаттың негізгі қағидаларын меңгеру; инновациялық 

процесті басқару әдістерін; инновациялық кәсіпорындарды жіктей білу; инновациялық жобаларды бағалай білу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі курсының мақсаты – 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 мазмұны: Экономикалық категория ретінде инвестицияға сипаттама берілген. 

Инвестициялық нарық құрылымы қарастырылады, тұтастай ел экономикасы тұрғысынан ұдайы өндіріс 

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: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру, Кәсіпорын экономикасы, Жобаларды талдау.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін 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 көздерін талдай білу; D) Инвестициялық  қоржынды қалыптастыру, оны 

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

көмегімен инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау. 

 

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

Пәннің атауы: Қызмет көрсету сферасының экономикасы 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

"Қызмет көрсету саласының экономикасы" пәнін меңгерудің мақсаты студенттерде қазіргі экономиканың 

жетекші секторы ретінде қызмет көрсету саласының мәні, жұмыс істеу заңдылықтары және даму үрдістері 

туралы терең жүйелі білімді қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән заманауи экономиканың жетекші секторы ретінде қызмет көрсету 
саласының жұмыс істеу мәселелерін жүйелі түрде баяндайды. Қазіргі қоғамдағы қызметтердің мәні мен 

жіктелуі, қызмет көрсету нарығы, қызмет көрсету саласындағы шағын кәсіпорындар үшін бизнес-жоспар құру 

тәртібі мен принциптері қарастырылады. Әлемдік көрсетілетін қызметтер нарығындағы жағдай, сондай-ақ 

көрсетілетін қызметтер саласындағы еңбек нарығының ерекшеліктері зерделенеді. 

Пререквизиттері: Өңірлік экономика, Қоғамдық сектордың экономикасы, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қоғамның қазіргі әлеуметтік-экономикалық өміріндегі қызмет көрсету 

саласының рөлін білу; В) қызмет көрсету саласының мәнін және оның құрылымын түсінудің әртүрлі тәсілдерін 

жүйелендіре білу. С) көрсетілетін қызметтерді жіктеудің әртүрлі тәсілдеріне салыстырмалы талдау жүргізу; Д) 

көрсетілетін қызметтер саласының, ұлттық және әлемдік көрсетілетін қызметтер нарығының жай-күйі мен 

негізгі даму үрдістерін анықтау үшін талдау әдістерін пайдалану; Е) көрсетілетін қызметтер саласында 
бәсекелестік артықшылықтарды қалыптастыру ерекшеліктеріне ие болу. 

 

14.2 Модуль - Әлемдік экономика 
 

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

Пәннің атауы: Халықаралық экономикалық қатынастар 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде 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 мазмұны: Бұл курс Қазіргі заманғы халықаралық экономикалық қатынастар жүйесінің 

(ХЭҚ) негізгі проблемалары бойынша құзыреттерді қалыптастырады. ХЭҚ формалары мен көріністері 
зерттеледі; теория мен әдіснаманың мәселелері, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы. 

Капиталдардың әлемдік қозғалысы, трансұлттық корпорациялардың қызметі; халықаралық сауда ағындары; 

халықаралық валюта-қаржы қатынастары мәселелері қарастырылады. Халықаралық төлем және есеп айырысу 

баланстары; халықаралық жұмыс күші нарығы ұғымдарының мазмұны ашылады. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Negotiation in business 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

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

олардың негізгі нысандарын, халықаралық сауданың негізгі теорияларын, халықаралық экономикалық 
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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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шет елдер экономикасы 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

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

олардың экономикалық даму ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. 

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

Әлем елдерінің экономикасын дамытудағы сыртқы экономикалық байланыстардың рөлі 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 көп көңіл бөлінеді. 
Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Negotiation in business 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі заманғы әлемдік шаруашылықтың құрылымын және Халықаралық 

экономикалық қатынастардың нысандарын білу; B) отандық және шетелдік зерттеушілер алған нәтижелерді 

қорыта білу және сыни бағалай білу, перспективалық бағыттарды анықтау, зерттеулер бағдарламасын жасау; с) 

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

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

шаруашылықтың ресурстық базасы және оны пайдалану әлеуеті туралы; Е) шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі 

заманғы әдістемелерін макро - және микро деңгейде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін бағалау 

және болжау үшін модельдер құрудың қазіргі заманғы әдістемелерін меңгеру. 
 

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

Пәннің атауы: Дипломатиялық және консулдық қызмет 

Бағдарлама авторы: Есжанова Э. А. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Дипломатиялық және консулдық қызмет" курсының мақсаты студенттерге 

дипломатиялық және консулдық қызметтің ерекшеліктері, оның нормативтік-құқықтық негізі туралы кешенді 

білім беру, сондай-ақ консулдық және дипломатиялық мекемелерде жұмыс істеу үшін қажетті жекелеген 

дағдыларды бекіту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс шеңберінде дипломатиялық және консулдық қызметтің негізгі 

компоненттері оқытылады. Ақпараттық-талдау, ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізудің, дипломатиялық, 

консулдық, ведомствоішілік хат алмасу құжаттарын дайындаудың негізгі қағидалары, тәсілдері мен әдістері, 
келіссөздер процесін, дипломатиялық байланыстарды, шетелдегі отандастармен жұмысты жүргізу және оған 

қатысу, экономикалық және мәдени дипломатия шеңберінде келіссөздер жүргізу қаралады. 

Пререквизиттері: Халықаралық экономика, Negotiation in business 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) мыналарды: Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі мен 

қазіргі заманғы дипломатиялық қызметінің тарихы мен әлемдік тәжірибесі туралы түсінікке ие болу; B) 

зерделенетін пәннің негізгі ұғымдары мен терминдерін; дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен 

артықшылықтарын; Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық қызметінің қағидаттарын; 

дипломатиялық жұмыстың негізгі нысандары мен әдістерін білу; С) дипломатиялық жұмыстың қазіргі заманғы 

үрдістері мен өзгерістерін талдау; дипломатиялық және консулдық қызметтің дипломатиялық стратегиясы мен 

тактикасын, ; D) мынадай дағдыларға ие болуы тиіс: Сыртқы істер мен шет елдердегі өкілдіктердің әртүрлі 

орталық ведомстволарының рөлі мен функцияларын ашу дағдылары, олардың жұмысын үйлестіру тетігі; 
дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлерімен және мемлекеттік және дипломатиялық хаттаманың 

ұйымдастырушылық және практикалық 4 функциясымен жұмыс істеу дағдылары; Е) Қазақстан 

Республикасының сыртқы саяси қызметі шеңберінде дипломатиялық және консулдық қызмет жұмысын 

жетілдіру үрдістерін дербес ұғыну және талдау үшін теориялық, әдістемелік және анықтамалық-ақпараттық 

материалдарды пайдалану. 

 

 

 



48 

 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ  

1 курс 

 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы  

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д
и

т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

  

3. Модуль - Экономикалық пәндерге кіріспе, 18 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 
БП ЖК Men 1202 Менеджмент 1 4 
БП ЖК ЕМ 1203 Экономикадағы математика 2 4 
БП ЖК MМ 1204 Микро- макроэкономика 2 4 

БП   Оқу практикасы 2 1 
 

3 Модуль  - Экономикалық пәндерге кіріспе 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет  туралы жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 
дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 
ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Менеджмент – нарықтың кәсіби қызметкерлерін дайындау процесінде негізгі 

пәндердің бірі. Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; 

өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара әрекетінің жан-жақты түсінігін 
қалыптастырады; басқару қызметінің сан алуан түрлерін іске асыру дағдыларын, басқару мен жобалау 

жүйелерін талдауды әзірлейді. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Тайм-менеджменті, Сапа менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) басқарудың негізгі ұғымдары мен санаттарын меңгеру B) өнеркәсіптін 

жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру. C) ұйымдастыру құрылымын жобалау D) кәсіптік қызметте бизнес 

және басқару коммуникация техникасын қолдану E) басқару әдістерін қолдану арқылы тиімді шешім қабылдау. 

 

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

Пәннің атауы: Экономикадағы математика 

Бағдарлама авторы:  Ажимбаев Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Білім алушыларды экономикалық жүйелер мен процестердің математикалық 
модельдерін құру және талдаудың теориялық және практикалық негіздерімен, сондай-ақ осы модельдермен 
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ұсынылатын есептердің оңтайлы шешімдерін іздеудің математикалық әдістерімен және шешімдердің 

нәтижелерін түсіндірумен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: мақсатты функция және шектеулер түсінігі. Модельдеу процесінің кезеңдері. 

Математикалық модель және оның негізгі элементтері. Модельдердің негізгі түрлері: теориялық-аналитикалық 

және қолданбалы, статикалық және динамикалық, ашық және тұйық, макро - және микроэкономикалық. Толық, 

оңайлатылған және имитациялық математикалық модель. Модельдеу процесінің элементтері мен кезеңдері. 

Проблеманы формализациялау түсінігі. Нақты деректерді бағалау. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. 

Экономикалық айнымалылардың тәуелділік түрлері және олардың сипаттамасы. Математикалық модельді 
қалыптастыратын арақатынастың негізгі түрлері. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Эконометрика, Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономикалық процестерді формализациялау үшін математикалық 

әдістерді қолдану шарттарын меңгеру; В) экономикалық-математикалық модельдеудің көмегімен шешілетін 

негізгі міндеттерді қолдану; С) Іс жүзінде маңызы бар қарапайым экономикалық-математикалық модельдерді өз 

бетінше құрастыра, шеше және түсіндіре білу; D) экономикадағы математикалық моделдеу бойынша есептерді 

шешу үшін математикалық пәндер әдіснамасын қолдану; Е) Математикалық моделдеу бойынша есептерді 

шешу үшін математикалық аппараттың білімін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Микро-макроэкономика 
Бағдарлама авторы:  Игильманова С.У. 

Курсты оқытудың  мақсаты: микро және макро экономика ұйымдастыру концепциясын зерттеу. Нарықтық 

экономикадағы мемлекет пен кәсіпорындардың тәртібі  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән микроэкономиканың базалық курсын мазмұндайды. Миро-

макроэкономиканың  негізгі тақырыптары мен мәселелері логикалық ойластырылған және негізделген 

кезектілікте мазмұндалады.  Сұраныс пен ұсыныс моделдерін пайдалану қағидалары, тұтынушының және 

фирманың мінез-құлқы, нарықтық құрылымдар, өндіріс факторларының нарықтары және мемлекеттің 

араласуын талап етуі мүмкін нарықтық экономиканың мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Статистика, Шығындарды талдау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нарықтың тұрақсыздығы неден тұратындығын, және мемлекеттік 
реттеудің қажеттілігі В) микроэкономика тұрғысынан нақты экономикалық жағдайды талдау С)  үй 

шаруашылығы, фирма, салалар деңгейіндегі нақты экономикалық мәселелерді теориялық тұрғыда талдауды 

жүуелеуді жүзеге асыру мүмкіндігі. D) Мемлекет, үй шаруашылығы, фирма, салалар деңгейіндегі нақты 

экономикалық мәселелерді тәжірмбелік тұрғыда талдауды жүуелеуді жүзеге асыру мүмкіндігі.  E) өнімділіктің 

кему заңын өндіріс факторларын тиімді пайдалану көрсеткіштерін есептеу әдістерін, пайданы мейлінше 

арттыру және шығындарды мейлінше азайту принципін және монополияға қарсы саясаттың мақсатын 

қалыптастыру. 
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4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық, 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 (адам ресурстарын басқару), 23 кредит 

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 жүргізу және басқару (ұйым менеджменті), 23 кредит 

БП ЖК BU 2205 Бизнесті ұйымдастыру 3 4 
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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 Өнімділікті басқару 3 4 

6.1 Модуль - Еңбек заңнамасы және құжат айналымы (адам ресурстарын басқару), 23 кредит 

БП ТК EK 2210 Еңбек құқығы 4 4 

БП ТК KE 2211 Кәсіпорын экономикасы 4 5 

БП ТК KB 2212 Құжаттарды басқару 4 5 

БП ТК BZh 2213 Бизнес-жоспарлау 4 6 

БП   Өндірістік практика 4 3 

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

БП ТК KK 2210 Кәсіпкерлік құқық 4 4 

БП ТК ShOBB 2211 Шағын және орта бизнесті басқару 4 5 

БП ТК KAZh 2212 Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 4 5 

БП ТК SVK 2213 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 4 6 

БП   Өндірістік практика 4 3 

 

4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық 

 

Дублин дискрипторлары: 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 көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ 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 

Оқытудан  күтілетін 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 

 

4.2 Модуль - Қоғамдық-экономикалық 

 

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

Пәннің атауы: Экономика және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: негізгі экономикалық мәселелерді, теориялық экономиканың тұжырымдамалық 

ережелерін және бизнес негіздерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономика және оның қоғамдағы рөлі. Нарықтық экономиканың жалпы 

сипаттамасы. Нарықтық экономикаға көшу шарттары. Негізгі экономикалық санаттар (қажеттіліктер, игіліктер, 
еңбек құралдары, өндіріс құралдары, жұмыс күші, қоғамның өндірістік күштері, өндіріс). Бизнес: әлеуметтік-

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

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

Кәсіпкерліктің ұйымдық-экономикалық формалары. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Құжаттарды басқару, Бизнес-жоспарлау  

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

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

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

кәсіпкерлік қызметті талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді талдай білу; Е) кәсіпкерлік қызметті 

талдау әдістерін меңгеру.  
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5.1 Модуль - Қаржыны және есепті басқару (адам ресурстарын басқару) 

 

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

Пәннің атауы: Бизнесті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шаруашылық субъектілердің қызметін нарық жағдайында ұйымдастырудың 

теориялық негіздерін зерттеу және бизнесті құру әдістемесін игеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес-ұйымдастырудың мәні мен мазмұны. Бизнесті ұйымдастырудың 
әдістемесі. Бизнес ұйымдастырудың тәжірибелік тұстары. Бизнесті ұйымдастырудағы  маркетингтік зерттеу. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Персоналды басқару,  Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Тайм-менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Бизнесті ұйымдастырудың  әдістемесін, қабылданған стратегияның 

қойылған мақсаттарың қарым-қатынасын, әртүрлі сферадағы кәсіпорындардың бизнесті ұйымдастырудың 

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

ұйымдастырудың қазіргі әдістері мен тәсілдерін оқыту; C) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың 

елдегі мемлекетттік реттелуі бойынша заңдылықтарын; Кәсіпорынның бизнесті ұйымдастыру әдістерін, 

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

ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Бизнестің  экономикалық көрсеткіштерді есептей 

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

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

 

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

Пәннің атауы: Қаржы нарықтары және делдалдары 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың  мақсаты: қаржы нарығы мен оның инфрақұрылымдарын Қазақстан Республикасының 

даму ерекшеліктерімен есепке ала отырып, қаржы делдалдарының қызметімен, сонымен қатар әлемдік қаржы 

нарығының дамуын игеруде студенттердің теориялық және тәжірибелік жағынан даярлығын қамтамасыз ету. 

Пәннің міндетері: қаржы нарығы және делдалдар курсын функционалды тұрғыдан теориялық аспектілерімен 

оқыту; Қазақстан Республикасының территориясында қаржы делдалдарының қызметтерін талдаудан өткізу; 

Қазақстан қаржы нарығының дамуында негізгі мәселелерді анықтау; әр түрлі қаржы институттарын және 

олардың ұсынатын қызметтерін баға белгілеу әдістерін, оларды басқару стильдерін, ішкі және халықаралық 
қаржы  нарықтарындағы қызмет ету стратегияларын оқу; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржы нарығының инфрақұрылымы мен құрамдас элементтері. Ақша нарығы 

және оның қаржы құралдары. Депозит нарық және оның қаржылық құралдары. Несие нарығының мәні және 

оның маңызы. Валюта нарығы және валюталық операциялар. Бағалы қағаздар нарығы, оның қызметі және 

құрылымы. Сақтандыру нарығы және оның Қазақстан Республикасында дамуы. Зейнетақы нарығының мәні 

мен маңыздылығы Қаржы делдалдығы және қаржы делдалдары. Мамандандырылған қаржылық-несиелік 

институттар. Қор биржасы, қызметі және құрамы. Қаржы нарығын реттеу. Әлемдік қаржы нарығының құрылуы 

және дамуы. Әлемдік валюта нарығы. Халықаралық бағалы қағаздар нарығы. Әлемдік несие нарығы. 

Пререквизиттері: Микро- макроэкономика, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Тайм-менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы нарығында айналыстағы қаржы құралдарын білу, қаржы 
нарығының рөлі мен негізгі функцияларын түсіну, қаржы нарығының инфрақұрылымын білу; В) нарықтық 

курсты болжау әдістерін білу және пайдалана білу; С) қаржы нарығының жағдайын талдай білу; D) қор 

биржасы қатысушыларының қызметін түсіну; Е) қаржы институттарының ықтимал тәуекелдерді және олардың 

теріс салдарын азайту жолдарын бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

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

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 мазмұны: 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 өндіріске арналған шығындарды есепке алу, сондай-ақ 

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

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

тәртібі. 

Пререквизиттері: Микро- макроэкономика, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Тайм-менеджмент. 



52 

 

Оқытудан күтілетін 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 өзгерістерді, 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; өнімнің өзіндік 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 өзгерту 

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

бухгалтерлік есеп нысандарын құру нысандары дағдыларының болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Баға қалыптастыруды басқару  

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Баға белгілеу саласында кешенді теориялық білім мен практикалық 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 мазмұны: 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. Өзіндік 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. Микро- макроэкономика 

Постреквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Тайм-менеджмент, Бизнес процесстерді басқару. 

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

дағдыларын қалыптастыру. B) нарыққа көшу 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 рөлі. 

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

дамыған елдердегі баға белгілеу және бағаны реттеу тәжірибесі. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік сфераны басқару 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты әлеуметтік саланы ұйымдастыру, жоспарлау, қаржыландыру, 

жалпы және оның жекелеген салаларын кадрлық қамтамасыз етудің теориялық-әдіснамалық және практикалық 

аспектілерін қарастыру негізінде әлеуметтік салада болып жатқан экономикалық үдерістер туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің теориялық негіздерін, мемлекеттік 

билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүргізетін саясаттардың басқа түрлерімен қаржылық 

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

қаражатты қалыптастырудың негізгі көздерін және олардың қоғамдық секторда шығындалуының бағыттарын, 

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

қаржыландыру және өндіріс, қоғамдық құралдарды пайдалану саласындағы оңтайлы шешімдерді іздеу 

әдістерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Менеджмент. Микро- макроэкономика 

Постреквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Тайм-менеджмент, Бизнес процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін 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 өзара байланысын;B) Әлеуметтік сала салаларындағы экономикалық 
қатынастардың ерекшеліктерін; нарық жағдайында әлеуметтік саланың шаруашылық жүргізуші субъектілерінің 

қызметін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді есептеу әдістемесін білу.C) әлеуметтік саладағы 

трансформациялық үдерістер барысында пайда болатын нақты жағдайларды талдай білу; D) ҚР және оның 

аймақтарындағы әлеуметтік саясат және әлеуметтік сала салаларын дамыту мәселелері бойынша ақпаратты 

табу, игеру және пайдалану дағдыларын меңгеру; E) қоғам мен мемлекет мүддесінде қоғамдық маңызды 

мақсаттарды қоюды, оларға қол жеткізу жағдайларын қалыптастыруды, барынша мүмкін болатын нәтижелерді 

алу үшін жұмысты ұйымдастыруды қоса алғанда, әлеуметтік саланы дамытуды стратегиялық басқаруды жүзеге 

асыру қабілетін меңгеру. 
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5.2 Модуль - Кәсіпорында есептілікті жүргізу және басқару (ұйым менеджменті) 

 

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

Пәннің атауы: Ақша, несие, банктер. 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің мемлекеттің ақша-несие жүйесінің жұмыс істеу механизмі, 

сонымен қатар банктер және олардың нарықтық экономикаға өтудегі рөлі мен қызметі туралы терең түсінік 

қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Ақшаның пайда болуы мен қолданылуының қажеттілігі мен алғышарттары; 

ақшаның мәні мен функциялары; нарықтық экономикадағы ақшаның рөлі мен дамуы; ақша түрлері және 

олардың ерекшеліктері; ақша айналымы және оның құрылымы; ақша айналымы заңдары және ақша айналымын 

мемлекеттік реттеу әдістері; инфляцияның себептері мен мәні, оның көріну формалары; несиенің мәні; несие 

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

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

дамуындағы рөлі; банк жүйесі туралы түсінік, оның элементтері; банктердің түрлері; орталық банктер және 

олардың қызмет негіздері; орталық банктің функциялары; ақша-кредит саясатының негіздері; коммерциялық 

банктер және олардың қызметі (операциялар мен қызметтер); халықаралық қаржы-несие институттары. 

Пререквизиттері: Менеджмент. Микро- макроэкономика 

Постреквизиттері: Баға белгілеу, Персоналды басқару, Стратегиялық басқару негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасының және дамыған шет мемлекеттердің ақша-
валюта жүйелерінің негізгі даму тенденциялары мен заңдылықтарын білу; B) қолма-қол және қолма-қол 

ақшасыз айналымның негізгі принциптерін білуі керек; С) Қазақстан Республикасының заңнамасын, ҚРҰБ 

нұсқаулықтарын ақша қатынастарын ұйымдастыру саласында қолдана біледі; D) несиелеудің әртүрлі 

схемалары бойынша төлемдер жасау тәжірибесін игеру; E) несиелерді пайдалану тиімділігін есептеудің өзіндік 

әдістері. 

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: 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 өндіріс 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. Микро- макроэкономика 

Постреквизиттері: Баға белгілеу, Персоналды басқару, Стратегиялық басқару негіздері. 

Оқытудан күтілетін 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; өнімнің өзіндік 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 өзгерту тәртібін айқындау, есепке алу тіркелімдерін 

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

дағдыларының болуы.  

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Нарықтық экономикадағы баға ұғымы және оның мәні. Нарықтық экономика 

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

Баға құрылымындағы өзіндік құн. Нарықтық экономикаға көшу жағдайында бағаларды мемлекеттік реттеу. 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік баға саясаты. Тұтыну тауарлары мен қызметтер нарығында баға 
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белгілеу. Көлік қызметтері нарығында баға белгілеу. Жылжымайтын мүлік нарығындағы баға белгілеу. 

Жылжымайтын мүлікті бағалау әдістері. Еңбек нарығындағы баға белгілеу. Жалақы және оның түрлері. 

Әлемдік бағалар нарығы. Ішкі сауда бағасы. Қазақстан Республикасында бағаны анықтау тәртібі. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру. 

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

бағаның өзгеруінің құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және саяси алғышарттарын білу; c) ұйымның 

(кәсіпорынның) пайдасын арттыру үшін баға белгілеу әдістерін тиімді пайдалану қабілеті D) дұрыс баға 
шешімін қабылдау үшін нарық конъюнктурасын бағалай білу; E) оқыту саласындағы іскерліктер: қазіргі 

заманғы проблемалар, экономикалық процестерді эконометриялық зерттеу әдістері мен тәсілдері саласындағы 

білім мен дағдылар. 

 

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

Пәннің атауы: Өнімділікті басқару 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің еңбек қатынастарын дамытудың принциптері мен заңдылықтары 

туралы, еңбек қызметін жоспарлау және басқару әдістері туралы, оның тиімділігін арттыру мақсатында кешенді 

білім алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бағдарламаға еңбек туралы түсінік, оны нормалау, ұйымдастыру және тиімділік, 

нарықтық шаруашылық жүйесіндегі еңбек нарығы, экономикалық белсенді халық және жұмыспен қамту, 
кәсіпорын персоналы, халықтың өмір сүру деңгейі, еңбекке ақы төлеу, еңбекті пайдалану тиімділігін жоспарлау 

және талдау, еңбек социологиясының негіздері сияқты бөлімдер енгізілген. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) өндірісті басқару тұрғысынан экономиканың жұмыс істеу принциптері 

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

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

білу; D) кәсіпорынның, фирманың және олардың құрылымдық бөлімшелерінің еңбек көрсеткіштерін жоспарлау 

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

құбылыстар мен өнімділікті басқару процестеріне бейімделе білу. 

 

6.1 Модуль - Еңбек заңнамасы және құжат айналымы (адам ресурстарын басқару) 

 

Дублин дискрипторлары: 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. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнге еңбек құқығы теориясының мәселелері баяндалады, ҚР Еңбек кодексінің 

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

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

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

Пререквизиттері: Микро макро экономика, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, Шығындарды басқару 

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

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

тоқтату және өзгерту 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын экономикасы 

Бағдарлама авторы:  Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттердің шаруашылық жүйе ретінде ұйымның жұмыс істеу принциптері 

мен заңдылықтары туралы, кәсіпорынның тиімділігін арттыру мақсатында оның қызметін жоспарлау және 

басқару әдістері туралы кешенді білім алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу курсында нарықтық  қатынастардың қалыптасуы  жағдайындағы 

кәсіпорындардың экономикасының сұрақтары қарастырылады, кәсіпорын қызметін талдаудың,  жоспарлаудың 
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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, Бизнесті ұйымдастыру, Бухгалтерлік есеп және аудит. 

Постреквизиттері: Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) басқарудың теориялық негіздерін, кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 

принциптерін, есепке алуды ұйымдастыру, қаржылық және экономикалық жоспарлау принциптерін білу; B) 

кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есептеу; практикада кәсіпорын қызметін перспективада ғылыми 
болжамдау мен жоспарлаудың теңдестірілген әдісін қолдану; С) кәсіпорындар мен фирмалардың 

перспективалық және ағымдағы міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; кәсіпорынның алдына 

қойылған экономикалық және әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізу жолдарын әзірлеу; D) нарықтық жағдайда 

кәсіпорынның нақты жағдайын бағалау және оның жұмыс істеу перспективасын білу; E) алынған білімді 

экономиканың түрлі салаларында іс жүзінде қолдана білу. 

 

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

Пәннің атауы: Құжаттарды басқару 

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 мазмұны: 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: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Бухгалтерлік есеп және аудит. 

Постреквизиттері: Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

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

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

құжаттарды қабылдау, өңдеу, тіркеу, бақылау, сақтау, істер номенклатурасы C) басқару құжаттарын және 
олардың басқару функцияларын іске асырудағы рөлін бағалай білу. D) құжаттарды сақтау жүйесі мен әдістерін 

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

 

Дублин дискрипторлары: 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. Міндеттері: Кәсіпорындардың 

функциясын, орнын және ролін, аумақтық және салалық кешендерді қалыптасуын, жалпы ұлттық 

экономиканың дамуын зерттеу; Қазақстан мен шетелдер фирмаларындағы менеджмент дамуының негізгі 

бағыттарын, республикамыз ерекшеліктерін ескере отырып, шаруашылық жүргізу мен жоғары жетістіктерге 
жету әдістерін талдау; өндіріс шығындарының қалыптасуын талдау, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау, 

кәсіпорынның баға саясатымен танысу; Кәсіпорынның өндірістік құрылымын жасақтау, өнеркәсіптік өндіріс 

типтерін, өндірістік циклды ұйымдастыруды оқып, танысу; өндірісті техникалық даярлауды талдау және 

қажетті өндірістік инфрақұрылымды жасау; фирмалардың инвестициялық, инновациялық қызметін, өнім 

сапасын оқып-білу; кадр таңдауды, жұмысқа қабылдауды, еңбекті ұйымдастыруды, еңбек ақы төлеу жүйесін 

және еңбек өнімділігін ынталандыруды оқып білу; 

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

Бизнес- жоспарлаудың әдстемесі мен ұйымдастырылуы. Бизнес-жоспар бизнес-жоспарлаудың тәжірибелік 

құралы ретінде. Бизнес-жоспарды маркетингтік зерттеу. Бизнес-жоспардағы маркетинг стратегиясы. Бизнес 

жоспарды қамтамасыз етуші тараулары. Бизнес-жоспарда тәуекелдікті бағалау. Бизнес-жоспардың қаржылық 

аспектілері. 

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

Постреквизиттері: Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнес-жасау әдістемесін, қабылданған стратегияның қойылған 

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

сондай-ақ бизнес-жоспар жасауда кететіннегізгі қателіктерді білуі тиіс В)  Бизнесті жоспарлаудың қазіргі 

әдістері мен тәсілдерін оқыту. С) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлекетттік реттелуі 

бойынша заңдылықтарын; Кәсіпорынның бизнес-жоспарын құру әдістерін, инвестициялық қызметтің 

тиімділігіне баға беру, экономикалық талдау жасай білу. D) Бизнесті жоспарлаудың тәжірибелік дағдыларын 
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қалыптастыру. Бизнес-жоспарлауда экономикалық көрсеткіштерді есептей білуі тиіс.Нарық экономикасында 

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

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

барлық сұрақтарына жауап бере алу керек.  

 

6.2 Модуль - Кәсіпкерлік және әлеуметтік жауапкершілік (ұйым менеджменті) 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 
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 мазмұны: 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 төлеуді ұйымдастыру, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Бизнес-

процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін 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 өзге 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 өзге де нормативтік 

құқықтық актілердің әртүрлі нормаларын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Шағын және орта бизнесті басқару 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Бұл пәннің негізгі мақсаты тыңдаушыларды шағын және орта бизнес 

жағдайында басқару және басқару принциптерімен, 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 болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: 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: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Бухгалтерлік есеп және аудит, 

Менеджмент. 

Постреквизиттері: Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Бизнес-

процесстерді басқару. 

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

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

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

қамтамасыз ететін тиімді басқару шешімдерін қабылдауды негіздеу әдіснамасын білу және пайдалана білу; с) 
шағын немесе орта кәсіпорынды ашу жобасының экономикалық негіздемесі бойынша кешенді экономикалық 

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

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

экономикалық есептер жүргізу дағдысының болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік  

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 



57 

 

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

корпоративтік басқару мен корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын сақтауын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қазіргі басқару теориясының теориясы мен тәжірибесінің қажетті бөлігі 

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 төлеуді ұйымдастыру, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Бизнес-

процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Стартаптар мен венчурлық бизнес туралы студенттерге түсінік беру. Бизнес-

венчурлық қаржыландыру тетіктерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Стартаптардың венчурлық қаржыландыру шарттары. Стартаптардың дамуы. 

Венчурлық инвестициялардың көлемі. Венчурлік капиталды инвестициялау. Бастапқы жобаларды дамыту үшін 

бизнес-алаң. Зерттеу нәтижелерін пайдаланудан табыс алу. Жалпы алғанда, бизнестің инновациялық 

белсенділігін арттыру. Стартаптарды енгізу. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару,  Тайм-менеджмент. Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Бизнес-
процесстерді басқару. 

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

Стартаптарды қаржыландыру көзі вечурлік  қаржыландыру туралы  білу. C) бизнес-венчурлық қаржыландыру 

механизмдерін қолдана білу D) страпапаның орындалу тиімділігін бағалау дағдыларын иегеру E) тиімділігін 

бағалау дағдыларын меңгеру, венчурлық қаржыландыру тетігін пайдалана білу. 

 

6В04102-МЕНЕДЖМЕНТ  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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5.1 Модуль - Персоналды жоспарлау, 20 кредит 

КП ЖК MB 2302 Мансапты басқару 3.1 5 

КП ЖК ВМ 2303 Бренд менеджменті 3.1 5 

КП ТК PB 2304 Персоналды бейімдеу 3.1 5 

КП ТК POD 2305 Персоналды оқыту және дамыту 3.1 5 

5.2 Модуль - Сервис менеджменті, 20 кредит 

КП ЖК MB 2302 Мансапты басқару 3.1 5 

КП ЖК ВМ 2303 Бренд менеджменті 3.1 5 

КП ТК HМ 2304 Халықаралық менеджмент 3.1 5 

КП ТК KM 2305 Коммуникациялық менеджмент 3.1 5 

6.1 Модуль - Менеджменттегі бағыттар, 14 кредит 

БП ТК BShA 2212 Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 3.2 4 

КП ТК KZhU 2306 Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 3.2 5 

КП ТК ІМ 2307 Инновациялық менеджмент 3.2 5 

6.2 Модуль - Тәуекелдер, инвестициялар және әлеуметтік сфера, 14 кредит 
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БП ТК TM 2212 Тәуекел менеджменті 3.2 4 

КП ТК ІМ 2306 Инвестициялық менеджмент 3.2 5 

КП ТК ASB 2307 Әлеуметтік сфераны басқару 3.2 5 

7.1 Модуль - Персоналдың потенциалын бағалау, 14 кредит 

БП ТК РII 2213 Персоналды іздеу және іріктеу 4 4 

КП ТК APK 2308 Аудит және персоналды контроллинг 4 3 

БП  Өндірістік практика 4 2 

БП   Дипломалды практика 4 5 

7.2 Модуль - Бағалар және сервис, 14 кредит 

БП ТК BKB 2213 Баға қалыптастыруды басқару 4 4 

КП ТК MMM 2308 Мейманхана және мейрамхана менеджменті 4 3 

БП  Өндірістік практика 4 2 

БП   Дипломалды практика 4 5 

 

5.1 Модуль - Персоналды жоспарлау 

 

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

Пәннің атауы: Мансапты басқару 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу пәнінің мақсаты-мансаптық дамуды басқару дағдыларын қалыптастыру, 

студенттердің жеке мансапты жоспарлау принциптерін практикалық игеруге деген қызығушылығын дамыту; 
сонымен қатар заманауи маманның мансаптық даму феномені туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Мансапты басқару" пәнін оқу білім алушылардың кәсіби мансапты басқарудың 

қағидаттары, әдістері мен технологиялары туралы білім алуына бағытталған. Зерттеу нысаны-қызметкерлердің 

кәсіби мансабын басқару жүйесі, оның негізгі элементтері және іске асыру кезеңдері. Ұйымның кадрлық 

саясатын қалыптастыру мәселелеріне; персоналға қажеттілікті бағалау әдістеріне, персонал санын анықтау 

әдістеріне ерекше назар аударылды. 

Пререквизиттері: Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға 

қалыптастыруды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) мансапты басқарудың қазіргі заманғы теориясының мазмұны мен мәні 

туралы түсінікке ие болу; В) мансаптық стратегиялардың ерекшеліктерін білу; С) басқару саласындағы іс-

шараларды іске асырудың тиімділігін бағалау әдістемесін ұтымды пайдалана білу; D) мансапты жоспарлаудың 
практикалық дағдыларын қалыптастыру. Е) мансаптық дамуды басқару үшін қажетті іс-әрекеттер кешенін 

қамтамасыз ететін білімді меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Бренд менеджменті 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің болашақта бәсекеге қабілетті брендтерді құруға және басқаруға, 

олардың орналасуы мен имиджін анықтауға, компанияның маркетингтік стратегияларын ескере отырып, 

олардың дамуын басқаруға көмектесетін брендтерді құру және басқару қызметіне кәсіби көзқарасын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бренд-менеджмент басқару қызметінің түрі ретінде. Брендті басқару функциясын 

біріктіру, брендті басқарудағы тәсілдің кросс-функционалдығы. Бренд-менеджмент әдістері. Бренд-менеджмент 
принциптері. Бренд менеджментінің ұйымдастырушылық формалары. Брендтерді басқару саласындағы 

ұйымдастырушылық құрылымдарды дамыту тәсілдері. Брендті басқаруды ұйымдастырудағы бренд 

менеджерінің рөлі. Бренд-менеджер аппараты. Әр түрлі брендтердің ынталандырушы рөлі және оны брендті 

басқару шешімдерін әзірлеудегі есепке алу. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға 

қалыптастыруды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) сауда маркасы мен брендинг капиталын қалыптастыру қағидаттары туралы 

түсінікке ие болу; В) білу: тауарларды/қызметтерді жайғастыру әдістері, тұтыну құндылықтарын қалыптастыру 

технологиялары, бренд архитектурасы, бренд пен сауда маркасы арасындағы айырмашылықтар; С) Бренд-

менеджмент саласындағы іс-шараларды іске асыру тиімділігін бағалау әдістемесін ұтымды пайдалана білу; D) 

брендингтегі талдау, креатив және инновация әдістерін практикада қолдана білу; Е) жарнама және PR-
компанияларды жоспарлау, жаңа брендті құру мен ілгерілетудің жалпы жоспарын әзірлеу дағдыларын меңгеру.

  

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

Пәннің атауы: Персоналды бейімдеу 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби қызметтің бейімделу процестерін басқару дағдыларын қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шеңберінде персоналды бейімдеуді басқарудың теориялық негіздері, 

персоналды басқару құрылымындағы бейімделу процесінің орны; қызметкерлерді бейімдеу саласындағы 

персонал жөніндегі бөлімшенің рөлі, функциялары мен міндеттері зерделенеді. Қызметкерлерді бейімдеу 

жүйесінің аудит әдістері ашылады. Қызметкерлерді бейімдеу бағдарламасын, жас мамандарды бейімдеу 

әдістеріне ерекше көңіл бөлінді. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға 

қалыптастыруды басқару. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әр түрлі санаттағы қызметкерлердің кәсіби бейімделу ерекшеліктері 

туралы түсініктері болуы тиіс. В) қызметкерлердің кәсіби бейімделуінің теориялық негіздерін білу. С) басқару 

саласындағы іс-шараларды іске асыру тиімділігін бағалау әдістемесін ұтымды пайдалана білу; D) мансапты 

жоспарлаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Е) мансаптық дамуды басқару үшін қажетті іс-

әрекеттер кешенін қамтамасыз ететін білімді меңгеру; 

 

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

Пәннің атауы: Персоналды оқыту және дамыту 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: ұйым персоналын дамыту жобасын әзірлеудің теориялық және практикалық  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәнінің мазмұнын ұйым персоналының дамуын басқарудың принциптері мен 

әдістері, ұйым персоналын дамыту жобасын әзірлеудің теориялық және практикалық мәселелері, персоналды 
оқыту және кәсіби даярлау саласындағы саясатты жүзеге асыру жолдары, кәсіпорындағы нақты жағдайға 

қатысты персоналды кәсіби оқытудың тиімді технологияларын, құралдары мен әдістерін таңдау құрайды. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға 

қалыптастыруды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) персоналды кәсіптік оқытудың ерекшеліктері туралы түсінігінің болуы. В) 

ұйым персоналының дамуын басқарудың принциптері мен әдістерін білу; С) басқару саласындағы іс-

шаралардың іске асырылу тиімділігін бағалау әдістемесін ұтымды пайдалана білу; D) персоналды білім беру 

және кәсіптік даярлау, неғұрлым тиімді технологияны таңдау салаларындағы саясатты іске асыру жолдары Е) 

мансаптық дамуды басқару үшін қажетті іс-қимылдар кешенін қамтамасыз ететін білімді меңгеру. 

 

5.2 Модуль - Сервис менеджменті 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық менеджмент 

Бағдарлама авторы:  Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Халықаралық бизнес тәжірибесі мен теориясын, қазіргі халықаралық істі 

жүргізудің және ұйымдастырудың негізін, оның ішкі және сыртқы орта компоненттерін, халықарарлық бизнесті 

ұйымдастырудың формаларын, халықаралық бизнесті басқарудың құрылымын, халықарарлық бизнесті және 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ақпараттық аспектілерін, сонымен қатар халықарарлық бизнесті 

сақтандыруды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықраралық бизнес концепция. Халықаралық бизнестің субъектілері.  Ұстаным 
және бизнестің белгілері. Халықраралық бизнес жүйесі және оның экономикалық ортасы. Инфрақұрылым және 

халақаралық бизнестің экономикалық емес ортасы. Кәсіпкерлік фирма түсінігі. Физикалық және заңды тұлғалар 

сияқты субъекттер. Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет. Фирманы құру технологиясы. Өндірістік 

және коммерциялық бизнес. Ақпараттық және консультациялық бизнес. Халықраралық бизнесті басқарудың 

стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпкерлік фирманы тарату және қайта құру. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға 

қалыптастыруды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  индустриалды дамыған, «жаңа индустриалдық» және дамушы елдердің 

экономикалары, олардың дамуының негізгі тенденциялары туралы білімдер; B)   осы білімдерді тәжірибелік 

қызмет облысында қолдану үшін есептеу мен салыстырмалы талдаудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру; C) 

қазіргі әлемнің экономикалық мәселелерін сауатты теориялық және тәжірибелік талдау; D) халықаралық 
экономикалық және сыртқы экономикалық саясатты бағалау; Е) трансұлттық корпорацияларды басқару  

қабілетін игеру. 

 

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

Пәннің атауы: Коммуникациялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде коммуникацияның ғылыми-

тәжірибелік негіздерін оқу және тауар мен қызмет жылжытудың тәжірибиелік дағдылары болуы тиіс 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Коммуникация теориясының негіздеріне кіріспе. Іскерлік коммуникация түрлері. 

Іскерлік коммуникациялардың этикалық негіздері. Тұлғааралық қарым-қатынас шеберлігі. Қоғамдық байланыс 

этикасы. Іскерлік қарым-қатынас. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға 

қалыптастыруды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нақты экономикалық жағдайларды талдау және шешудегі іскерлік 

коммуникацияның негізгі түсініктерін, қагидаларын қолдану; В) фирманың коммуникациялық саясатының 
тиімді нысандарын өзірлеу; С) қазіргі заманга сай коммуникаңиялық технологияларды қолдану бойынша 

компетенциялар қалыптасуы тиіс; Д) коммуникациялық жанжалдарды шешудің тиімді әдістерін меңгеру; Е) 

персоналмен жұмыс жасауды, ұйымдық мәдениеттің жоғары деңгейін қалыптастыруды, қызметтің әртүрлі 

салаларында коммуникациялық қамтамасыз етуге басшылық жүргізу үшін нақты ұсыныстар әзірлей білу 

қабілеті мен дағдыларын игеру. 

6.1 Модуль - Менеджменттегі бағыттар 

 

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

Пәннің атауы:  Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мазмұнында басқару шешімдерінің мәні мен табиғаты, олардың менеджмент 

жүйесіндегі ролі ашып көрсетілген. Басқару шешімдерін қабылдаудың технологиясы мен құрылымы, басқару 
шешімдерін қабылдаудың әр түрлі әдістері мен модельдері қарастырылғын.  Белгісіздік пен тәуекелділік 

жағдайында шешімдерді әзірлеу, қабылдау мен орындаудың ерекшеліктері айқындалады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқару шешімінің мәні мен мазмұны. Басқару шешімдерінің типологиясы мен 

оларға қойылатын талаптар. Басқаруды ұйымдастыру - шешімді қалыптастыру жүйесі ретінде. Басқару 

шешімдерін мақсатқа бағыттау. Басқару шешімдерін дайындау және жүзеге асыру үрдісі. Басқару шешімдерін 

жасау үрдісіне қажетті әкімшілік іс-шаралар. Басқару шешімдерін орындауды ұйымдастыру процедурасының 

ерекшеліктері. БШДЖА кезіндегі адам факторының ролі, әлеуметтік-психологиялық және этикалық негіздері. 

Сыртқы ортаны талдау және оның басқару шешімдерін дайындау мен жүзеге асыруға әсері. Басқару 

шешімдерін дайындау және жүзеге асырудың белгісіздік және тәуекел жағдайларындағы тәсілдері. Шешімді 

жасау мен таңдау үрдісін модельдеу. Басқару шешімдері және басшы жауапкершілігі. Басқару шешімдерінің 

сапасы. Басқару шешімдерінің тиімділігі.  
Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға 

қалыптастыруды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің төмендегі ұғымдар жөнінде білу және ұғынулары қажет: 

басқару шешімдерін әзірлеу теориясының нарықтық экономикадағы маңызы мен  ролі; басқару шешімдерін 

әзірлеу қызметін ұйымдастыру түрлері; басқару шешімдерін дайындау ұстанымдары, әдіс-тәсілдері, шарттары, 

түрлі қалыптары; В) Шешім қабылдау процесін модельдеу, шешім қабылдау және  болжау әдістерін; 

жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау аясындағы шешімдер туралы ақпараттарды білу тәжірибесінде 

қолдану; С) Өзгерістерді енгізу, дәйектерді ынталандыруды бағалау қабілеті; белгісіздік және тәуекелді 

жағдайларда басқару шешімдерін дайындау мен таңдау тәсілдерін үйрету; басқару шешімдерін әзірлеу 

әдістеріне машықтану; Д) Шешімдерді жүзеге асыруға сыртқы ортаның әсерін талдап үйрету; Белгісіздік және 
тәуекелді жағдайларда басқару шешімдерін жасақтау мен таңдау тәсілдерін үйрету; Басқару шешімдерін 

әзірлеу қызметінің ұйымдастырылуын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіндіру; Е) Шешім 

қабылдау мәселесін қою, проблеманы ұтымды шешу және басқару шешімдерін мақсаттық бағыттау жолдарын 

үйрету; басқару шешімдерін әзірлеу теориясын зерделеу; қабылданған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру 

және бақылау жолдарын үйрету және т.б. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттер экономикадағы мәліметтерді 

талдау қағмидаларын түсінуі керек, экономикалық көрсеткіштерді болжамдаудың негізгі бағыттарын білуі тиіс, 

мәліметтерді талдаудың негізгі әдістерін, статистикалық ақпарат негізінде модельдерді құруды зерттеуі тиіс, 
болжамдарды және процестердің әрқилы кластары үшін олардың сенімділік интервалын құруы тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын қызметін жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. кәсіпорында жоспарлы 

жұмысты ұйымдастыру. Жоспарлаудың нормативтік базасы. Іскерлік ортаны болжау. Іскерлік жоспарлау 

(кәсіпорынның бизнес жоспары).Кәсіпорындағы старетигялық жоспарлау.Кәсіпорындағы ағымдық және 

оперативтік жоспарлау. Өнім өндіру мен өткізуді жоспарлау. кәсіпорында еңбекті және әлеуметтік дамуды 

жоспарлау. Өндіріс шығындары мен бағаны жоспарлау. Қаржылық жоспарлау. Желілі жоспарлау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 
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Постреквизиттері: Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға 

қалыптастыруды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) алдағы тұрған жоспарлы мәселелер құрамын қалыптастыру; B) алдағы 

кезеңде кәсіпорын іске асыруды жоспарлап отырған стратегияларды, мақсаттар мен міндеттерді негіздеу C) 

ұйымның қалаулы болашағын жобалау; қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетудің негізгі құралдарын 

жоспарлау, қалаулы болашаққа жақындау үшін қажетті құралдарды таңдау немесе жасау;  D) ресурстарға 

қажеттілікті анықтау, қажетті ресурстардың құрылымы мен көлемін және олардың түсу мерзімін жоспарлау.E) 

күтілетін қауіп- қатерлер немесе кәсіпорынның дамуының жорамалданатын мүмкіндіктер жүйесін анықтау. 

 

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

Пәннің атауы:  Инновациялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты инновациялық қызмет туралы студенттер білімін тереңдету болып 

табылады. Негізгі міндеті инновациялық процесті басқаруды зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми-техникалық потенциалды басқарудағы шығармашалықтың рөлі. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының негіздері. Қазақстандағы ғылыми 

және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі. ҚР-дағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. 

Инновациялық процестер және экономикалық даму. Инновациялық процестердің мінездемесі. Инновациялық 

процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің өмірлік циклі. Инновацияның дамуының ішкі және 

сыртқы факторлары. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория,  Менеджмент 

Постреквизиттері:Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға қалыптастыруды 

басқару. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Студенттің түсінігі болуы керек: инновация және жаңа енгізулер, 

инновациялық менеджмент, инновациялық жобалар, инновациялық фирмалар және т.с.с. В) Білуге және 

қолдануға міндетті: инновациялық ұғымдар, инновациялық процесті басқару, кәсіпорынның инновациялық 

қызметіне қатысты басқару әдістерін. С) Дағдылануға: инновациялық саясатының негізгі қағидаларын 

меңгеруге, инновациялық процесті басқару әдістерін, инновациялық кәсіпорындарды жіктей білу, 

инновациялық жобалрды бағалай білу. Ғылыми-техникалық потенциалды басқарудағы шығармашалықтың 

рөлі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының негіздері. D)  Қазақстандағы 

ғылыми және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі. ҚР-дағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. 
Инновациялық процестер және экономикалық даму. E) Инновациялық процестердің мінездемесі. 

Инновациялық процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің өмірлік циклі. Инновацияның дамуының 

ішкі және сыртқы факторлары. 

 

6.2 Модуль - Тәуекелдер, инвестициялар және әлеуметтік сфера 

 

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

Пәннің атауы: Тәуекел менеджменті 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсiпорында тәуекелдi басқару және бағалау аясында мықты теориялық бiлiмдер 

және тәжирібелік дағдыларын қалыптастыру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған  курс қазiргi тәуекелдердiң классификациясын, тәуекелді ретке келтiруге 

және сақтандару әдiстерiн меңгерiп, анықсыздықты азайтып, сонымен бiрге кәсiпорынның шаруашылық 

жұмысының әр түрлi кезеңдерiне оның құнын анықтауға мүмкiндiк бередi. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері:Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға қалыптастыруды 

басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаражаттар, салық салу, сақтандыру, кәсiпкерлiктi ұйымдастыру 

төңiрегiдегi негiзгi нормативтiк құжаттарды; - тәуекелдердiң түрлерiн білуі тиіс; B) тәуекелдердi талдауының 

сапалы және сандық негiзгi әдiстерiн; - тәуекел басқарудын негiзгi әдiстерін, тәсілдерін және қағидаларын 

меңгеру; C) тәуекелдiк жағдайлардағы шешiм қабылдау процесстiң ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз 

етуi; - тәуекелдердi минимизациялаудын негiзгi бағыттарын меңгеру;  D) тәуекелдiк жағдайлардағы 

қолданылған шешiмдердi объективтi түрде негiздеу; тәуекелдердi төмендетуiнiң тиiмдi әдiстерiнiң жүйесiн 
бағалау; E) тәуекелдің шамасын және дәрежесiн бағалау ерекшеліктерін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы:  Инвестициялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі курсының мақсаты – болашақ 

менеджерлерді инвестициялық қызметтің нарықтық экономикаға сай қазіргі әдісімен қаруландыру; олардың 

жаңа инвестициялық идеология мен басқарудың инвестициялық мәдениетін қабылдауға жағдай жасау; 
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инвестициялық осы басқару үрдісінде отандық және шетелдік шаруашылық тәжірибесінде қолданылатын 

қазіргі инвестициялық технологиялар мен құралдарды таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Түпкілікті дайындау және жобаның техника-экономикалық, қаржылық 

жарамдылығын бағалау. Инвестицияның жарамдылығын бағалау тәсілдерін жіктеу. Ақша түсімін дисконттауға 

негізделген инвестицияларды бағалау тәсілдері. Таза келтірілген құн NPV (net presen value). «Түсім-шығын» 

коэффициенті BCR (beuefit-cost-ratio). Жобаның ішкітабыстылық нормасы – IRR (internal rate of return). 

Жобаның өтелу  мерзімі –PP (payback period). Болжанған табыстардың келтірілген құнын PV (present value) 

есептеу тәсілдері. Инвестициялық қаржылардың болашақ (өсірілген) құны FV (future value). Перпетуитет 
(perpetuity). Гордонның моделі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент 

Постреквизиттері:Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға қалыптастыруды 

басқару. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлектттік 

реттелуі бойынша заңдылықтарын; кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын құру әдістерін, инвестициялық 

қызметтің тиімділігіне баға беру; В)  Инвестициялық қызмет және инвестицияның экономикалық мәні. 

Инвестициялық менеджменттің міндет және мәні. Нарықтық ортадағы кәсіпорынның инвестициялық қылығы. 

Инвестициялық қызметі мемлекеттік реттеу; С) Инвестициялық нарық: мәні және жұмыс істеу механизмі. 

Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру; D) Инвестициялар тиімділігін бағалау әдістері. 

Инвестициялық жобаларды басқару. Кәсіпорынның қаржылық инвестицияларын басқару; E) Кәсіпорынның 

инвестициялық ресурстары. Халықаралық инвестициялық ынтымақтастық. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік сфераны басқару 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты әлеуметтік саланы ұйымдастыру, жоспарлау, қаржыландыру, 

жалпы және оның жекелеген салаларын кадрлық қамтамасыз етудің теориялық-әдіснамалық және практикалық 

аспектілерін қарастыру негізінде әлеуметтік салада болып жатқан экономикалық үдерістер туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің теориялық негіздерін, мемлекеттік 

билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүргізетін саясаттардың басқа түрлерімен қаржылық 

саясаттың өзара байланысын, қоғамдық сектордың түрлі аспектілерін сипаттайтын теориялық концепцияларды, 
қаражатты қалыптастырудың негізгі көздерін және олардың қоғамдық секторда шығындалуының бағыттарын, 

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

қаржыландыру және өндіріс, қоғамдық құралдарды пайдалану саласындағы оңтайлы шешімдерді іздеу 

әдістерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Менеджмент. Микро- макроэкономика 

Постреквизиттері:Персоналды іздеу және іріктеу, Аудит және персоналды контроллинг, Баға қалыптастыруды 

басқару. 

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

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

институционалдық саясатпен өзара байланысын;B) Әлеуметтік сала салаларындағы экономикалық 

қатынастардың ерекшеліктерін; нарық жағдайында әлеуметтік саланың шаруашылық жүргізуші субъектілерінің 
қызметін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді есептеу әдістемесін білу.C) әлеуметтік саладағы 

трансформациялық үдерістер барысында пайда болатын нақты жағдайларды талдай білу; D) ҚР және оның 

аймақтарындағы әлеуметтік саясат және әлеуметтік сала салаларын дамыту мәселелері бойынша ақпаратты 

табу, игеру және пайдалану дағдыларын меңгеру; E) қоғам мен мемлекет мүддесінде қоғамдық маңызды 

мақсаттарды қоюды, оларға қол жеткізу жағдайларын қалыптастыруды, барынша мүмкін болатын нәтижелерді 

алу үшін жұмысты ұйымдастыруды қоса алғанда, әлеуметтік саланы дамытуды стратегиялық басқаруды жүзеге 

асыру қабілетін меңгеру. 

 

7.1 Модуль - Персоналдың потенциалын бағалау 

 

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

Пәннің атауы: Персоналды іздеу және іріктеу 
Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты-теорияны, заманауи білімді, креативті экономика жағдайында 

ұйымдардың қызметкерлерін тиімді басқару дағдылары мен білімдерін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұйымның персоналға қажеттіліктері туралы ақпарат жинау. Экономика, еңбекті 

ұйымдастыру және басқару негіздері. Еңбекті ұйымдастырудың мәні мен механизмі. Ұйымның еңбек ұжымы 

және персоналды жоспарлауды басқару. Персоналды Стратегиялық жоспарлау үшін ұйымның стратегиясын 

талдау. Компанияның бизнесті дамыту стратегиясы және оның компаниядағы қызметкерлерді жоспарлауға 

әсері. Кадрларға перспективалық және ағымдағы қажеттілікті айқындау тәртібі. Ұйым құрылымын талдау. 
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Еңбек нарығын талдау. Еңбек нарығындағы және жеке саладағы, нақты кәсіптегі жалпы тенденциялар. Еңбек 

нарығының жай-күйі туралы зерттеу орталықтарының деректерімен жұмыс. Қызметкерлерді іздеу, тарту, 

іріктеу бойынша қызмет провайдерлері туралы ақпаратты талдау. Бәсекелес жұмыс беруші компанияларды 

бағалау. Бос лауазымға қойылатын талаптарды қалыптастыру. Бос лауазымға қойылатын талаптарды 

қалыптастырудағы құзыреттілік тәсіл. Кәсіби құзыреттілік профильдері. 

Пререквизиттері: Мансапты басқару, Персоналды оқыту және дамыту, Халықаралық менеджмент, 

Басқарушылық шешімдерді әзірлеу, Тәуекел менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұйымның жалпы менеджментінің бөлігі ретінде персоналды басқарудың 

мәні мен мазмұны туралы, оның мақсаттары, міндеттері, зерттеу нысаны мен объектісі туралы түсінікке ие 

болу; В) персоналды бейімдеудің және персоналды оқытудың теориялық негіздерін білу. С) басқару 

саласындағы іс-шараларды іске асырудың тиімділігін бағалау әдістемесін ұтымды пайдалана білу; D) 

персоналды білім беру және кәсіптік даярлау, неғұрлым тиімді технологияны таңдау салаларындағы саясатты 

іске асыру жолдары Е) мансаптық дамуды басқару үшін қажетті іс-қимылдар кешенін қамтамасыз ететін білімді 

меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Аудит және персоналды контроллинг 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: қызметкерлер аудитінің теориясын, басқарушылық аудитті, қызметкерлер 
аудитінің әдіснамасын және осы қызмет саласындағы аудитордың практикалық жұмысын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: осы курс аясында қызметкерлердің аудиті, басқарушылық аудит, қызметкерлердің 

аудит әдістемесі және аудитордың осы саладағы практикалық жұмысы егжей-тегжейлі қарастырылады. 

Ұйымның персоналды басқару жүйесін бақылауға ерекше назар аударылады (негізгі ұғымдар, мақсаттар, 

міндеттер; персоналға шығындар, бақылау құралы ретінде персоналмен жұмысты бюджеттеу; персонал 

шығындарын талдау және бақылау). 

Пререквизиттері:Мансапты басқару, Персоналды оқыту және дамыту, Халықаралық менеджмент, 

Басқарушылық шешімдерді әзірлеу, Тәуекел менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) персонал аудитінің теориясы, басқару аудиті, персонал аудитінің 

әдіснамасы туралы түсінікке ие болу; В) ұйымның персоналды басқару жүйесін бақылаудың теориялық 
негіздерін білу. С) басқару саласындағы іс-шараларды іске асырудың тиімділігін бағалау әдістемесін ұтымды 

пайдалана білу; D) персоналды білім беру және кәсіптік даярлау, неғұрлым тиімді технологияны таңдау 

салаларындағы саясатты іске асыру жолдары Е) мансаптық дамуды басқару үшін қажетті іс-қимылдар кешенін 

қамтамасыз ететін білімді меңгеру. 

 

7.2 Модуль - Бағалар және сервис 

 

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

Пәннің атауы: Баға қалыптастыруды басқару  

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Баға белгілеу саласында кешенді теориялық білім мен практикалық 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 мазмұны: 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. Өзіндік 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: Мансапты басқару, Персоналды оқыту және дамыту, Халықаралық менеджмент, 

Басқарушылық шешімдерді әзірлеу, Тәуекел менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) нарық жағдайында баға белгілеу саласында басқару қызметінің 

дағдыларын қалыптастыру. B) нарыққа көшу 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 рөлі. 

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

дамыған елдердегі баға белгілеу және бағаны реттеу тәжірибесі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мейманхана және мейрамхана менеджменті 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді қонақ үй және мейрамхана бизнесі саласындағы сервистің 

психологиялық, этикалық, эстетикалық, ұйымдастырушылық мәдениетінің негіздерімен, сондай-ақ қонақ үй 

және мейрамхана кешенінің жарнамалық қызметінің ерекшеліктерімен және қонақ үй және мейрамхана 

кәсіпорындарының корпоративтік мәдениетінің ерекшеліктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Мейманхана және мейрамхана менеджменті" курсы аясында қонақжайлылық 
кәсіпорындарының эволюциясы, қонақ үй өнімінің элементтері, қонақ үйлер мен мейрамханалардың 

сипаттамалары мен ерекшеліктері, сонымен қатар қонақ үйлер мен мейрамханалардың жіктелуі 

қарастырылады, қонақ үй мен мейрамханаға қызмет көрсетудің маңызды тұжырымдамалары сипатталған. 

Тамақтану кәсіпорындарында қызмет көрсету үдерістерін басқару, қызмет көрсету сапасы мен мәдениеті 

мәселелеріне ерекше назар аударылды. 

Пререквизиттері:Мансапты басқару, Персоналды оқыту және дамыту, Халықаралық менеджмент, 

Басқарушылық шешімдерді әзірлеу, Тәуекел менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) қонақ үй және мейрамхана кешені кәсіпорнының имиджі, корпоративтік 

мәдениет туралы түсінікке ие болу; B) сервистің психологиялық, этикалық, эстетикалық, ұйымдастырушылық 

мәдениетінің ерекшеліктері мен сипаттамасын білу; C) қонақ үй және мейрамхана кешенінің тауарлары мен 

қызметтерін жылжытудағы жарнаманың рөлін түсіну; D) кәсіби қызметте қонақтардың әртүрлі психологиялық 
типтерімен жұмыс істеу дағдыларын қолдана білу; E) курстың ұғымдық аппаратын, сервис мәдениетінің 

әртүрлі салаларын талдау құралдарын меңгеру. 

 

6В04102-МЕНЕДЖМЕНТ  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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4.1 Модуль - Басқарудың негізгі инструменттері, 15 кредит 

БП ЖК РВ 2206 Персоналды басқару 3 5 

БП ТК ВК 2207 Басқарудағы көшбасшылық  3 5 

БП ТК ТМ 2208 Тайм-менеджменті 3 5 

4.2 Модуль - Менеджменттегі сапа және мінез-құлық, 15 кредит 

БП ЖК РВ 2206 Персоналды басқару 3 5 

БП ТК UMK 2207 Ұйымдастырушылық мінез-құлқы 3 5 

БП ТК SM 2208 Сапа менеджменті 3 5 

5.1 Модуль - Кәсіпорын экономикасы және құжат айналымы, 15 кредит 

БП ТК KE 2209 Кәсіпорын экономикасы 3 5 

БП ТК KB 2210 Құжаттарды басқару 3 5 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

5.2 Модуль - Кәсіпкерлік және әлеуметтік жауапкершілік, 15 кредит 

БП ТК ShOBB 2209 Шағын және орта бизнесті басқару 3 5 

БП ТК KAZh 2210 Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 3 5 

ЖББП ТК EBN 2108 Экономика және бизнес негіздері 3 5 

6.1 Модуль - Менеджментте еңбекті ұйымдастыру, 15 кредит 

БП ТК EN 2211 Еңбекті нормалау 4 5 

БП ТК EATU 2212 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 4 5 

БП ТК ShKT 2213 Шаруашылық қызметін талдау 4 5 

6.2 Модуль - Ұйымдағы экономикалық талдау, 15 кредит 

БП ТК KS 2211 Кадрлық саясат 4 5 

БП ТК EUEA 2212 Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы 4 5 

БП ТК ZhB 2213 Жобаларды басқару 4 5 

7. Модуль - Персоналды басқару жүйесіндегі жұмыс берушінің бренді, 20 кредит 

БП   Өндірістік практика 4 5 

КП ЖК MB 2301 Мансапты басқару 4 5 

КП ЖК ВМ 2302 Бренд менеджменті 4 5 
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Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

4.1 Модуль - Басқарудың негізгі инструменттері 

 

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

Пәннің атауы: Персоналды басқару 

Бағдарлама авторы:  Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерді нормативтік бақылау жүргізуге үйрету; еңбек процесін құраушы 
элементтерге бөлу; еңбекақы төлеудің әртүрлі жүйелері бойынша жалақы көлемін анықтау; персоналды 

басқарудың экономикалық тиімділігін анықтау және Қазақстан Республикасының заңнамалық құжаттарына 

сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру және еңбек қатынастарын регламенттеу дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында персоналды басқарудың келесі сұрақтары қарастырылады: 

персоналды басқару ғылымының эволюциясы, теориясы, әдіснамасы; ұйымның кадрлық стратегиясы және 

кадрлық жоспарлау; ұйымдағы адамдармен жұмыс істеу стратегиясы және саясаты; оларды жүзеге асырудың 

қазіргі технологиялары; қызметкердің мінез-құлқын басқару; еңбек қызметінің психофизиологиялық 

аспектілері. Персоналды іріктеу, бағалау, бейімдеу және оқыту жүйесі қарастырылды. 

Пререквизиттері: Баға қалыптастыруды басқару, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес-жоспарлау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) персонал қызметі туралы; персоналды оқыту әдістері туралы; персоналды 

ынталандыру тетігі туралы түсінікке ие болу. В) білу және қолдана білу: персоналды басқару мәселелерін 
реттейтін заңнамалық актілерді; еңбек нәтижелілігін ынталандыру әдістерін. С) персоналды басқару жүйесі 

бойынша деректерді талдай білу және бағалай білу; D) сандық және сапалық мәліметтерді талдау; негізгі 

проблемаларды анықтау дағдыларын меңгеру; Е) жұмыс орнын талдау және құрастыру; кадрларды іріктеу, 

қабылдау және іріктеу; кадрлардың, кадр қызметтерінің тұрақтамауын бағалау; персоналды оқыту дағдылары 

болуы тиіс. 

 

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

Пәннің атауы: Басқарудағы көшбасшылық 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: "Басқарудағы көшбасшылық" 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 мазмұны: Көшбасшылық және менеджмент. Мінез-құлық теориялары. Ұйымдастырушылық 

көшбасшылық. Көшбасшы және қатардағы мүше арасындағы алмасу теориясы. Фидлер көшбасшылығының 

ахуалдық теориясы. Р. хаустың "жол – мақсат" Көшбасшылық теориясы. Херши мен Бланчардтың ахуалдық 

көшбасшылығы моделі. Көшбасшылықты алмастырғыштар. Атрибуция теориясы және көшбасшылық. Жоғары 

тиімді көшбасшылық. Көшбасшылық құзыреттілікті бағалау технологиялары. Жұмыс командасының 

сипаттамасы. 

Пререквизиттері: Баға қалыптастыруды басқару, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес-жоспарлау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: A) ұйымның жүйесі мен кіші жүйесі 
ретінде топтың негізгі заңдылықтары мен жұмыс істеу механизмдерін білу B) топтық үрдістерді ғылыми 

зерттеудің негізгі әдістері туралы түсінікке ие болу C) жеке тұлға, әлеуметтік бірегейлілік туралы түсінікке ие 

болу D) үлкен және кіші топтар – әлеуметтік ортақтықтардың қызмет ету заңдары туралы түсінікке ие болу D) 

топ құрылымын, топтағы коммуникативтік үдерістерді және топтық динамиканы талдай білу. E) топтық 

динамика феномендеріне және қызмет міндеттеріне сүйене отырып, топтық өзара әрекеттесуді түзете білу 

 

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

Пәннің атауы: Тайм менеджменті 

Бағдарлама авторы:  Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде Болашақ өмірден өз жолдарын 

дұрыс таба білуі үшін алдына мақсат қойып, жоспар құра білуге үйрету, белгілі бір мамандық иесі болу үшін 

талмай еңбектеніп, белгілі бір жетістікке жету үшін уақытты тиімді пайдалана білу керектігін түсіндіру. Осы 
тақырыпта бойынша білімдерін жетілдіріп, ой пікірлерін дамыту ұлы адамдардың даналық сөздері арқылы 

ойлау қабілеттерін дамыту және адамгершілікке тәрбиелеу дағдылары болуы тиіс 

Пәннің қысқаша мазмұны: Уақыт  философиясы. Тайм-менджмент типтері. Еңбек процестері және жұмыс 

уақыты. Жұмыс уақытын зерттеу әдістері. Жұмыс уақытын ұйымдастырудың қазіргі формалары. Басшының 

жұмыс уақытын жоспарлау. Орындаушының жұмыс уақытын жоспарлау.  

Пререквизиттері: Баға қалыптастыруды басқару, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес-жоспарлау. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) тайм менеджмент түсінігін, тиімді жоспарлау әдісі туралы  білу; B) 

дағдылануы: жұмыс уақытының құрылымын анықтау, уақыт қорын анықтау; C) жұмыста өзін-өзі ынталандыру 

әдісін пайдалану,  D) тиімді мақсат қою, тайм менеджмент принциптерін пайдалану бойынша компетенциялар 

қалыптасуы тиіс. E) стратегиялық және тактикалық тиімділік әдісін ажырата білу және қолдану. 

 

4.2 Модуль - Менеджменттегі сапа және мінез-құлық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ұйымдастырушылық мінез-құлқы  

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Ұйымдастырушылық мінез-құлық" пәнін оқытудың мақсаты-ұйымдағы 

адамның мінез-құлқы, ұйымның уәждемесі мен нәтижелілігі, ұйымдағы топтық мінез-құлық және 

ұйымдастырушылық өзгерістер саласында білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ нарықтық бәсекелестік 

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

менеджерлерді даярлау. 

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

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

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

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

қимылының рөлдік аспектісі.  Адам мен ұйымның өзара іс-қимылының тұлғалық аспектісі.  Адам мен топтың 
өзара әрекеттесуі.  Адамның ұйымдастырушылық ортаға бейімделуі және оның мінез-құлқын өзгерту. 

Ұйымдағы дербес даму. Ұйымның мінез-құлқын басқару. 

Пререквизиттері: Баға қалыптастыруды басқару, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес-жоспарлау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті: көпшілік алдында 

сөйлеу, келіссөздер, кеңестер өткізу, іскерлік хат алмасу, электрондық коммуникациялар; B) басқару 

міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылықтың және биліктің негізгі теорияларын қолдану қабілеті 

C) топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін білу негізінде топтық жұмысты 

тиімді ұйымдастыру қабілеті; D) топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін 

білу негізінде топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру қабілеті; E) жанжалды жағдайларды шешудің әртүрлі; 

адам ресурстарының аудитін жүргізе білу және ұйымдастыру мәдениетінің диагностикасын жүзеге асыру. 

 

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

Пәннің атауы: Сапа менеджменті 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

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

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

Пәннің қысқаша мазмұны: Сапа менеджментінің негізгі принциптері. Сапа менеджментінің дамуының негізгі 

кезеңдері.  ИСО 9000 сериясының және сапа менеджментінің стандарттары. Кәсіпорынға  сапа жүйесін енгізу. 

Сапа менеджменті жүйесін құрастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.  Сапа менеджменті жүйесі 

жобасын жүзеге асыру. Ішкі аудитті ұйымдастыру.  

Пререквизиттері: Баға қалыптастыруды басқару, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Шаруашылық қызметін талдау, Бизнес-жоспарлау. 

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

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

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

технологияларын пайдалану; Д) өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау; сапа менеджмент жүйесінің  

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

аудиттерін өткізу және өндірістерді, ұйымдастырларды сертификаттауға дайындау. 

 

6.1 Модуль - Менеджментте еңбекті ұйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі 

мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 

нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 
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нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Кәсіпорын экономикасы, Басқарудағы көшбасшылық, 

Тайм-менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 
еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В) Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С)  Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 

еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D) Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. E) Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу; уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару.  

 

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

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 
түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Кәсіпорын экономикасы, Басқарудағы көшбасшылық, 

Тайм-менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 
категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; қосымша және 

үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың американдық, 

жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін және оны 

пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

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

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметін талдау  

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Шаруашылық қызметін талдау" пәнінің мақсаты: шаруашылық қызметті талдау 
теориясы мен әдістемесін, оның жалпы және жеке мақсаттарын, міндеттері мен мазмұнын ашу; кәсіпорынның 

экономикасын басқару жүйесіндегі шаруашылық қызметті талдаудың рөлін (орнын) анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шаруашылық қызметті талдаудың теориялық негіздерін; талдау функциялары, 

принциптері, міндеттерін зерттейді. Аналитикалық зерттеу құралдары; отандық және шетелдік тәжірибені 

ескере отырып, кәсіпорынның өндірістік қызметінің нәтижелерін фирмаішілік кешенді талдау әдістемелері 

егжей-тегжейлі қарастырылады. Осы саладағы соңғы жұмыс негізінде кәсіпорынның қаржылық талдау 

әдістемесі баяндалған. 
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Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Кәсіпорын экономикасы, Басқарудағы көшбасшылық, 

Тайм-менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) шаруашылық қызметті талдаудың негізгі бағыттарын, оны жүргізудің 

жүйелілігін; өндіріс және сату көлемін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді;B) ұйымның шаруашылық 

қызметіне экономикалық талдау жүргізу;C) қаржылық есептілікті талдай білу және ұйымның дамуының 

қаржылық болжамын құру; қабылданатын қаржылық және инвестициялық шешімдердің табыстылығы мен 

тиімділігін талдай білу;D) талдаудың әртүрлі кезеңдері мен бағыттарында қолданылатын шаруашылық 
қызметті талдау әдістерін; өндіріс резервтерін анықтау және бағалау тәсілдерін; инвестициялық талдау 

әдістерін; қаржылық есептілікті талдау және қаржылық болжау әдістерін игеру.E) кәсіби қызмет саласында 

инновациялық әдістерді, құралдар мен технологияларды әзірлеуге қатысу қабілетін меңгеру. 

 

6.2 Модуль - Ұйымдағы экономикалық талдау 

 

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

Пәннің атауы: Кадрлық саясат 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақстаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік 

тәжірибесі мен еңбек нормативтерін және жұмыс уақытың шығындары туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 
Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 

нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 

еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Кәсіпорын экономикасы, Басқарудағы көшбасшылық, 

Тайм-менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 
еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В) Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С)  Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 

еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D) Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. E) Жұмыс 

уақыты шығындарын есептеу; уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 
нормалауды басқару.  

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 

нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 
еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Кәсіпорын экономикасы, Басқарудағы көшбасшылық, 

Тайм-менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В.Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 
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субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С.Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 

еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D. Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. Е.Жұмыс 
уақыты шығындарын есептеу;  уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

 

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

Пәннің атауы: Жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Кейінгі іс тәжірибелік үрдісте осы пәнді өз бетінше игеріп кетуі үшін 

студенттерге жобалардың теориялық білімін оқыту. жобаларды басқару, басқару қызметінің түрі ретіндегі 

ұсыныс беру, жобалық менеджментте қолданылатын құралдар мен әдіс тәсілдерді оқыту; жобаларды басқару 

үрдісінде пайда болатын міндеттер шешімінің іс-тәжірибелік дағдысын көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жобаларды басқарудың тәжірибелік әдістері және теориялық-әдіснамалық 
негіздері. Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайындағы жобалық қызметті басқару. Жобаларды басқару 

үрдістері. Жобаның инициациялау кезеңі.  Жобаны жоспарлау кезеңі. Жобаны орындау кезеңі. Жобаны 

бақылау кезеңі.  Жобаны аяқтау кезеңі. Жоба уақытын басқару. Жоба құнын басқару. Жоба сапасын басқару. 

Жобадағы сатып алуды және жеткізіп беруді басқару. Жоба ресурстарын басқару.  Жобадағы өзгерістерді 

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

Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Кәсіпорын экономикасы, Басқарудағы көшбасшылық, 

Тайм-менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жобаның инвестициялық жоспалау фазасын, жобаны орындаудағы 

мониторинг әдістерін.білу керек; B) нақты экономикалық әртүрлі құбылыстар арасындағы байланыстарды аша 

білу; C) ұйымның экономикалық саясатын анықтай алу және талдауды; D) алынған талдаудың нәтижелері 
негізінде болжау жасауы тиіс; E) заманауи экономика талаптарына сай жобаларды басқарудың теориялық 

білімдері және тәжірибелік дағдыларына ие болу. 

 

7. Модуль - Персоналды басқару жүйесіндегі жұмыс берушінің бренді 

 

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

Пәннің атауы: Мансапты басқару 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: кадрлық саясатты басқару дағдыларын қалыптастыру, студенттердің жеке 

мансапты жоспарлау принциптерін практикалық игеруге деген қызығушылығын дамыту; сонымен қатар 

заманауи маманның мансаптық даму феномені туралы түсінік беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курста пәннің негізгі тақырыптары ашылады: ұйым қызметіндегі персоналды 

басқарудың рөлі мен маңызы; персоналды басқару эволюциясының негізгі кезеңдері; персоналды басқару 

әдіснамасы; персоналды басқару жүйесінің мазмұны процесс ретінде және құрылым ретінде; кадрлық саясатты 

қалыптастыру негіздері және персоналды басқару стратегиясы; персоналмен жұмыс істеудің негізгі 

элементтері, мазмұны және іске асыру технологиясы. 

Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Кәсіпорын экономикасы, Басқарудағы көшбасшылық, 

Тайм-менеджменті. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) кадрлық саясаттың қазіргі заманғы теориясының мазмұны мен мәні 

туралы түсінікке ие болу; В) кадрлық саясаттың ерекшеліктерін білу; С) басқару саласындағы іс-шараларды 

іске асырудың тиімділігін бағалау әдістемесін ұтымды пайдалана білу; D) мансапты жоспарлаудың 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. Е) кадрлық саясатты басқару үшін қажетті іс-әрекеттер кешенін 
қамтамасыз ететін білімді меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Бренд менеджменті 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің болашақта бәсекеге қабілетті брендтерді құруға және басқаруға, 

олардың орналасуы мен имиджін анықтауға, компанияның маркетингтік стратегияларын ескере отырып, 

олардың дамуын басқаруға көмектесетін брендтерді құру және басқару қызметіне кәсіби көзқарасын дамыту. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Бренд-менеджмент басқару қызметінің түрі ретінде. Брендті басқару функциясын 

біріктіру, брендті басқарудағы тәсілдің кросс-функционалдығы. Бренд-менеджмент әдістері. Бренд-менеджмент 

принциптері. Бренд менеджментінің ұйымдастырушылық формалары. Брендтерді басқару саласындағы 

ұйымдастырушылық құрылымдарды дамыту тәсілдері. Брендті басқаруды ұйымдастырудағы бренд 

менеджерінің рөлі. Бренд-менеджер аппараты. Әр түрлі брендтердің ынталандырушы рөлі және оны брендті 

басқару шешімдерін әзірлеудегі есепке алу. 

Пререквизиттері: Шағын және орта бизнесті басқару, Кәсіпорын экономикасы, Басқарудағы көшбасшылық, 

Тайм-менеджменті. 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) сауда маркасы мен брендинг капиталын қалыптастыру қағидаттары 

туралы түсінікке ие болу; В) тауарларды/қызметтерді жайғастыру әдістері, тұтыну құндылықтарын 

қалыптастыру технологиялары, бренд архитектурасы, бренд пен сауда маркасы арасындағы айырмашылықтар; 

С) Бренд-менеджмент саласындағы іс-шараларды іске асыру тиімділігін бағалау әдістемесін ұтымды пайдалана 

білу; D) брендингтегі талдау, креатив және инновация әдістерін практикада қолдана білу; Е) жарнама және PR-

компанияларды жоспарлау, жаңа брендті құру мен ілгерілетудің жалпы жоспарын әзірлеу дағдыларын меңгеру. 
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8.1 Модуль - Басқарудың негізгі инструменттері (персоналды басқару), 15 кредит 

БП ЖК РВ 3214 Персоналды басқару 5 5 

БП ТК BK 3215 Басқарудағы көшбасшылық  5 5 

БП ТК ТМ 3216 Тайм-менеджмент 5 5 

8.2  Модуль - Менеджменттегі сапа және мінез-құлық (ұйым менеджменті), 15 кредит 

БП ЖК РВ 3214 Персоналды басқару 5 5 

БП ТК UMK 3215 Ұйымдастырушылық мінез-құлқы 5 5 

БП ТК SM 3216 Сапа менеджменті 5 5 

9.1 Модуль - Бәсекеқабілетті экономиканы басқару (персоналды басқару), 15 кредит 

КП ЖК BU 3301 Бизнесті ұйымдастыру 5 5 

КП ЖК AZh 3302 Академиялық жазу 5 5 

КП ТК KE 3303 Кәсіпорын экономикасы 5 5 

9.2  Модуль - Аймақтық экономиканы мемлекеттік реттеу (ұйым менеджменті), 15 кредит 

КП ЖК BU 3301 Бизнесті ұйымдастыру 5 5 

КП ЖК AZh 3302 Академиялық жазу 5 5 

КП ТК EMR 3303 Экономиканы мемлекеттік реттеу 5 5 

10.1 Модуль - Менеджменттегі салықтар (персоналды басқару), 10 кредит 

БП ТК ВМ 3217 Бренд менеджменті 6 5 

БП ТК SSS 3218 Салық және салық салу 6 5 

10.2 Модуль - Экономикалық және салықтық есептілік (ұйым менеджменті), 10 кредит 

БП ТК ОТ 3217 Ойындар теориясы 6 5 

БП ТК SМ 3218 Салық менеджменті 6 5 

11.1 Модуль - Сервис менеджменті (персоналды басқару), 20 кредит 

БП   Өндірістік практика 6 5 

КП ЖК NB 3304 Negotiation in business 6 5 

КП ЖК IKE 3305 Іскерлік құжаттану және этикет 6 5 

КП ТК MMM 3306 Мейманхана және мейрамхана менеджменті 6 5 

11.2 Модуль - Бизнестегі этикет және келіссөздер (ұйым менеджменті), 20 кредит 

БП   Өндірістік практика 6 5 

КП ЖК NB 3304 Negotiation in business 6 5 

КП ЖК IKE 3305 Іскерлік құжаттану және этикет 6 5 

КП ТК SBN 3306 Стратегиялық басқару негіздері 6 5 

 

 

 



71 

 

8.1 Модуль - Басқарудың негізгі инструменттері (персоналды басқару) 

 

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

Пәннің атауы: Персоналды басқару 

Бағдарлама авторы:  Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерді нормативтік бақылау жүргізуге үйрету; еңбек процесін құраушы 

элементтерге бөлу; еңбекақы төлеудің әртүрлі жүйелері бойынша жалақы көлемін анықтау; персоналды 

басқарудың экономикалық тиімділігін анықтау және Қазақстан Республикасының заңнамалық құжаттарына 
сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру және еңбек қатынастарын регламенттеу дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында персоналды басқарудың келесі сұрақтары қарастырылады: 

персоналды басқару ғылымының эволюциясы, теориясы, әдіснамасы; ұйымның кадрлық стратегиясы және 

кадрлық жоспарлау; ұйымдағы адамдармен жұмыс істеу стратегиясы және саясаты; оларды жүзеге асырудың 

қазіргі технологиялары; қызметкердің мінез-құлқын басқару; еңбек қызметінің психофизиологиялық 

аспектілері. Персоналды іріктеу, бағалау, бейімдеу және оқыту жүйесі қарастырылды. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Бренд менеджмент, Стратегиялық басқару негіздері, Бизнес-процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) персонал қызметі туралы; персоналды оқыту әдістері туралы; персоналды 

ынталандыру тетігі туралы түсінікке ие болу. В) білу және қолдана білу: персоналды басқару мәселелерін 

реттейтін заңнамалық актілерді; еңбек нәтижелілігін ынталандыру әдістерін. С) персоналды басқару жүйесі 

бойынша деректерді талдай білу және бағалай білу; D) сандық және сапалық мәліметтерді талдау; негізгі 
проблемаларды анықтау дағдыларын меңгеру; Е) жұмыс орнын талдау және құрастыру; кадрларды іріктеу, 

қабылдау және іріктеу; кадрлардың, кадр қызметтерінің тұрақтамауын бағалау; персоналды оқыту дағдылары 

болуы тиіс. 

 

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

Пәннің атауы: Басқарудағы көшбасшылық 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: "Басқарудағы көшбасшылық" 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 мазмұны: Көшбасшылық және менеджмент. Мінез-құлық теориялары. Ұйымдастырушылық 

көшбасшылық. Көшбасшы және қатардағы мүше арасындағы алмасу теориясы. Фидлер көшбасшылығының 

ахуалдық теориясы. Р. хаустың "жол – мақсат" Көшбасшылық теориясы. Херши мен Бланчардтың ахуалдық 

көшбасшылығы моделі. Көшбасшылықты алмастырғыштар. Атрибуция теориясы және көшбасшылық. Жоғары 

тиімді көшбасшылық. Көшбасшылық құзыреттілікті бағалау технологиялары. Жұмыс командасының 

сипаттамасы. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Бренд менеджмент, Стратегиялық басқару негіздері, Бизнес-

процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ұйымның жүйесі мен кіші жүйесі ретінде топтың негізгі заңдылықтары 

мен жұмыс істеу механизмдерін білу B) топтық үрдістерді ғылыми зерттеудің негізгі әдістері туралы түсінікке 
ие болу C) жеке тұлға, әлеуметтік бірегейлілік туралы түсінікке ие болу D) үлкен және кіші топтар – әлеуметтік 

ортақтықтардың қызмет ету заңдары туралы түсінікке ие болу D) топ құрылымын, топтағы коммуникативтік 

үдерістерді және топтық динамиканы талдай білу. E) топтық динамика феномендеріне және қызмет 

міндеттеріне сүйене отырып, топтық өзара әрекеттесуді түзете білу 

 

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

Пәннің атауы: Тайм менеджменті 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде Болашақ өмірден өз жолдарын 

дұрыс таба білуі үшін алдына мақсат қойып, жоспар құра білуге үйрету, белгілі бір мамандық иесі болу үшін 

талмай еңбектеніп, белгілі бір жетістікке жету үшін уақытты тиімді пайдалана білу керектігін түсіндіру. Осы 

тақырыпта бойынша білімдерін жетілдіріп, ой пікірлерін дамыту ұлы адамдардың даналық сөздері арқылы 
ойлау қабілеттерін дамыту және адамгершілікке тәрбиелеу дағдылары болуы тиіс 

Пәннің қысқаша мазмұны: Уақыт  философиясы. Тайм-менджмент типтері. Еңбек процестері және жұмыс 

уақыты. Жұмыс уақытын зерттеу әдістері. Жұмыс уақытын ұйымдастырудың қазіргі формалары. Басшының 

жұмыс уақытын жоспарлау. Орындаушының жұмыс уақытын жоспарлау.  

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Бренд менеджмент, Стратегиялық басқару негіздері, Бизнес-

процесстерді басқару. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) тайм менеджмент түсінігін, тиімді жоспарлау әдісі туралы  білу;B) 

дағдылануы: жұмыс уақытының құрылымын анықтау, уақыт қорын анықтау; C) жұмыста өзін-өзі ынталандыру 

әдісін пайдалану,  D) тиімді мақсат қою, тайм менеджмент принциптерін пайдалану бойынша компетенциялар 

қалыптасуы тиіс. E) стратегиялық және тактикалық тиімділік әдісін ажырата білу және қолдану. 

 

8.2  Модуль - Менеджменттегі сапа және мінез-құлық (ұйым менеджменті) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ұйымдастырушылық мінез-құлқы  

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: "Ұйымдастырушылық мінез-құлық" пәнін оқытудың мақсаты-ұйымдағы 

адамның мінез-құлқы, ұйымның уәждемесі мен нәтижелілігі, ұйымдағы топтық мінез-құлық және 

ұйымдастырушылық өзгерістер саласында білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ нарықтық бәсекелестік 

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

менеджерлерді даярлау. 

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

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

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

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

қимылының рөлдік аспектісі.  Адам мен ұйымның өзара іс-қимылының тұлғалық аспектісі.  Адам мен топтың 
өзара әрекеттесуі.  Адамның ұйымдастырушылық ортаға бейімделуі және оның мінез-құлқын өзгерту. 

Ұйымдағы дербес даму. Ұйымның мінез-құлқын басқару. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Бренд менеджмент, Стратегиялық басқару негіздері, Бизнес-процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті: көпшілік алдында 

сөйлеу, келіссөздер, кеңестер өткізу, іскерлік хат алмасу, электрондық коммуникациялар; B) басқару 

міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылықтың және биліктің негізгі теорияларын қолдану қабілеті 

C) топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін білу негізінде топтық жұмысты 

тиімді ұйымдастыру қабілеті; D) топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін 

білу негізінде топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру қабілеті; E) жанжалды жағдайларды шешудің әртүрлі; 

адам ресурстарының аудитін жүргізе білу және ұйымдастыру мәдениетінің диагностикасын жүзеге асыру. 
 

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

Пәннің атауы: Сапа менеджменті 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

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

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

Пәннің қысқаша мазмұны: Сапа менеджментінің негізгі принциптері. Сапа менеджментінің дамуының негізгі 

кезеңдері.  ИСО 9000 сериясының және сапа менеджментінің стандарттары. Кәсіпорынға  сапа жүйесін енгізу. 

Сапа менеджменті жүйесін құрастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.  Сапа менеджменті жүйесі 

жобасын жүзеге асыру. Ішкі аудитті ұйымдастыру.  

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 
Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Бренд менеджмент, Стратегиялық басқару негіздері, Бизнес-

процесстерді басқару. 

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

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

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

технологияларын пайдалану; Д) өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау; сапа менеджмент жүйесінің  

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

аудиттерін өткізу және өндірістерді, ұйымдастырларды сертификаттауға дайындау. 

 

9.1 Модуль - Бәсекеқабілетті экономиканы басқару (персоналды басқару) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Бизнесті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шаруашылық субъектілердің қызметін нарық жағдайында ұйымдастырудың 

теориялық негіздерін зерттеу және бизнесті құру әдістемесін игеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес-ұйымдастырудың мәні мен мазмұны. Бизнесті ұйымдастырудың 

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

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 



73 

 

Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Бренд менеджмент, Стратегиялық басқару негіздері, Бизнес-

процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) Бизнесті ұйымдастырудың  әдістемесін, қабылданған стратегияның 

қойылған мақсаттарың қарым-қатынасын, әртүрлі сферадағы кәсіпорындардың бизнесті ұйымдастырудың 

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

ұйымдастырудың қазіргі әдістері мен тәсілдерін оқыту; C) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың 

елдегі мемлекетттік реттелуі бойынша заңдылықтарын; Кәсіпорынның бизнесті ұйымдастыру әдістерін, 

инвестициялық қызметтің тиімділігіне баға беру, экономикалық талдау жасай білу;  D) Бизнесті 
ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Бизнестің  экономикалық көрсеткіштерді есептей 

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

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

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Курсты оқытудың мақсаты студенттердің өз зерттеу жобаларын жүзеге асыруға дайындығы мен қабілетін 

қалыптастыруға және олардың нәтижелерін халықаралық академиялық қоғамдастық нормаларына сәйкес 

жазбаша түрде ұсынуға бағытталған тиісті құзыреттіліктерін дамыту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны Жоғары оқу орындарында "Академиялық жазу" пәнін оқыту ғылыми ойлауды 

дамытуға және ғылым жүйесінде, оның ішінде экономикалық жүйеде зерттеу дағдыларын игеруге ықпал етеді. 

Бұл пәнді оқу кезінде студенттер халықаралық академиялық қоғамдастықтың ғылыми мақалада, дипломдық 
жобада ғылыми зерттеу нәтижелерін ұсыну құрылымы мен рәсімдеріне қойылатын талаптарымен танысады,  

зерттеу мәселесін қою және дипломдық жобаны іске асыру үшін әдіснамалық құралдарды әзірлеу мен  тақырып 

бойынша әдебиеттерді іздеу және таңдау, әдебиеттерге шолу жазу және анықтамалық аппаратты жобалау 

дағдыларын қалыптастырады; жеке және басқа адамдардың жұмыстарын сыни оқу дағдыларын дамытады, 

жариялауға ғылыми мақала дайындайды. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Бренд менеджмент, Стратегиялық басқару негіздері, Бизнес-

процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А) академиялық жазудың теориялық негіздерін білу; B) ғылыми жұмыстың 

мақсатын, міндеттерін, пәні мен объектісін тұжырымдау; C) тақырып бойынша әдебиетте бағдарлану, ғылыми 

жұмыс үшін Библиографиялық ресурстар мен іздеу жүйелерін пайдалану; D) кәсіпорынның өндірістік-
шаруашылық қызметін талдау дағдысының болуы; болашақта кәсіпорын қызметін ғылыми болжау мен 

жоспарлаудың үйлесімділік әдісін практикада қолдану; E) өз зерттеуінің ережелерін дәйектілікпен баяндай 

білу, оларды фактілермен және мысалдармен бекіту;  
 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорын экономикасы 

Бағдарлама авторы:  Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттердің шаруашылық жүйе ретінде ұйымның жұмыс істеу принциптері 

мен заңдылықтары туралы, кәсіпорынның тиімділігін арттыру мақсатында оның қызметін жоспарлау және 

басқару әдістері туралы кешенді білім алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу курсында нарықтық  қатынастардың қалыптасуы  жағдайындағы 
кәсіпорындардың экономикасының сұрақтары қарастырылады, кәсіпорын қызметін талдаудың,  жоспарлаудың 

және болжамдаудың әдістері қамтылады.  Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары мен айналым 

құралдарының  айналысын жеделдету мәселелері зерттеледі.  Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның 

шаруашылық қызметінің экономикалық механизмдері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Баға қалыптастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Бренд менеджмент, Стратегиялық басқару негіздері, Бизнес-

процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) басқарудың теориялық негіздерін, кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 

принциптерін, есепке алуды ұйымдастыру, қаржылық және экономикалық жоспарлау принциптерін білу; B) 

кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есептеу; практикада кәсіпорын қызметін перспективада ғылыми 

болжамдау мен жоспарлаудың теңдестірілген әдісін қолдану; С) кәсіпорындар мен фирмалардың 

перспективалық және ағымдағы міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; кәсіпорынның алдына 
қойылған экономикалық және әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізу жолдарын әзірлеу; D) нарықтық жағдайда 

кәсіпорынның нақты жағдайын бағалау және оның жұмыс істеу перспективасын білу; E) алынған білімді 

экономиканың түрлі салаларында іс жүзінде қолдана білу. 

 

9.2  Модуль - Аймақтық экономиканы мемлекеттік реттеу (ұйым менеджменті) 

 

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

Пәннің атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеу 
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Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мемлекет меншігіне алу механизмі, нарықтық экономика 

жағдайында әртүрлі қызмет салаларын мемлекеттік реттеу, мемлекеттің әлеуметтік саясаты, тікелей 

мемлекеттік реттеудің қаржы-экономикалық құралдары туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық аспектісі және оның объектісі. 

ЭМР әдіснамасының түсінігі және оның негізгі элементтері. Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық 

негіздері және оның шетелдік тәжірибесі. Өтпелі экономиканың жалпы сипаттамасы және оның заңдылықтары. 

Экономикалық өсу: оны қамтамасыз етудің негізгі факторлары мен мемлекеттік шаралары. Әлеуметтік-
экономикалық болжау және жоспарлау мемлекеттің экономиканы реттеу жөніндегі қызметінің бастапқы кезеңі 

ретінде. Халықты ұтымды жұмыспен қамтуды және әлеуметтік қорғауды мемлекеттік реттеу. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Стратегиялық басқару негіздері, Бизнес-процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) мемлекеттің экономикалық саясатын іске асырудың мәнін, әдістері мен 

қағидаттарын білу; В) нарық негізінде қалыптасатын экономикалық қатынастардың белсенді 

қатысушыларының бірі ретінде мемлекет туралы түсінікке ие болу; С) өңірлік экономиканың жұмыс істеуі мен 

дамуының қазіргі заманғы проблемаларына баға бере білу; D) бар проблемаларды бағалау үшін экономикалық 

жағдайды, заңдарды, ұйымды басқару принциптерін түсіне білу; Е) мемлекеттік реттеу әдістерін пайдалану 

дағдыларын меңгеру, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және іске асыру. 

 

10.1 Модуль - Менеджменттегі салықтар (персоналды басқару) 
 

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

Пәннің атауы: Бренд менеджменті 

Бағдарлама авторы: Аглешов К.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің болашақта бәсекеге қабілетті брендтерді құруға және басқаруға, 

олардың орналасуы мен имиджін анықтауға, компанияның маркетингтік стратегияларын ескере отырып, 

олардың дамуын басқаруға көмектесетін брендтерді құру және басқару қызметіне кәсіби көзқарасын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бренд-менеджмент басқару қызметінің түрі ретінде. Брендті басқару функциясын 

біріктіру, брендті басқарудағы тәсілдің кросс-функционалдығы. Бренд-менеджмент әдістері. Бренд-менеджмент 

принциптері. Бренд менеджментінің ұйымдастырушылық формалары. Брендтерді басқару саласындағы 

ұйымдастырушылық құрылымдарды дамыту тәсілдері. Брендті басқаруды ұйымдастырудағы бренд 
менеджерінің рөлі. Бренд-менеджер аппараты. Әр түрлі брендтердің ынталандырушы рөлі және оны брендті 

басқару шешімдерін әзірлеудегі есепке алу. 

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Бизнесті ұйымдастыру, Менеджмент, Бизнес-жоспарлау. 

Постреквизиттері: Бизнес-коммуникациялар, Бизнес-процесстерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сауда маркасы мен брендинг капиталын қалыптастыру қағидаттары 

туралы түсінікке ие болу; в) білу: тауарларды/қызметтерді жайғастыру әдістері, тұтыну құндылықтарын 

қалыптастыру технологиялары, бренд архитектурасы, бренд пен сауда маркасы арасындағы айырмашылықтар; 

С) Бренд-менеджмент саласындағы іс-шараларды іске асыру тиімділігін бағалау әдістемесін ұтымды пайдалана 

білу; D) брендингтегі талдау, креатив және инновация әдістерін практикада қолдана білу; Е) жарнама және PR-

компанияларды жоспарлау, жаңа брендті құру мен ілгерілетудің жалпы жоспарын әзірлеу дағдыларын меңгеру.

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

Пәннің атауы: Салық және салық салу 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: салықтардың жұмыс істеуінің теориялық аспектілерін зерделеу, салықтардың 

әртүрлі түрлерін практикалық есептеу дағдыларын игеру, салық заңнамасын егжей-тегжейлі зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салықтардың экономикалық мәні және табиғаты. ҚР салық жүйесі: қалыптасу 

кезеңдері, қазіргі жағдайының сипаттамасы. Салық саясаты және оның мемлекеттің экономикалық саясатын 

іске асырудағы рөлі. Салық механизмі. Көлік құралдарына салынатын салық. Жер салығы. Мүлік салығы. 

Қосылған құн салығы. Акциз. Корпоративтік табыс салығы. Жеке табыс салығы. Шетелдік заңды және жеке 

тұлғалардың кірістеріне салық салу ерекшеліктері. Әлеуметтік салық. Экспортқа рента салығы. Салық салу 

недрапользователей. Ойын бизнесіне салық салу. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі. 

Шаруа (фермер) қожалықтары үшін арнаулы салық режимі. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды 
тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимі. Алымдар, баждар және төлемдер.  

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Халықаралық менеджмент, Эккаутинг менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) салықтар, алымдар, төлемдер, кедендік төлемдер туралы түсінікке ие 

болу; ҚР салықтардың жіктелуін білу. В) пайданы немесе шығынды анықтау үшін қажетті есептерді талдау 

және жүргізу; әртүрлі салық салу объектілері бойынша салық сомасын есептей білу. С) қаржылық операциялар 

бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға, салық базасын айқындауға; бюджетке төленуге жататын 

салықтар сомасын есептеуге; салықтық әкімшілендіру ережелерін практикада қолдануға міндетті. D) 
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оңайлатылған декларация негізінде құқықтық база мен салық заңнамасын, арнаулы салық режимдерін зерделеу, 

алымдар мен төлемдерді есептеу мен төлеу тәртібін меңгеру, толық білу. Е) бюджетке уақтылы салық 

түсімдерін, сондай-ақ салық заңнамасын, олардың қолданылуын реттейтін нормативтік құқықтық актілерді 

қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін қамтамасыз ету. 

 

10.2 Модуль - Экономикалық және салықтық есептілік (ұйым менеджменті) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ойындар теориясы 

Бағдарлама авторы: Есжанова Э.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың негізгі мақсаты студенттерді математиканың жаңа бөлімдерімен 

таныстыру, студенттерді нақты міндеттермен таныстыру, математикалық модельдерді құру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курста матрицалық ойындар, биматрикалық, көп сатылы және кооперативті 

ойындар теориясының негіздері қол жетімді түрде берілген; шексіз антагонистік ойындар туралы түсінік 

берілген. Экономикалық мәселелерді шешуде ойын теориясының әдістерін қолданудың көптеген мысалдары 

келтірілген. Экономикалық-математикалық модельдерді құруға, сондай-ақ есептерді түпкілікті нәтижеге 

жеткізуге ерекше назар аударылады. Экономикадағы ойын теориясының міндеттері. Ойын теориясының негізгі 

түсініктері мен анықтамалары. Ойындардың жіктелуі. Ұтыс матрицасы (төлем матрицасы, ойын матрицасы). 

Ойыншылардың таза стратегиялары. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 
Постреквизиттері: Халықаралық менеджмент, Эккаутинг менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) қаржылық және экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті ойындар 

теориясының негіздері (ойын теориясының негізгі ғылыми принциптері мен базалық түсініктері, ойындарды 

шешудің нақты және жуық әдістері; В) ойындар теориясының көмегімен экономикалық-математикалық 

модельдеу тұжырымдамаларын; ойындар теориясының эволюциясын; ойындарды жіктеудің (типологияның) 

негізгі принциптерін білу; С) қаржылық және экономикалық есептерді шешу үшін ойын модельдерін қолдана 

білу D) экономикалық құбылыстар мен процестердің жай-күйін бағалау және дамуын болжау үшін 

математикалық модельдерді құру, талдау және қолдану әдістемесін меңгеру Е) нақты жағдайды модельдеу үшін 

қолайлы ойын түрін анықтау дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Салық менеджменті 

Бағдарлама авторы: Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: Еңбек, ақыл-ой және адамдардың мінез-құлқының мотивтерін қолдана отырып, 

салық төлеу кезінде алға қойылған мақсаттарға қалай қол жеткізуге болатындығы туралы жаңа басқарушылық 

ойлау мен білімге ие білікті мамандарды даярлауға ықпал ету. Салық менеджментінің жұмыс істеуі мен дамуы 

туралы жан-жақты теориялық түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салық менеджментінің теориясы мен практикасын, оны қолданыстағы салық және 

кеден заңнамалары жағдайында қолдану ерекшеліктерін зерделеу; салықтардың нақты түрлерін практикалық 

есептеу, сондай-ақ оларды оңтайландыру дағдыларын меңгеру; салық әсерінің әртүрлі құралдарын зерделеу, 

салық, кеден, азаматтық заңнамаларды, сондай-ақ халықаралық салық келісімдерін зерделеу. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 
Постреквизиттері: Халықаралық менеджмент, Эккаутинг менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) салық менеджментінің жұмыс істеуі және дамуы туралы кешенді 

теориялық түсінікке ие болу; в) салық төлемдерін стратегиялық және тактикалық басқару әдістерін білу; с) 

Қазақстанның салық жүйесіндегі салықтардың негізгі топтарының жұмыс істеу ерекшеліктерін, оларды есептеу 

мен төлеу тетігін, салық жеңілдіктерін қолдану ерекшеліктерін білу. D) салық төлемдерін оңтайландырудың 

маңызды факторы ретінде салықтық жоспарлау әдістерін меңгеру; Е) шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

және өңірдің салықтық әлеуетін бағалау процесінде қолдану дағдыларын меңгеру. 

 

11.1 Модуль - Сервис менеджменті (персоналды басқару) 

 

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

Пәннің атауы: Negotiation in business 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to 

negotiation; training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the 

theoretical knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication 

culture and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic 

techniques of discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 

Пәннің қысқаша мазмұны: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 
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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: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Халықаралық менеджмент, Эккаутинг менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, types 

and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms and 

principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal and 
non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct negotiations, 

meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to participate effectively 

in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: "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: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Бизнес-процесстерді басқару, Бизнес коммуникациялар 

Оқытудан күтілетін 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 жөніндегі білім кешенін меңгеру; E) нормативтік талаптар негізінде басқару 

құжаттарын жасау және ресімдеу дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Мейманхана және мейрамхана менеджменті 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді қонақ үй және мейрамхана бизнесі саласындағы сервистің 

психологиялық, этикалық, эстетикалық, ұйымдастырушылық мәдениетінің негіздерімен, сондай-ақ қонақ үй 

және мейрамхана кешенінің жарнамалық қызметінің ерекшеліктерімен және қонақ үй және мейрамхана 
кәсіпорындарының корпоративтік мәдениетінің ерекшеліктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Мейманхана және мейрамхана менеджменті" курсы аясында қонақжайлылық 

кәсіпорындарының эволюциясы, қонақ үй өнімінің элементтері, қонақ үйлер мен мейрамханалардың 

сипаттамалары мен ерекшеліктері, сонымен қатар қонақ үйлер мен мейрамханалардың жіктелуі 

қарастырылады, қонақ үй мен мейрамханаға қызмет көрсетудің маңызды тұжырымдамалары сипатталған. 

Тамақтану кәсіпорындарында қызмет көрсету үдерістерін басқару, қызмет көрсету сапасы мен мәдениеті 

мәселелеріне ерекше назар аударылды. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері, Персоналды басқару 

Постреквизиттері: Бизнес-процесстерді басқару, Бизнес коммуникациялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) қонақ үй және мейрамхана кешені кәсіпорнының имиджі, корпоративтік 

мәдениет туралы түсінікке ие болу; B) сервистің психологиялық, этикалық, эстетикалық, ұйымдастырушылық 

мәдениетінің ерекшеліктері мен сипаттамасын білу; C) қонақ үй және мейрамхана кешенінің тауарлары мен 
қызметтерін жылжытудағы жарнаманың рөлін түсіну; D) кәсіби қызметте қонақтардың әртүрлі психологиялық 

типтерімен жұмыс істеу дағдыларын қолдана білу; E) курстың ұғымдық аппаратын, сервис мәдениетінің 

әртүрлі салаларын талдау құралдарын меңгеру. 

 

11.2 Модуль - Бизнестегі этикет және келіссөздер (ұйым менеджменті) 

 

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

Пәннің атауы: Стратегиялық басқару негіздері 
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Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты-стратегиялық басқару процестерінің жаңа технологияларын, 

белгісіздік жағдайында тиімді стратегиялық шешімдерді әзірлеу әдістерін және сыртқы ортаның тез өзгеруін 

оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста стратегияның мәні мен мазмұны, стратегиялық менеджменттің пайда 

болуын қажет ететін ұйымды басқарудағы міндеттер мен жүйелік шешімдердің эволюциясы зерттеледі, басқару 

жүйелеріне ситуациялық талдау жасалады, компанияны және оның құрамдас бөлігін стратегиялық басқарудың 

рөлі мен орны анықталады - Стратегиялық жоспарлау, ұйымның миссиясы мен мақсаттарының рөлі 
анықталады және оларды әзірлеу бойынша ұсыныстар беріледі, ұйымның сыртқы ортасын талдау әдістемесі 

және оның күшті және әлсіз жақтарын басқарушылық талдау әдістемесі қарастырылады, эталондық және 

функционалдық стратегияларды талдау негізінде дамудың баламалары бағаланады және компанияның жалпы 

стратегиясы таңдалады, стратегияны іске асыруды басқару стратегиялық өзгерістер мәселелерін ескере отырып, 

оны сапалы жоспарлау және орындауды басқару болып табылады. 

Пререквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Менеджмент, Экономика және бизнес негіздері, Персоналды басқару 

Постреквизиттері: Бизнес-процесстерді басқару, Бизнес коммуникациялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) ұйымды стратегиялық басқарудың негізгі ұғымдары, қағидаттары мен 

процестері туралы түсінікке ие болу; B) стратегияны қалыптастыру тәсілдерін, стратегия түрлерін және оны 

құру мен іске асырудың құралдарын білу; C) фирманың экономикалық стратегиясын қалыптастыру 

қағидаттарын және экономикалық стратегияны құраушыларды білу. D) басқарушылық жағдайларды 

стратегиялық басқару тұрғысынан талдай білу; E) өзгермелі қоршаған орта жағдайында кәсіпорын қызметін 
басқару дағдыларын меңгеру. 

 5В050700 – МЕНЕДЖМЕНТ  

4 курс 
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12.1 Модуль - Қызмет көрсету менеджменті, 20 кредит 

БП  ТК ASB 4225 Әлеуметтік сфераны басқару 7.1 5 

БП  ТК НМ 4226 Халықаралық менеджмент 7.1 5 

КП TK KZhU 4306 Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 7.1 5 

КП TK EATU 4307 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 7.1 5 

12.2 Модуль - Қаржылық және салықтық есептілік, 20 кредит 

БП ТК KEТ 4225 Қаржылық есептілікті талдау  7.1 5 

БП ТК SSS 4226 Салық және салық салу 7.1 5 

КП ТК ЕМ 4306 Эккаутинг менеджмент 7.1 5 

КП TK EN 4307 Еңбекті нормалау 7.1 5 

13.1 Модуль - Сервис менеджменті, 28 кредит 

КП TK OM 4308 Өндірістік менеджмент 7.2 5 

БП ТК NB 4229 Negotiation in business 7.2 4 

КП ТК MMM 4309 Мейманхана және мейрамхана менеджменті 7.2 4 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

13.2 Модуль - Бизнес-процестерді басқару технологиялары, 28 кредит 

КП TK ВРВ 4308 Бизнес-процестерді басқару 7.2 5 

БП ТК ВК 4229 Бизнес-коммуникациялар 7.2 4 

КП ТК OB 4309 Өнімділікті басқару 7.2 4 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

12.1 Модуль - Қызмет көрсету менеджменті 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік сфераны басқару 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты әлеуметтік саланы ұйымдастыру, жоспарлау, қаржыландыру, 

жалпы және оның жекелеген салаларын кадрлық қамтамасыз етудің теориялық-әдіснамалық және практикалық 
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аспектілерін қарастыру негізінде әлеуметтік салада болып жатқан экономикалық үдерістер туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің теориялық негіздерін, мемлекеттік 

билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүргізетін саясаттардың басқа түрлерімен қаржылық 

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

қаражатты қалыптастырудың негізгі көздерін және олардың қоғамдық секторда шығындалуының бағыттарын, 

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

қаржыландыру және өндіріс, қоғамдық құралдарды пайдалану саласындағы оңтайлы шешімдерді іздеу 
әдістерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, 

Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін 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 өзара байланысын;B) Әлеуметтік сала салаларындағы экономикалық 

қатынастардың ерекшеліктерін; нарық жағдайында әлеуметтік саланың шаруашылық жүргізуші субъектілерінің 

қызметін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді есептеу әдістемесін білу.C) әлеуметтік саладағы 

трансформациялық үдерістер барысында пайда болатын нақты жағдайларды талдай білу; D) ҚР және оның 

аймақтарындағы әлеуметтік саясат және әлеуметтік сала салаларын дамыту мәселелері бойынша ақпаратты 

табу, игеру және пайдалану дағдыларын меңгеру; E) қоғам мен мемлекет мүддесінде қоғамдық маңызды 
мақсаттарды қоюды, оларға қол жеткізу жағдайларын қалыптастыруды, барынша мүмкін болатын нәтижелерді 

алу үшін жұмысты ұйымдастыруды қоса алғанда, әлеуметтік саланы дамытуды стратегиялық басқаруды жүзеге 

асыру қабілетін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық менеджмент 

Бағдарлама авторы:  Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Халықаралық бизнес тәжірибесі мен теориясын, қазіргі халықаралық істі 

жүргізудің және ұйымдастырудың негізін, оның ішкі және сыртқы орта компоненттерін, халықарарлық бизнесті 

ұйымдастырудың формаларын, халықаралық бизнесті басқарудың құрылымын, халықарарлық бизнесті және 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ақпараттық аспектілерін, сонымен қатар халықарарлық бизнесті 
сақтандыруды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықраралық бизнес концепция. Халықраралық бизнестің субъектілері.  

Ұстаным және бизнестің белгілері. Халықраралық бизнес жүйесі және оның экономикалық ортасы. 

Инфрақұрылым және халақаралық бизнестің экономикалық емес ортасы. Кәсіпкерлік фирма түсінігі. 

Физикалық және заңды тұлғалар сияқты субъекттер. Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет. 

Фирманы құру технологиясы. Өндірістік және коммерциялық бизнес. Ақпараттық және консультациялық 

бизнес. Халықраралық бизнесті басқарудың стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпкерлік фирманы тарату және 

қайта құру. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, 

Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  индустриалды дамыған, «жаңа индустриалдық» және дамушы елдердің 

экономикалары, олардың дамуының негізгі тенденциялары туралы білімдер; B)   осы білімдерді тәжірибелік 

қызмет облысында қолдану үшін есептеу мен салыстырмалы талдаудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру; C) 

қазіргі әлемнің экономикалық мәселелерін сауатты теориялық және тәжірибелік талдау; D) халықаралық 

экономикалық және сыртқы экономикалық саясатты бағалау; Е) трансұлттық корпорацияларды басқару  

қабілетін игеру. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттер экономикадағы мәліметтерді 

талдау қағмидаларын түсінуі керек, экономикалық көрсеткіштерді болжамдаудың негізгі бағыттарын білуі тиіс, 
мәліметтерді талдаудың негізгі әдістерін, статистикалық ақпарат негізінде модельдерді құруды зерттеуі тиіс, 

болжамдарды және процестердің әрқилы кластары үшін олардың сенімділік интервалын құруы тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын қызметін жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. кәсіпорында жоспарлы 

жұмысты ұйымдастыру. Жоспарлаудың нормативтік базасы. Іскерлік ортаны болжау. Іскерлік жоспарлау 

(кәсіпорынның бизнес жоспары).Кәсіпорындағы старетигялық жоспарлау.Кәсіпорындағы ағымдық және 

оперативтік жоспарлау. Өнім өндіру мен өткізуді жоспарлау. кәсіпорында еңбекті және әлеуметтік дамуды 

жоспарлау. Өндіріс шығындары мен бағаны жоспарлау. Қаржылық жоспарлау. Желілі жоспарлау. 
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Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, 

Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) алдағы тұрған жоспарлы мәселелер құрамын қалыптастыру; B) алдағы 

кезеңде кәсіпорын іске асыруды жоспарлап отырған стратегияларды, мақсаттар мен міндеттерді негіздеу C) 

ұйымның қалаулы болашағын жобалау; қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетудің негізгі құралдарын 

жоспарлау, қалаулы болашаққа жақындау үшін қажетті құралдарды таңдау немесе жасау;  D) ресурстарға 

қажеттілікті анықтау, қажетті ресурстардың құрылымы мен көлемін және олардың түсу мерзімін жоспарлау.E) 
күтілетін қауіп- қатерлер немесе кәсіпорынның дамуының жорамалданатын мүмкіндіктер жүйесін анықтау. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 
түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, 

Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 
категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін. D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 

қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

 

12.2 Модуль - Қаржылық және салықтық есептілік 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қаржылық есептілікті талдау 

Бағдарлама авторы: Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді ақпараттық ағындарды аналитикалық бағалауға, кәсіпорынның 

қаржылық (бухгалтерлік) есептілігін оқуға үйрету; әдіснаманы ашу және ұйымның қаржылық жағдайы мен 

қаржылық нәтижелерін талдау және объективті бағалау дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика талаптарына сәйкес қаржылық есептілікті талдау 

тұжырымдамасы. Бухгалтерлік және салықтық есептілік көрсеткіштерінің өзара байланысы. Бухгалтерлік 

балансты көлденең және тік талдау. Кірістер мен шығындар туралы есепті талдау. Есеп (Бухгалтерлік) және 

экономикалық рентабельділікті талдау. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті талдау. Ұйым 

капиталының құрамы мен қозғалысын талдау. Ұйымның бизнес-жоспарын әзірлеу кезінде қаржылық 

есептілікті талдау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, 
Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) ұйымның қаржылық жай-күйі мен қаржылық нәтижелерін талдау үшін 

бухгалтерлік есептілік көрсеткіштерін пайдалану туралы түсінікке ие болу; В) қаржылық есептілікті талдау 

тұжырымдамасын білу; С) қаржылық (бухгалтерлік) есептілікті тереңдетілген талдау әдістемесін білу; D) 

қажетті ақпаратты таба білу, оның анықтығын тексеру және оны талдамалық есептер мен негіздемелерде 

пайдалану; Е) Экономикалық талдаудың негізгі әдістемелерін қолдану дағдыларына ие болу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Салық және салық салу 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: салықтардың жұмыс істеуінің теориялық аспектілерін зерделеу, салықтардың 

әртүрлі түрлерін практикалық есептеу дағдыларын игеру, салық заңнамасын егжей-тегжейлі зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салықтардың экономикалық мәні және табиғаты. ҚР салық жүйесі: қалыптасу 

кезеңдері, қазіргі жағдайының сипаттамасы. Салық саясаты және оның мемлекеттің экономикалық саясатын 

іске асырудағы рөлі. Салық механизмі. Көлік құралдарына салынатын салық. Жер салығы. Мүлік салығы. 
Қосылған құн салығы. Акциз. Корпоративтік табыс салығы. Жеке табыс салығы. Шетелдік заңды және жеке 

тұлғалардың кірістеріне салық салу ерекшеліктері. Әлеуметтік салық. Экспортқа рента салығы. Салық салу 

недрапользователей. Ойын бизнесіне салық салу. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі. 

Шаруа (фермер) қожалықтары үшін арнаулы салық режимі. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды 

тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимі. Алымдар, баждар және төлемдер. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, 

Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) салықтар, алымдар, төлемдер, кедендік төлемдер туралы түсінікке ие 

болу; ҚР салықтардың жіктелуін білу. В) пайданы немесе шығынды анықтау үшін қажетті есептерді талдау 

және жүргізу; әртүрлі салық салу объектілері бойынша салық сомасын есептей білу. С) қаржылық операциялар 

бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға, салық базасын айқындауға; бюджетке төленуге жататын 
салықтар сомасын есептеуге; салықтық әкімшілендіру ережелерін практикада қолдануға міндетті. D) 

оңайлатылған декларация негізінде құқықтық база мен салық заңнамасын, арнаулы салық режимдерін зерделеу, 

алымдар мен төлемдерді есептеу мен төлеу тәртібін меңгеру, толық білу. Е) бюджетке уақтылы салық 

түсімдерін, сондай-ақ салық заңнамасын, олардың қолданылуын реттейтін нормативтік құқықтық актілерді 

қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін қамтамасыз ету. 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны Эккаутинг түсінігі, оның қасиеттері және қажеттілігі. Менеджмент эккаутинг 

негіздері. Менеджмент эккаутингінің практикалық маңызы. Менеджмент эккаутингін ұйымдастыру. Ұйымның 

резервтерін ашу үшін деректерді жинау және талдау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, 

Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық 

құжаттарды білу; B) микродеңгейде дағдарысқа қарсы рәсімдерді жүзеге асырудың формалары мен әдістерін 

білу; C) дағдарысқа қарсы басқару теориясы бойынша білімді пайдалана білу; D) іс жүзінде төлем қабілетсіздігі 

диагностикасының көрсеткіштерін қолдану және осы көрсеткіштердің диагностикасын бағалау кезінде 

аналитикалық қорытындылар жасау; E) кәсіпкерлік тәуекелдерді және кәсіпорынның төлем қабілетсіздігін 
төмендету және бейтараптандыру әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру: мазмұны, негізгі факторлар, динамикасы. 

Кәсіпорындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды жақсарту және оған қызмет көрсету, еңбекті бөлу және 

кооперациялау. Жұмыс уақытының шығындары, еңбек режимі және демалыс. Еңбек нормасы және 

нормативтер жүйесі. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу. Жұмыс уақытының шығындарын зерттеу. Еңбек 

нормасын кешенді негіздеу. Еңбек нормасы әдістері және олардың дамуы. Өндірістік операциялардың 
еңбекшығындылығы мен ұзақтығын кешенді есептеу. Норманы қайта қарау және оның сапасын бағалау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, 

Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын және еңбек үрдісі құрылымын, 

жұмыс уақыты шығындарын және еңбектің реттелуін үйрену әдістері, нормативтерді құрастыру тәртібі және 

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 

еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В.Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 
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субъектi   ретінде   іс-жүзінде   қолданатын   принцип   пен механизмдерін, еңбекті ұйымдастыру әдістерін, 

еңбек нысандарын мөлшерлеу ерекшсліктерін, мәні мен мағынасын білу; С.Негізгі  экономикалык түсінік пен 

терминдерің, еңбек үрдісінің негізгі элементтері мен әдістерін, еңбек уақытын бақылау,талдау әдістемеліктерін, 

еңбек шығынын және еңбектің өнімділігiн жоғарылату әдістерін игеру; D. Жұмыс уақытын қолдану 

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

қалыпты нұсқаларын таңдауды, техникалық,экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу,ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

нормативтерін белгілеу,еңбекті төлеу жүйесі мен түрлі формаларын жетілдіру және қолдануды білу. Е.Жұмыс 
уақыты шығындарын есептеу;  уақыт, қызмет көрсету, жұмыскерлер саны  нормативтерін, принципиалды 

сызбаларын әзірлеу және нормаларды есептеу; бригадалық ұйымдастыру жағдайындағы нормалауды есептеу; 

нормалауды басқару. 

13.1 Модуль - Сервис менеджменті 

 

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

Пәннің атауы: Өндірістік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өнім өндірісі мен еңбек процесін ұтымды, прогрессивті ұйымдастыру әдістерін, 

кәсіпорынның барлық өндірістік ресурстарын неғұрлым толық пайдалану тәсілдерін білу  

Пәннің қысқаша мазмұны: кәсіпорын жұмысының барлық экономикалық көрсеткіштерінің жақсаруымен 

қатар жүретін өндіріс тиімділігін тұрақты арттыру жолдары, өндіріске жаңа техниканы, технологияны енгізуді 
ұйымдастыру әдістері, кәсіпорында және оның құрылымдық бөлімшелерінде өндірісті оперативті басқарудың 

ұтымды әдістері, кәсіпорында негізгі көмекші және қызмет көрсетуші өндірістік процестерді жобалау және 

модельдеу әдістері, кәсіпорынның инфрақұрылымын қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, 

Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) өндірісті ұйымдастыру мен кәсіпорынды басқарудың теориялық негіздері 

мен заңдылықтарын, кәсіпорында өндірістік және басқарушылық процестерді ұтымды ұйымдастыру 

қағидалары мен әдістерін білуі тиіс; B) өндірісті ұйымдастыру мен басқару жүйесін жобалауды іске асыра 

алуы;  C)  есептеулерді орындау және өндірісті ұйымдастыру формалары мен әдістерін таңдауда негіздеулер, 

жоспарлы есептеулерді орындау, басқаруды ұйымдастыру дағдыларын иемденуі тиіс;  D) өндірістік 
ұжымдардың жұмысын ұйымдастыра  білу;  E) өндірістік ұйымдардың жұмысын басқаруды  тәжірибеде 

қолдана білу. 

 

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

Пәннің атауы: Negotiation in business 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to 

negotiation; training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the 

theoretical knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication 

culture and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic 

techniques of discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 
Пәннің қысқаша мазмұны: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 

partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 

compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, 

Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, types 

and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms and 

principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal and 

non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct negotiations, 
meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to participate effectively 

in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

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

Пәннің атауы: Мейманхана және мейрамхана менеджменті 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді қонақ үй және мейрамхана бизнесі саласындағы сервистің 

психологиялық, этикалық, эстетикалық, ұйымдастырушылық мәдениетінің негіздерімен, сондай-ақ қонақ үй 
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және мейрамхана кешенінің жарнамалық қызметінің ерекшеліктерімен және қонақ үй және мейрамхана 

кәсіпорындарының корпоративтік мәдениетінің ерекшеліктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Мейманхана және мейрамхана менеджменті" курсы аясында қонақжайлылық 

кәсіпорындарының эволюциясы, қонақ үй өнімінің элементтері, қонақ үйлер мен мейрамханалардың 

сипаттамалары мен ерекшеліктері, сонымен қатар қонақ үйлер мен мейрамханалардың жіктелуі 

қарастырылады, қонақ үй мен мейрамханаға қызмет көрсетудің маңызды тұжырымдамалары сипатталған. 

Тамақтану кәсіпорындарында қызмет көрсету үдерістерін басқару, қызмет көрсету сапасы мен мәдениеті 

мәселелеріне ерекше назар аударылды. 
Пререквизиттері:Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, Бизнесті 

ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) қонақ үй және мейрамхана кешені кәсіпорнының имиджі, корпоративтік 

мәдениет туралы түсінікке ие болу; B) сервистің психологиялық, этикалық, эстетикалық, ұйымдастырушылық 

мәдениетінің ерекшеліктері мен сипаттамасын білу; C) қонақ үй және мейрамхана кешенінің тауарлары мен 

қызметтерін жылжытудағы жарнаманың рөлін түсіну; D) кәсіби қызметте қонақтардың әртүрлі психологиялық 

типтерімен жұмыс істеу дағдыларын қолдана білу; E) курстың ұғымдық аппаратын, сервис мәдениетінің 

әртүрлі салаларын талдау құралдарын меңгеру. 

 

13.2 Модуль - Бизнес-процестерді басқару технологиялары 

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

Пәннің атауы: Бизнес-процестерді басқару 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: сапаны басқарудағы процесске бағытталған тәсілдің негізгі ережелерін және 

процестерді сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу және құжаттау әдіснамасын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәннің мазмұнында сапаны басқаруға бағытталған процестің негізгі ережелері 

және процестерді сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу және құжаттау әдістемесі көрсетілген. Бизнес процестерді 

басқару-Бұл бизнес саласындағы ұйымдастырушылық және өндірістік-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, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, Бизнесті 

ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді білу B) келіссөздер процесін, оның ішінде қазіргі 

заманғы коммуникация құралдарын пайдалана отырып ұйымдастыру; C) келіссөздер жүргізудің ұтымды 

стратегиялары мен тактикаларын практикада қолдана білу; D) экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинай және талдай білу. E) өндірістік қызметті 

тиімді басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін заманауи интеграцияланған бағдарламалық өнімдерді 

меңгеру. 

 
Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Коммуникация теориясының негіздеріне кіріспе. Іскерлік коммуникация түрлері. 

Іскерлік коммуникациялардың  этикалық негіздері. Тұлғааралық қарым-қатынас шеберлігі. Қоғамдық байланыс 

этикасы. Іскерлік қарым-қатынас.  

Пререквизиттері:Менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Баға қалыптастыру, Өңірлік экономиканы басқару, Бизнесті 

ұйымдастыру, Персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нақты экономикалық жағдайларды талдау және шешудегі іскерлік 
коммуникацияның негізгі түсініктерін, қағидаларын қолдану; В) іскерлік коммуникация туралы жүйелі білім 

кешешнін қалыптастыру С) қазіргі заманга сай коммуникациялық технологияларды қолдану D) тауарлар мен 

қызметтерді жылжьпуда әдістерін меңгеру;  Е)  фирманың коммуникациялық саясатының тиімді нысандарын 

өзірлеу. 
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3  Модуль  Экономикаға кіріспе, 23 кредита 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ЕТ 1202 Экономикалық теория  1 4 

ЖББП МК AКТ 1106 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 1 5 

БП ЖK МК 1203 Мамандыққа кіріспе (ағылшын тілінде) 2 4 

БП ЖК EM 1204 Экономикадағы математика  2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 

 

3 Модуль  – Экономикаға кіріспе  

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  
Курсты оқытудың мақсаты:  Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 
өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

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

Пәннің атауы: Экономикалық теория 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: экономика субъектілері, қоғамның экономикалық өміріндегі үрдістері және осы 

үрдістердің зерттеу әдістері мен инструменттері, экономикалық мәселелерін шешу жолдары туралы білімді 
қалыптастыру.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында білім алушы экономикалық теория әдістері мен қызметі, 

экономикалық теория құрылымы: микроэкономика и макроэкономика, экономикалық теория негізгі әдістерін 

меңгереді. Сонымен қатар экономикалық саясат: мақсаты мен міндеттері, экономикалық теория қызметтері,  

экономикалық ойлау негізгі мектептері және даму бағыттарын түсініп, сұраныс пен ұсыныс, өндіріс 

теориясының негіздерін ажыратады.  Осы негізгі ұғымдарды меңгере отырып бәсеке және монополия, 

ресурстар нарығы, макроэкономикалық теңдік,   экоомиканы мемлекеттік реттеу тетіктері туралыұ түсініктер 

қалыптасады.  

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Макро және микро талдау, Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент білу керек: бәсекегеқабілетті нарықтық экономика негіздері; 

терен отандық және шетелдік экономикалық тарих пен теория білімге негізделген экономикалық ойлау 
мәдениеті; В) істей білу: кәсіби жұмыс кезінде гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың негізгі заңдарды 

түсіну категориясын қолдану, сонымен қатар кәсіби лексиканы өз қызметінде қолдану;  өз елінде және шет 

елдерде экономикалық жағдайды талдау; С) дағдылануы: экономиканың ағымдағы мәселелерін шешу жолында 

керекті ақпаратты қолдану; D) дағдылануы: сұраныс пен ұсыныс жағдайын талдау, микро и 
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макроэкономикалық көрсеткіштерді талдау; ұлттық нарық конъюнктурасын талдау; инфляция және 

жұмыссыздық макроэкономикалық мәселелерін зерттеу.  

 

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

Пәннің атауы: Мамандыққа кіріспе (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мамандыққа кіріспе  - кәсіпорынның қалыпты шаруашылық қызметін жүргізу 

үшін жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге қаржылық есепті дамытуға арналған бірқатар құрылымнан 
тұрады. Курстың басты мақсаты – болашақ мамандықтың мазмұның ашып көрсету, студенттерді оның 

негіздерін саналы меңгеруге бағыттау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: есеп және аудит мамандығы бойынша оқитын студенттер бухгалтерлік есеп пен 

аудит негіздерінен білімдерін тереңдету қажет, өйткені әр саладағы мәселелерді шешуде бухгалтерлік есеп 

мәліметтері негізгі ақпараттық базасы болып табылады, ал ұсынылған есеп берудің нақтылығын және оның 

нормативтік-құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігін аудит растай алады. Кредиттік технология бойынша 

оқу үдерісін ұйымдастыру, жоғары мектептің нормативтік базасы, студенттің оқу жұмысының негізгі түрлері 

және оларды ресімдеуге қойылатын талаптар меңгертіледі.  Сонымен қатар, бухгалтерлік істің даму тарихы,  

есеп және аудит бакалаврының біліктілік сипаттамасы, мансаптық өсудің болашағы сияқты сұрақтарға жауап 

алады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп, Қаржылық есептілік халықаралық 
стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) таңдаған мамандықтарыңыздың мамандарына қойылатын біліктілік 

талаптары жӛнінде түсінік болу. Пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер келесілерді білуге тиісті:  ішкі 

тәртіп ережелері; басылымдардың библиографиялық тізімдерінің жазылу ережелері мен қолданылған 

әдебиеттер тізімін дұрыс жазу;  оқу құжаттарын дұрыс жазу ережелеі; В) Сабақтарға қатысып және СӨЖ 

тапсырмаларды орындау барысында студенттер үйренеді және практикалық машықтарды иемдену қажет:  

жеке мақсаттарды қарастыра алу керек; С) мәлімет-іздестіру аппараттарымен жұмыс жасай алу; оқу құжаттары 

мен әдебиеттер тізімін стандарттар талаптарына сәйкес орындау; D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, 

ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама 

жасауда құзыретті болу; Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, 

сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

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

Пәннің атауы: Экономикадағы математика 

Бағдарлама авторы:  Ажимбаев Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Білім алушыларды экономикалық жүйелер мен процестердің математикалық 
модельдерін құру және талдаудың теориялық және практикалық негіздерімен, сондай-ақ осы модельдермен 

ұсынылатын есептердің оңтайлы шешімдерін іздеудің математикалық әдістерімен және шешімдердің 

нәтижелерін түсіндірумен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: мақсатты функция және шектеулер түсінігі. Модельдеу процесінің кезеңдері. 

Математикалық модель және оның негізгі элементтері. Модельдердің негізгі түрлері: теориялық-аналитикалық 

және қолданбалы, статикалық және динамикалық, ашық және тұйық, макро - және микроэкономикалық. Толық, 

оңайлатылған және имитациялық математикалық модель. Модельдеу процесінің элементтері мен кезеңдері. 

Проблеманы формализациялау түсінігі. Нақты деректерді бағалау. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. 

Экономикалық айнымалылардың тәуелділік түрлері және олардың сипаттамасы. Математикалық модельді 

қалыптастыратын арақатынастың негізгі түрлері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Эконометрика, Қаржылық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономикалық процестерді формализациялау үшін математикалық 

әдістерді қолдану шарттарын меңгеру; В) экономикалық-математикалық модельдеудің көмегімен шешілетін 

негізгі міндеттерді қолдану; С) Іс жүзінде маңызы бар қарапайым экономикалық-математикалық модельдерді өз 

бетінше құрастыра, шеше және түсіндіре білу; D) экономикадағы математикалық моделдеу бойынша есептерді 

шешу үшін математикалық пәндер әдіснамасын қолдану; Е) Математикалық моделдеу бойынша есептерді 

шешу үшін математикалық аппараттың білімін меңгеру.  
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4.1 Модуль  – Философия және статистика (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 құқық негіздері (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 қаржысы мен есебі (экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп 

және аудит), 18 кредит 

БП TК MMT 2206 Микро және макро талдау 3 4 

БП TК ВEN 2107 Бухгалтерлік есеп негіздері 3 5 

БП TК KК 2208 Қаржыға кіріспе 3 5 

БП TК Men 2209 Менеджмент  3 4 

5.2 Модуль  – Қаржы-есеп жүйесі (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 (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    Өндірістік практика 4 3 

6.2 Модуль - Экономика және бизнес-статистика (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     Өндірістік практика 4 3 

 

4.1 Модуль  – Философия және статистика (экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө.  

Курсты оқытудың мақсаты: Статистикалық әдістемені оқып-үйрету: студенттерді ғылыми ұйымдастырылған 

жүйе бойынша статистикалық әдістерді қолдану арқылы әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен 

процестердің сандық өзгерістерін сапалық жағымен байланыстыра отырып талдау жүргізуге үйрету, 
статистикалық зерттеудің кезеңдерімен,  жалпылама көрсеткіштерді алу жолдарымен, талдаудың индекстік, 

кемімелі, серпінді талдау әдістерімен таныстыру, оларды әлеуметтік-экономикалық процесстерді зерттеуде 

қолдану қабілетін және статистикалық заңдылықтарды айқындау қабілетін қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барыснда білім алушы статистикалық индекстік әдісті қолдану, яғни 

барлық әлеуметтік-экономикалық процестерге салыстырмалы талдау мен динамиканы жүргізу және осы 
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жағдайға әсер ететін факторларды анықтау; Ұлттық есеп жүйесінің құрылымының методологиясын; барлық 

әлеуметтік-экономикалық процестерге талдау және динамика жүргізу және осы жағдайға әсер ететін 

факторларды анықтау; Ұлттық есеп жүйесінің шоттарының  құрылуы сияқты сұрақтармен танысады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Басқару есебі және талдауы, Қаржылық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік:А) жалпылау, пайдалану мақсатында қоғамдық құбылыстар туралы 

статистикалық мәліметтерді статистикалық әдістермен оңдеу туралы; В) пәннің теориялық негізін; 

статистикалық көрсеткіштердің есептеу тәсілдерін; әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзгерісін 
талдауда статистикалық әдістерді қолдануды; С) дағдылануға: статистикалық ақпаратты пайдалануда 

статистикалық оңдеу тәсілдерін кенінен қолдану; D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, 

баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама жасауда 

құзыретті болу; Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, сараптау 

жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

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

Пәннің атауы: 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 көрінісіне төзімсіз қатынасты 
дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ 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: Қаржы органдарындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан  күтілетін 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 

 

4.2 Модуль  – Философия және құқық негіздері (квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Саутбаева С.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқықтық емес мамандықтардың студенттеріне арналған және Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын, құқықтық теория негіздерін ашатын жүйелі курс болып табылады. "Құқық 

негіздері" - Мемлекет және құқық туралы аса маңызды мәліметтерді қамтитын кешенді оқу пәні. Бұл пән 
қоғамдық өмірдің түрлі салаларында азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттерін зерттейді.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: A) қазақстандық құқық жүйесін білу және түсіну B) азаматтық және еңбек 

құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды практикада пайдалану C) ҚР құқықтық жүйесі туралы 

пікір шығару, идеяларды бағалау және тұжырымдарды қалыптастыру қабілеті D) құқықтық мәдениетті 
жетілдіру саласындағы іскерліктер E) дауларды шешу бойынша жағдайларда құқық нормаларын қолдану 

саласындағы іскерліктер. 

 

5.1 Модуль- Кәсіпорын қаржысы мен есебі (экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Микро және макро талдау  
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Бағдарлама авторы: Игильманова С.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына, әсер етуші факторларына талдау жасау әдістемесін меңгерту, елдің 

макроэкономикалық ахуалына қатысты өз пікірін қалыптастыруға, мемлекеттің экономикалық саясатының 

салдарына өзбетінше талдау жасай білуге білім алушыларды дағдыландыру; үй шаруашылығы мен фирма 

экономикасы, әртүрлі нарық құрылымындағы фирманың қызмет ету ерекшелігі, оларды экономикалық-

математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып, нарықтың негізгі субъектілерінің қызметіне өзбетінше 

талдау жасай білуге дағдыландыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтың негізгі субъектілері – тұтынушылар мен өндірушілердің іс-әрекеті, 

жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке, олигополия жағдайындағы фирманың әрекеттері, сонымен 

қатар өндіріс факторлары нарықтарының қызмет ету механизмдері, нарықтың осал тұстары, оларды реттеудегі 

мемлекеттің ролі қарастырылады; Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына жан-жақты талдау әдістемесі қарастырылады. Пәнді оқу талдау әдісін қолдана отырып 

зерттеуге негізделеді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Аудиттің халықаралық стандарттары, Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) кәсіби қызметі саласы бойынша тұтынушылардың әрекеттерін зерттеу, 

клиентке бағдарлана білу; кәсіби қызметі саласы бойынша тұтынушылардың әрекеттерін зерттеу, клиентке 

бағдарлана білу; В) нарықтағы бағаны қалыптастыру, өндірісті тиімді ұйымдастыру, пайданы арттыру, 

мемлекеттің макроэкономикалық саясатының экономикаға ықпал ету механизмін білу және оны кәсіби 
тәжірибеде қолдану; негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді анықтау әдістемесін меңгеру, ел 

экономикасындағы бұл көрсеткіштердің динамикасын талдау әдістемесін білу, қолдану С)мемлекеттің 

макроэкономикалық саясатының құралдарын білу, негізгі макроэкономикалық мәселелерді анықтау, талдау, 

бағалау, олардың алдын-алу немесе күресу жолдарын меңгеру; D) макроэкономикалық теңдестіктің қалыптасу 

механизмін терең меңгеру, Е) сұранысты қалыптастыратын және ынталандыратын факторларды қолдану, атап 

айтқанда қызмет көрсету сапасын жетілдіру, тиімді баға белгілеу, жарнама жүргізу, экономика салалары 

бойынша нарық, макроэкономика субъектілерінің экономикалық іс-әрекеттерін талдау, соның негізінде 

қорытынды жасау; 

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: нарықтық экономика жағдайындағы қаржылық есептің рөлін 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 өз бетінше 

шешуге дағдылану. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Қаржылық есеп, Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары 
Оқытудан күтілетін 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 өңдеу 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 өздігімен шешуге дағдыландыру 

D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған 

белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама жасауда құзыретті болу; Е) курс бойынша алынған теориялық 

білімді нығайту және ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

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

Пәннің атауы: Қаржыға кіріспе  

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы туралы ғылымның ерекшеліктері зерттейтін  арнаулы пән және оның 

мақсаты қаржының мазмұнын, ролін және экономикалық ғылымдар жүйесіндегі оның орның сондай-ақ 

қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін терең теориялық аспектілерін зерттеу болып 

табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:  пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық 

ғылымдар жүйесіндегі рөлі мен ұдайы өндіріс және мемлекет туралы іліммен танысады. Сонымен қатар, 

қаржының пәні, қаржының объектілері мен  субъектілірі жайлы ақпарат алады. Қаржыны зерделеудің 

диалектикалық әдісі, қаржылық қатынастардың объектілері мен субъектілері, теория мен практиканың, қаржы 

және қаржы жүйелерін зерделеу кезіндегі логикалық және тарихи тәсілдемелердің бірлігімен танысады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Қаржылық менеджмент, Мемлекеттік кірістер есебі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы саясатын, 
кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы ұғымын білуі 

керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы саясатын 

әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы мақсатты 

пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) 

мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: Менеджмент 
Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Практика, басқару шеберлігі және ғылым ретінде менеджмент туралы ұғым 

кешенін қалыптастыру және оның қазіргі заманғы тұжырымдамасын түсіндіру, сондай-ақ жаңа экономикалық 

жағдайда отандық кәсіпорындарды басқару міндеттері мен қажіттіліктеріне осы тұжырымдаманың бейімделуі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында білім алушы менеджментке менеджмент эволюциясын 

меңгере отырып, басқарушылық және көшбасшылық ұғымдарын меңгеріп, ұйымдастыру және тиімді басқару, 

менеджменттегі коммуникация, басқарушылық шешімдер түрлерімен таныса алады. Сонымен қатар, 

менеджменттегі жоспарлау, менеджменттегі мотивация, шиеліністер мен өзгерістерді басқару, адам 

ресурстарын басқару, басқару этикасы жөнінде мағлұмат ала алады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау, Басқару есебі және талдау  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) менеджмент теориясының құрамдас бөліктері мен оның даму 

перспективаларын; қазіргі заманғы менеджменттің негізгі модельдері мен құралдарын;–персоналды басқару 

принциптерін; ынталандыру жүйесін, ұйымдарды басқарудың стратегиялық және тактикалық ерекшеліктерін; 

В) кәсіпорында проблемаларды шешуге теория мен тұжырымдаманы қолдану;–кәсіпорынның ұйымдық 

құрылымын талдау және жобалау;-проблемаларды белгілерден ахуалдық ажырата білу, пайда болған 

жағдайдың негізінде жатқан себептерді анықтауды, басқару технологиялары мен модельдерін жеке, топтық 

және ұйымдастыру шығармашылығын көріністері үшін қолдануды;-ұйымды басқаруға жүйелік көзқарас; 

ұйымда шиеліністер мен өзгерісті басқару, тауарлар бәсекеқабілеттілігі мен басқару тиімділігін бағалау, 

персоналлды ынталандыру әдістерін қолдану; С) ұйымды басқару теориясы бойынша жаңа білім мен 

дағдыларды және оның даму тәжірибесін-басқарудағы нақты жағдайларда ерекше әдістер, процедуралар мен 

технологияларды қолдану қабілетін; Е) ұйымда басқару міндеттерінің шешімдерін үшін топтық өзара 
байланыс-кәсіби функцияларды жүзеге асыру кезінде мақсаттарды қоюда және міндеттерді қалыптастырады. 

 

5.2 Модуль  – Қаржы-есеп жүйесі (квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Микро және макроэкономика негіздері 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге  негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу әдістемесін 

үйрету, фирманың, үй шаруашылығының нарықтағы іс-әрекеті мен мемлекеттің экономикаға ықпалын 

экономикалық-математикалық модельдеу элементтерін қолдана отырып зерттеу, тауар, ақша, валюта 

нарықтарындағы ахуалды талдауға дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Микро және макроэкономика негіздері курсында үй шаруашылығының, 
фирманың және мемлекеттің  экономикалық әрекеттерінің теориялық, әдіснамалық  және практикалық тұстары 

қарастырылады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Аудиттің халықаралық стандарттары, Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі ғылыми ұғымдар мен түсініктерді білу, микроэкономика және 

макроэкономика ғылымының өзіне тән әдістемесін меңгеру В) елдегі макроэкономикалық ахуалды, 

микроэкономика субъектілері болып табылатын үй шаруашылығы мен фирма әрекетін талдау барысында 

теориялық білімді қолдану; С) - макроэкономикалық ахуал мен мемлекеттің түрлі бағыттағы экономикалық 
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саясаты мен олардың  салдары туралы өз пікірін білдіру, қорытынды жасай алу; D) өзгелермен ақпарат алмасу 

және қарым-қатынас жасай білу дағдысын қалыптастыру E) экономикадағы түрлі  нарықтардың қызмет ету 

механизмдерімен танысу; макроэкономикалық саясаттың тиімділігін бағалау, оларға талдау жасау; ресми 

статистикалық ақпараттармен жұмыс жасау. 

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: нарықтық экономика жағдайындағы қаржылық есептің рөлін 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 өз бетінше 

шешуге дағдылану. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Қаржылық есеп, Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары 

Оқытудан күтілетін 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 өңдеу 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 өздігімен шешуге дағдыландыру 

D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған 

белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама жасауда құзыретті болу; Е) курс бойынша алынған теориялық 

білімді нығайту және ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: 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 мазмұны:  пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық 

ғылымдар жүйесіндегі рөлі мен ұдайы өндіріс және мемлекет туралы іліммен танысады. Сонымен қатар, 

қаржының пәні, қаржының объектілері мен  субъектілірі жайлы ақпарат алады. Қаржыны зерделеудің 

диалектикалық әдісі, қаржылық қатынастардың объектілері мен субъектілері, теория мен практиканың, қаржы 

және қаржы жүйелерін зерделеу кезіндегі логикалық және тарихи тәсілдемелердің бірлігімен танысады.  
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Қаржылық менеджмент, Мемлекеттік кірістер есебі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы саясатын, 

кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы ұғымын білуі 

керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы саясатын 

әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы мақсатты 

пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) 

мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: Тайм менеджмент 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде Болашақ өмірден өз жолдарын 

дұрыс таба білуі үшін алдына мақсат қойып, жоспар құра білуге үйрету, белгілі бір мамандық иесі болу үшін 

талмай еңбектеніп, белгілі бір жетістікке жету үшін уақытты тиімді пайдалана білу керектігін түсіндіру. Осы 
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тақырыпта бойынша білімдерін жетілдіріп, ой пікірлерін дамыту ұлы адамдардың даналық сөздері арқылы 

ойлау қабілеттерін дамыту және адамгершілікке тәрбиелеу дағдылары болуы тиіс 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Тайм-менеджмент» пәні қазіргі замандағы менеджерлерді дайындау барысында 

өте маңызды пән болып табылады, себебі өз уақытын тиімді басқара білу  кәсіби қызметте маңызды 

нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. «Тайм-менеджмент» пәнінде қарастырылатын тақырыптар өте 

өзекті, 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: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Персоналды басқару,  Тәуекел-менеджмент, Өндірістік менеджмент. 

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

дағдылануы: жұмыс уақытының құрылымын анықтау, уақыт қорын анықтау; C) жұмыста өзін-өзі ынталандыру 

әдісін пайдалану,  D) тиімді мақсат қою, тайм менеджмент принциптерін пайдалану бойынша компетенциялар 

қалыптасуы тиіс. E) стратегиялық және тактикалық тиімділік әдісін ажырата білу және қолдану. 

 

6.1 Модуль  – Кәсіпорындағы қаржылық есеп (экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп 

және аудит) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кәсіпорын қызметінің экономикасы  

Бағдарлама авторы: 
Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорындардағы, ұйымдардағы активтерді, міндеттемелерді, капиталды, 

кірістер мен шығыстарды бағалаудың және қаржылық есептілікті ұсынудың жалпы қабылданған ережелерін; 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын; халықаралық есептілікті дайындау мен ұсынудың жүйесін 

білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді меңгеру барысында шаруашылық субъектісінде ақша қаражаттары мен 

оның  эквиваленттерінің есебін, дебиторлық берешектер және өзге де активтер мен қорлар есебін,негізгі 

құралдарды есепке алу үйретіледі.Сонымен қатар  негізгі құралдардың тозуын есепке алу мен материалдық 

емес активтер,олардың бағалануы және тозуының есебін қарастырамыз. Шығындарды есепке алу,капитал мен 

резервтер есебі және қаржылық  есептілікті дайындау мен қаржылық есептілікті ұсыну да тақырыптың бір 
бөлігі ретінде көрініс табады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттері: Аудиттің халықаралық стандарттары, ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп    

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық есептерін 

бағалайды және түсінеді; В) есептеу және қаржылық есеп беру принциптеріне және бизнес үздіксіздігі 

қағидаттарына сәйкес келуі; C) кәсіпорында қаржылық есептілікті қалыптастырудағы негізгі теориялық білім 

мен тәжірибелік дағдылар;  D) кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес 

ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау; 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есеп 
Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорындардағы, ұйымдардағы активтерді, міндеттемелерді, капиталды, 

кірістер мен шығыстарды бағалаудың және қаржылық есептілікті ұсынудың жалпы қабылданған ережелерін; 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын; халықаралық есептілікті дайындау мен ұсынудың жүйесін 

білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді меңгеру барысында шаруашылық субъектісінде ақша қаражаттары мен 

оның  эквиваленттерінің есебін, дебиторлық берешектер және өзге де активтер мен қорлар есебін,негізгі 

құралдарды есепке алу үйретіледі.Сонымен қатар  негізгі құралдардың тозуын есепке алу мен материалдық 

емес активтер,олардың бағалануы және тозуының есебін қарастырамыз. Шығындарды есепке алу,капитал мен 

резервтер есебі және қаржылық  есептілікті дайындау мен қаржылық есептілікті ұсыну да тақырыптың бір 

бөлігі ретінде көрініс табады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері. 
Постреквизиттері: Аудиттің халықаралық стандарттары, ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп    

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық есептерін 

бағалайды және түсінеді; В) есептеу және қаржылық есеп беру принциптеріне және бизнес үздіксіздігі 

қағидаттарына сәйкес келуі; C) кәсіпорында қаржылық есептілікті қалыптастырудағы негізгі теориялық білім 

мен тәжірибелік дағдылар;  D) кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес 

ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау; 
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Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Логистика курсында кәсіпорынның бухгалтерлік есебін оңтайлы ұйымдастыруға 

кіріспе есеп саясаты, өндірісті жоспарлау, шикізаттар мен  материалдар есебі, дайын өнім және оны өткізу 
есебі, тауарларды өткізу есебі, аяқталмаған өндіріс есебі, қорларды есептен шығару бойынша резерв есебі, 

негізгі өндірістік қорлар есебі, материалдық ағынның өтуін қамтамасыз ететін кәсіпорынның логистикалық 

қызметін ұйымдастыру сұрақтарын қарастыру болып табылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері:Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы 

бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның бухгалтерлік есебін оңтайлы ұйымдастыру үшін 

кәсіпорынның есеп саясаты ерекшеліктерін білу және түсіну; В) кәсіпорында құжаттар айналымын дұрыс 

ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; өндірісте дайын өнім және оны өткізу есебін құрастыра білу; С) 

бухгалтерлік операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені 

құрастыру және ұсыну; логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеуді 

меңгеру; D) өндіріс 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) E) 

Пәннің атауы: Экономикадағы статистикалық әдістер 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө.  

Курсты оқытудың мақсаты: статистикалық әдіснаманың жалпы принциптерін, тәсілдері мен әдістері: жинау, 

өңдеу және статистикалық деректерді талдау, даму тенденциялары мен заңдылықтарын зерттеу, бұқаралық 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерін, олардың сандық сипаттамаларын зерттеу болып 

табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық статистикалық әдістер пәнінде зерттеу әдістерінің жалпы 
сипаттамасы қарастырылады. Сондай-ақ, статистикалық бақылау және мәліметтерді жинақтау және топтау 

үйретіледі. Статистикадағы нақты және қатысты, орташа шамалар таныстырылады. Ішінара бақылау мен 

экономикадағы динамиканы зерттеу және болжау жүргізіледі. Құбылыстарды статистикалық зерттеу мен 

индексті зерттеу әдісі үйретіледі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент  

Постреквизиттері: ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп, Аудиттің халықаралық стандарттары  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі  экономикалық білімдерді игеру, менеджмент, маркетинг, қаржы 

және т.б. туралы ғылыми ұғымдарды игеру; экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаты мен әдістерін, 

экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну; В) базалық білімін зерттеушілік және кәсіби 

бағытта қолдана білуі; өз бетімен зерттеу жұмыстарының маңызды дағдыларына ие болу; өз білімін жетілдіруге 

және тереңдетуге, кез-келген жағдайға жылдам бейімделуге және тұрақты дайындығына ие болу; С) 
ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді және олар қабылдаған шешімдердің әлеуметтік 

маңыздылығы тұрғысынан олар үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға дайындық; ұйымдық құрылымдарды 

жобалауға, ұйымның кадрлық ресурстарын басқару стратегиясын жасауға, іс-шараларды жоспарлауға және 

жүзеге асыруға, атқарылатын іс-шаралардың жеке жауапкершілігін ескере отырып, өкілеттіктерді бөлу мен 

өкілеттеуге қатысу мүмкіндігі; D) ұйымдардың операциялық (өндірістік) қызметін басқарудағы шешімдер 

қабылдау әдістері дағдысының болуы; жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын 

анықтау мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу 

мүмкіндігі; талдау нәтижесі негізінде нәтижелерді көре білу және дұрыс тұжырымдау мүмкіндігі; E) 

көрсетілген нәтиженің салдарын өз бетімен көру қабілеті; қойылған міндеттердің дұрыстығын түсіну; іргелі 

білімнің дұрыстығы туралы терең түсіну.  

 

6.2 Модуль - Экономика және бизнес-статистика (квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Сала экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде өндірістің материалдық-техникалық және әлеуметтік-

экономикалық шарттары мен кәсіпорын жұмысының технико-экономикалық көрсеткіштерімен байланысы 

туралы кешендік білімді құру және кәсіпорынның ресурстарын қолданудың тиімді нысандары мен тәсілдерін 
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негіздеу бойынша және өндірістік ұйымдардың шаруашылық қызметінің оптималды нұсқаларын таңдау 

бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті кәсіби және есептік-аналитикалық дағдыларды алу 

болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның, шаруашылық бірлестіктердің 

жай-күйі, кәсіпорынның өндірістік және нарықтық байланыстары қарастырылады. Бұл пәнде негізгі және 

айналым құралдары, қызметкерлер және олардың еңбек ақысы түсінігіне анықтама беріледі. Өндіріс 

шығындары және өнімді өткізу,кәсіпорынның маркетингтік қызметі мен инвестициялық және инновациялық 

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 күтілетін нәтижелері: А) Берілген курсты оқу барысында студент міндетті: кәсіпорын қызметін 

нарықтық шарттарда талдау; кәсіпорындардың ара қатынастарын экономиканың әртүрлі секторларында 

бағалау; кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есептеу; кәсіпорын қызметін болашаққа ғылыми божау 

және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдану; В) кәсіпорындар мен фирмалардың болшақ және ағымдағы 

міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; кәсіпорын алдына қойған экономикалық және 

әлеуметтік мақсаттарына қол жеткізу жолдарын әзірлеу; кәсіпорынның нарықтық шарттарында нақты 

жағдайын бағалау және оның қызмет ету болашағын бағалау; алынған білімдерді әр түрлі экономика 
салаларында тәжірибелі қолдана алу; D) өзгелермен ақпарат алмасу және қарым-қатынас жасай білу дағдысын 

қалыптастыру E) экономикадағы түрлі  нарықтардың қызмет ету механизмдерімен танысу. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есепке кіріспе 

Бағдарлама авторы: Рахманова А.С.  

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 көрсету тәртібін  үйрену, кәсіби пікір 

қалыптастыру үшін қаржылық есеп ақпаратын қолданудың практикалық дағдыларын дамыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: «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 төлемдері, жәрдемақы, кепілдіктер мен 

өтемақыларды 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: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттері: Аудиттің халықаралық стандарттары, ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп    

Оқытудан күтілетін 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 өңдеу 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 өздігімен шешуге 

дағдыландыру D) тақырып төңірегінде 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 дискрипторлары: 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 мазмұны: Бұл курс халықаралық логистиканы дамытудың теориялық негіздерін (өзгерістер, 

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 
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жоспарлау мен басқаруды үйренеді. Пәнді оқу барысында студенттер логистика менеджменті, кәсіпкерлік 

қызметтің қозғалысы, көп ұйымдық нарықтық экономика және макроөңірлік экономикалық құрылымдардың 

ағымы сияқты түрлі ұғымдар мен категориялармен танысады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері  

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит, Практикалық аудит 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жүйелі түрде нығайту, білім аясын кеңейту және кеңейту, қызметкердің 

бүкіл өмір бойы міндеттерді орындау үшін қажетті жаңа кәсіби білім мен дағдыларды дамыту үшін қажетті 

жеке қасиеттерді дамыту; В) Логистикалық менеджмент қызметін өндіріс нәтижелеріне жетуге бағыттау; С)  
Ұйымның ғаламдық мақсаттарына қол жеткізуге байланысты шешімдер қабылдау; D) Менеджменттің 

үздіксіздігін қамтамасыз ететін және өндіріс шығындарының қаупін төмендететін халықаралық логистикалық 

менеджмент жүйесін құру; E) қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада даму 

стратегиясына сәйкес, сондай-ақ нақты қаржылық көрсеткіштерді қоса алғанда, өндірістік жоспардың 

мақсаттарына сәйкес ұйымдастыру саласындағы білім мен дағдыларды іс жүзінде қолдануға қабілеттілік / 

дайындық. 

 

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

Пәннің атауы: Бизнес-статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө.  

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, өңдеу және статистикалық 

деректерді талдау, даму тенденциялары мен заңдылықтарын зерттеу, бұқаралық әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстар мен процестерін, олардың сандық сипаттамаларын зерттеу болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: 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 бөлігі болып табылады. Іскери статистика оқу пәні ретінде студенттердің бизнес-

процестерді статистикалық талдау, олардың өзара 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 күтілетін 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 өзара байланысын талдау әдістерін 

зерттеу; E) іріктеу әдісін зерттеу және статистикалық гипотезаларды бағалау.  

 

6В04103 – ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

 

Компонент 

 

Пән коды Пәннің атауы  
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4.1 Модуль  – Философия және академиялық адалдық (экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит), 14 кредит 

БП ТК ММТ 1205 Микро және макро талдау 2 4 

ЖББП МК Fil 1107 Философия 2 5 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық   3 5 

4.2 Модуль  – Философия және құқық негіздері (квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және 

аудит), 14 кредит 

БП ТК ММN 1205 Микро және макроэкономика негіздері 2 4 

ЖББП МК Fil 1107 Философия 2 5 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

5.1 Модуль- Кәсіпорын есебі мен қаржысы (экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп 

және аудит), 15 кредит 

БП ЖК АHS 2206 Аудиттің халықаралық стандарттары 3 5 
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БП TК KE 2207 Қаржылық есеп 3 5 

БП TК KК  2208 Қаржыға кіріспе 3 5 

5.2 Модуль  – Есеп қаржы жүйесі (квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және аудит), 15 

кредит   

БП ЖК АHS 2206 Аудиттің халықаралық стандарттары 3 5 

БП TК KEК 2207 Қаржылық есепке кіріспе 3 5 

БП TК KT 2208 Қаржы теориясы 3 5 

6.1 Модуль  – Логистика және контроллинг (экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп 

және аудит), 20 кредит  

БП ТК KЕ 2209 Кәсіпорынның экономикалық қызметі 3 5 

БП ТК Log 2210 Логистика 3 5 

БП ТК Con 2211 Контроллинг 4 5 

   Өндірістік практика 4 5 

6.2 Модуль – Басқару есебі (квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және аудит), 20 кредит   

БП ТК SЕ 2209 Сала экономикасы 3 5 

БП ТК ZhLT 2210 Жаһандық логистика тізбектері 3 5 

БП ТК BE 2211 Басқару есебі 4 5 

   Өндірістік практика 4 5 

7.1  Модуль – Талдау және қаржылық бақылау (экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік 

есеп және аудит), 10 кредит 

БП ТК КККТ 2212 Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 4 5 

БП ТК KBMA 2213 Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 4 5 

7.2 Модуль - Мемлекеттік аудит (квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және аудит), 10 

кредит 

БП ТК SEKET 2212 Сыртқы экономикалық қызметінің есебі мен талдауы 4 5 

БП ТК МА 2213 Мемлекеттік аудит 4 5 

8 Модуль - Қаржылық есептің халықаралық стандарттары, 10 кредит   

КП ЖК КЕHS 2301 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 4 5 

КП ЖК AZh 2302 Академиялық жазу 4 5 

 

4.1 Модуль  – Философия және академиялық адалдық (экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит) 

 
Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны:  

ұл 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 бақылау және мемлекеттік аудит 
Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.2 Модуль  – Философия және құқық негіздері (квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

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

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Саутбаева С.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқықтық емес мамандықтардың студенттеріне арналған және Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын, құқықтық теория негіздерін ашатын жүйелі курс болып табылады. "Құқық 
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негіздері" – Мемлекет және құқық туралы аса маңызды мәліметтерді қамтитын кешенді оқу пәні. Бұл пән 

қоғамды қөмірдің түрлі салаларында азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттерін зерттейді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді оқыту барысында құқық салаларының негіздерін құрайтын ұғымдар мен 

құқықтық нормалар, қазақстандық құқық жүйесі, мемлекет теориясының негіздері, адамның және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтары, азаматтың құқықтық мәртебесі, конституциялық құрылыс негіздері, әкімшілік 

құқық негіздері, еңбек құқығы негіздері, отбасылық құқық негіздері, қылмыстық құқық негіздері, заңдық 

жауапкершілік ұғымдарымен танысады.  

Пререквизиттері:Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология), 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: A) қазақстандық құқық жүйесін білу және түсіну B) азаматтық және еңбек 

құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды практикада пайдалану C) ҚР құқықтық жүйесі туралы 

пікір шығару, идеяларды бағалау және тұжырымдарды қалыптастыру қабілеті D) құқықтық мәдениетті 

жетілдіру саласындағы іскерліктер E) дауларды шешу бойынша жағдайларда құқық нормаларын қолдану 

саласындағы іскерліктер. 

 

5.1 Модуль- Кәсіпорын есебі мен қаржысы (экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Аудиттің халықаралық стандарттары 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге халықаралық тәжірибедегі аудиторлық қызметтің теориялық 

негіздерін оқып үйрету, сонымен қатар нормативтік-заңнамалық құжаттармен жұмыс істеудағдысын 

қалыптастыру және аудиторлық тексерудің әртүрлі әдістерін қолдана білуді үйрету. Осы пән болашақ 

мамандарға аудиттің халықаралық стандарттары облысында алған теориялық және практикалық білімдерін 

практикада аудиторлық тексеру кезінде және ұйымның ішкі аудитінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәннің оқытылу барысында халықаралық стандарттар мен нормалардың 

мәнін түсіндіру шаралары жүргізіледі. Стандарттардың негізгі топтарының мазмұны, жіктелуі мен 

сипаттамаларына айрықша түсінік беріледі. Аудит типтері мен  аудиторлық қызметті нормативтік реттеу және 

ҚР ұлттық есеп жүйесінде ҚЕХС мен АХС қолдану мәселелері қарастырылады. Білікті бухгалтерлердің 
халықаралық институтының мүшелерінің(AICPA) құқықтары мен міндеттерімен таныстырылады. Аудиторлық 

тексеріс нәтижелерін рәсімдеу мен аудиттің халықаралық стандарттарын қолдану ерекшеліктеріне сипаттама 

беріледі. ҚР-да шағын және орта бизнес субъектілері аудиті барысында Аудиттің халықаралық стандарттарын 

қолдану бойынша нұсқаулықтарын қолдану арқылы сабақ жүргізіледі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері,  Микро және макроэкономика негіздері 

Постреквизиттері: Практикалық аудит, Кәсіпорын құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аудиттің халықаралық стандартының теориялықнегізін меңгеру, B) 

аудиторлық тексерудің тиімді әдістерін қолдана білу, C) кәсіби қызметте аудиттіңхалықаралық стандарттарын 

қолданабілу, қаржылық есеп мәліметтерінің дұрыстығын бағалауды АХС тұрғысынан жүргізе білу. D) Аудит 

ақпараттарын пайдалана отырып шешім қабылдау  E) Әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық 

және бухгалтерлік есептерін бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін 
қолданыстағы салық заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың 

салықтық салдарын бағалайды. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорындардағы, ұйымдардағы активтерді, міндеттемелерді, капиталды, 

кірістер мен шығыстарды бағалаудың және қаржылық есептілікті ұсынудың жалпы қабылданған ережелерін; 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын; халықаралық есептілікті дайындау мен ұсынудың жүйесін 

білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді меңгеру барысында шаруашылық субъектісінде ақша қаражаттары мен 

оның  эквиваленттерінің есебін, дебиторлық берешектер және өзге де активтер мен қорлар есебін,негізгі 
құралдарды есепке алу үйретіледі.Сонымен қатар  негізгі құралдардың тозуын есепке алу мен материалдық 

емес активтер,олардың бағалануы және тозуының есебін қарастырамыз. Шығындарды есепке алу,капитал мен 

резервтер есебі және қаржылық  есептілікті дайындау мен қаржылық есептілікті ұсыну да тақырыптың бір 

бөлігі ретінде көрініс табады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттері: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары    

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық есептерін 

бағалайды және түсінеді; В) есептеу және қаржылық есеп беру принциптеріне және бизнес үздіксіздігі 
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қағидаттарына сәйкес келуі; C) кәсіпорында қаржылық есептілікті қалыптастырудағы негізгі теориялық білім 

мен тәжірибелік дағдылар;  D) кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес 

ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау; 

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық ғылымдар 

жүйесіндегі рөлі мен ұдайы өндіріс және мемлекет туралы іліммен танысады. Сонымен қатар, қаржының пәні, 

қаржының объектілері мен  субъектілірі жайлы ақпарат алады. Қаржыны зерделеудің диалектикалық әдісі, 

қаржылық қатынастардың объектілері мен субъектілері, теория мен практиканың, қаржы және қаржы 

жүйелерін зерделеу кезіндегі логикалық және тарихи тәсілдемелердің бірлігімен танысады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Қаржылық менеджмент, Мемлекеттік кірістер есебі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы саясатын, 

кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы ұғымын білуі 
керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы саясатын 

әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы мақсатты 

пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) 

мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу; 

D) қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

5.2 Модуль  – Есеп қаржы жүйесі (квазимемлекеттік секторлардағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есепке кіріспе 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

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 көрсету тәртібін  үйрену, кәсіби пікір 

қалыптастыру үшін қаржылық есеп ақпаратын қолданудың практикалық дағдыларын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «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 төлемдері, жәрдемақы, кепілдіктер мен 

өтемақыларды 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: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттері: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары    

Оқытудан күтілетін 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 өңдеу 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 өздігімен шешуге дағдыландыру D) 

тақырып төңірегінде 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. 
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Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны:  пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық 
ғылымдар жүйесіндегі рөлі мен ұдайы өндіріс және мемлекет туралы іліммен танысады. Сонымен қатар, 

қаржының пәні, қаржының объектілері мен  субъектілірі жайлы ақпарат алады. Қаржыны зерделеудің 

диалектикалық әдісі, қаржылық қатынастардың объектілері мен субъектілері, теория мен практиканың, қаржы 

және қаржы жүйелерін зерделеу кезіндегі логикалық және тарихи тәсілдемелердің бірлігімен танысады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Қаржылық менеджмент, Мемлекеттік кірістер есебі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы саясатын, 

кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы ұғымын білуі 

керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы саясатын 

әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы мақсатты 

пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) 

мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 
әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

6.1 Модуль  – Логистика және контроллинг (экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның экономикалық қызметі 

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 мазмұны: Бұл пәнді меңгеру барысында шаруашылық субъектісінде ақша қаражаттары мен 

оның  эквиваленттерінің есебін, дебиторлық берешектер және өзге де активтер мен қорлар есебін,негізгі 

құралдарды есепке алу үйретіледі.Сонымен қатар  негізгі құралдардың тозуын есепке алу мен материалдық 

емес активтер,олардың бағалануы және тозуының есебін қарастырамыз. Шығындарды есепке алу,капитал мен 

резервтер есебі және қаржылық  есептілікті дайындау мен қаржылық есептілікті ұсыну да тақырыптың бір 

бөлігі ретінде көрініс табады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлеуметтік-экономикалық статистика 
Постреквизиттері:Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық есептерін 

бағалайды және түсінеді; В) есептеу және қаржылық есеп беру принциптеріне және бизнес үздіксіздігі 

қағидаттарына сәйкес келуі; C) кәсіпорында қаржылық есептілікті қалыптастырудағы негізгі теориялық білім 

мен тәжірибелік дағдылар;  D) кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес 

ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау; 

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: Логистика курсында кәсіпорынның бухгалтерлік есебін оңтайлы ұйымдастыруға 

кіріспе есеп саясаты, өндірісті жоспарлау, шикізаттар мен  материалдар есебі, дайын өнім және оны өткізу 

есебі, тауарларды өткізу есебі, аяқталмаған өндіріс есебі, қорларды есептен шығару бойынша резерв есебі, 

негізгі өндірістік қорлар есебі, материалдық ағынның өтуін қамтамасыз ететін кәсіпорынның логистикалық 

қызметін ұйымдастыру сұрақтарын қарастыру болып табылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 
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Постреквизиттері:Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы 

бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның бухгалтерлік есебін оңтайлы ұйымдастыру үшін 

кәсіпорынның есеп саясаты ерекшеліктерін білу және түсіну; В) кәсіпорында құжаттар айналымын дұрыс 

ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; өндірісте дайын өнім және оны өткізу есебін құрастыра білу; С) 

бухгалтерлік операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені 

құрастыру және ұсыну; логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеуді 

меңгеру; D) өндіріс 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) E) 

Пәннің атауы: Контроллинг  

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:«Контроллинг» пәнін игерудің мақсаты студенттердің осы пәннің төңірегінде 

ғылыми және практикалық білімдерін дамыту және кәсіпорында бақылау қызметінің тиімді жұмысын 

қамтамасыз ету үшін қажетті практикалық жұмыс дағдыларын меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Контроллинг» курсында кәсіпорынды басқару жүйесінде бақылаудың рөлі 

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 және салық есебі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның бухгалтерлік есебін оңтайлы ұйымдастыру үшін 

кәсіпорынның есеп саясаты ерекшеліктерін білу және түсіну; В) кәсіпорында құжаттар айналымын дұрыс 

ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; өндірісте дайын өнім және оны өткізу есебін құрастыра білу; С) 

бухгалтерлік операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені 

құрастыру және ұсыну; логистикада қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеуді 
меңгеру; D) өндіріс 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 

 

6.2 Модуль –Басқару есебі (квазимемлекеттік секторлардағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Сала экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде өндірістің материалдық-техникалық және әлеуметтік-

экономикалық шарттары мен кәсіпорын жұмысының технико-экономикалық көрсеткіштерімен байланысы 
туралы кешендік білімді құру және кәсіпорынның ресурстарын қолданудың тиімді нысандары мен тәсілдерін 

негіздеу бойынша және өндірістік ұйымдардың шаруашылық қызметінің оптималды нұсқаларын таңдау 

бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті кәсіби және есептік-аналитикалық дағдыларды алу 

болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның, шаруашылық бірлестіктердің 

жай-күйі, кәсіпорынның өндірістік және нарықтық байланыстары қарастырылады. Бұл пәнде негізгі және 

айналым құралдары, қызметкерлер және олардың еңбек ақысы түсінігіне анықтама беріледі. Өндіріс 

шығындары және өнімді өткізу,кәсіпорынның маркетингтік қызметі мен инвестициялық және инновациялық 

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 күтілетін нәтижелері: А) Берілген курсты оқу барысында студент міндетті: кәсіпорын қызметін 

нарықтық шарттарда талдау; кәсіпорындардың ара қатынастарын экономиканың әртүрлі секторларында 

бағалау; кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есептеу; кәсіпорын қызметін болашаққа ғылыми божау 

және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдану; В) кәсіпорындар мен фирмалардың болшақ және ағымдағы 

міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; кәсіпорын алдына қойған экономикалық және 

әлеуметтік мақсаттарына қол жеткізу жолдарын әзірлеу; кәсіпорынның нарықтық шарттарында нақты 
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жағдайын бағалау және оның қызмет ету болашағын бағалау; алынған білімдерді әр түрлі экономика 

салаларында тәжірибелі қолдана алу; D) өзгелермен ақпарат алмасу және қарым-қатынас жасай білу дағдысын 

қалыптастыру E) экономикадағы түрлі  нарықтардың қызмет ету механизмдерімен танысу. 

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: Бұл курс халықаралық логистиканы дамытудың теориялық негіздерін (өзгерістер, 

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, көп ұйымдық нарықтық экономика және макроөңірлік экономикалық құрылымдардың 

ағымы сияқты түрлі ұғымдар мен категориялармен танысады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Микро және макро талдау  

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит, Практикалық аудит 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жүйелі түрде нығайту, білім аясын кеңейту және кеңейту, қызметкердің 

бүкіл өмір бойы міндеттерді орындау үшін қажетті жаңа кәсіби білім мен дағдыларды дамыту үшін қажетті 
жеке қасиеттерді дамыту; В) Логистикалық менеджмент қызметін өндіріс нәтижелеріне жетуге бағыттау; С)  

Ұйымның ғаламдық мақсаттарына қол жеткізуге байланысты шешімдер қабылдау; D) Менеджменттің 

үздіксіздігін қамтамасыз ететін және өндіріс шығындарының қаупін төмендететін халықаралық логистикалық 

менеджмент жүйесін құру; E) қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада даму 

стратегиясына сәйкес, сондай-ақ нақты қаржылық көрсеткіштерді қоса алғанда, өндірістік жоспардың 

мақсаттарына сәйкес ұйымдастыру саласындағы білім мен дағдыларды іс жүзінде қолдануға қабілеттілік / 

дайындық. 

 

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

Пәннің атауы: Басқару есебі 

Бағдарлама авторы: Иманбаева З.Ө. 
Курсты оқытудың мақсаты: курстың мақсаты менеджрлерге басқару функцияларын орындау үшін 

экономикалық ақпарат беру, жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару шешімдерін қабылдау, 

ынталандыру, байланыс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқару есебі және талдау курсында экономикалық зерттеу әдістерінің жалпы 

сипаттамасын, басқару есебі мәліметтерін жинақтау және топтауды және талдауды меңгереді. Басқару есебінің 

берілгендерін, шығындар туралы жалпы түсінікпен таныса отырып, шығындардың жіктелуі, олардың пайда 

болуы, қнімнің өзіндік құны туралы ақпараттар жинай алады. осы ақпараттардың негізінде басқару талдауын 

жүргізуді меңгертеді.  

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп негіздері,  Экономикалық теория  

Постреквизиттері:Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу 

мүмкіндігі; B) көрсетілген нәтиженің салдарын өз бетімен көру қабілеті; тапсырмаларды тұжырымдау кезінде 

бағыт табу мүмкіндігі; классикалық мәселелердің дұрыс тұжырымдарын білу; C) кассалық операцияларды 

есепке алу үшін бастапқы құжаттарды, есепті тұлғалармен есептесуді, шот-фактураларды, тауарларды шығару 

шот-фактураларын толтыру; ұйымның активтері, міндеттемелері мен капиталдарының бар болуы мен 

қозғалысын есепке алу бойынша жұмыс жүргізу және оның экономикалық және қаржылық қызметінің 

нәтижелерін анықтау; D) құжаттарды есепке алу құжаттарының кестесін түсіну; қолма-қол ақшамен және 

банктік операциялардың әдіснамасына ие болу; қолма-қол ақшамен жұмыс жасау дағдылары; операцияларды 

есепке алудың типтік шотаралық байланыстары; аванстық есептерді уақтылы ұсынуды қадағалау; іссапар 

шығыстарын және операциялық-шаруашылық қажеттіліктері үшін шығындарды есептеу; E) өзіндік құнды 

анықтау үшін түскен пайданың және қор құнын бағалау үшін шығындардың классификациясы; шешім 
қабылдау, жоспарлау және болжау кезінде ескерілетін шығыстардың классификациялық топтары; шығыстарды 

есепке алудың заманауи әдістері және өндіріс шығындарын есептеу. 

 

7.1  Модуль – Талдау және қаржылық бақылау (экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп 

және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 
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Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынның қаржылық жағдайына кешендік талдау жүргізу арқылы 

студенттерге қажетті теориялық білім мен тәжіребиелік дағдылардың жиынтығын беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау пәні мен әдістері, 

экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдерін зерттеу дағдылары қалыптастырылады. Қаржылық жағдайды 

талдаудың ақпараттық базасы, мәні мен міндеттері және де кәсіпорын активтерін,міндеттемелерді және 

акционерлік капиталды талдау меңгеріледі. Сонымен қатар, баланс өтімділігі, іскерлік белсенділік және қызмет 

тиімділігі талданады. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылығы, табыстылығы мен 
банкрот болу ықтималдығына талдау жасалады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория  

Постреквизиттері: Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорын құнын бағалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Кәсіпорынның қаржысы, Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық 

қызметі, Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдауда және кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын анықтауда түсініктер қалыптастыру; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, қаржылық 

талдаудың ақпараттық базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық жағдайды 

талдай отырып тұжырым жасауға үйрету; С) кәсіпорынның ақпараттық базасы арқылы теориялық және 

тәжірибелік тұрғыда кешенді талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) болашақ кәсіби маман ретінде кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына кешенді талдау жүргізуге машықтандыру.  

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұйымдардағы қаржылық бақылау мен аудитті жүргізудің әдістері және 

қағидаларымен танысу; бақылаудың жалпы теориялық бекітілген әдістері мен процестерін пайдалану 

базасында қаржылық бақылау мен аудитті жүргізу бойынша өздік жұмыстарының дағдыларын дамыту; ішкі 

бақылау жүйелерін талдау және түсіну құжаттардың талдау тәртібін үйрену және тексеру актілері мен 

аудиторлық есепті құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пәнді оқыту барысында білім алушы қаржылық бақылаудың мәні, пәні және 

нысандары мен қаржылық бақылаудың халықаралық тәжірибесін сондай-ақ бақылау-ревизиялық жұмысты 
ұйымдастыруды үйренеді. Мемлекеттік қаржылық бақылауды ұйымдастыруды, қаржылық бақылаудың 

нормативтік-құқықтық және ақпараттық негіздерін, қаржы-шаруашылық бақылаудың ғылыми-әдістемелік 

жүйесі қамтамасыз етіледі . Банктік және есеп айрысу операцияларын бақылау және тексеру жүйесімен 

таныстыру шаралар жүргізіледі. Негізгі құралдар мен тауарлы материалдық құндылықтарды бақылау мен 

тексеру,сатып алу циклінің функционалды аудиті және тауарлы-материалдық қорларды тексеру үйретіледі. 

Төлем циклі мен ақша жүйесі зерттеледі.Ақша ревизиясының жергілікті аудиті қалай жүзеге асырылатыны 

анықталады. Жүйелі бақылау мен инвестиция аудиті мен дебиторлық берешектің аудиттік құрылымы,арнайы 

бақылау бақылау және міндеттемелер аудиті таныстырылады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Практикалық аудит , Кәсіпорын құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит пәні саласының жалпы 
формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау мүмкіндігі;  В) есепке алу жүйесі және мемлекеттік аудит 

мониторингі; Пәндік облыстың тілін сауатты қолдану мүмкіндігі; C) Қаржылық бақылау мен аудитті өз бетінше 

жүргізе алады, материалдарды сот және тергеу органдарына тиісті жағдайларда беруді бақылайды;  D) ақшалай 

қаражаттар мен босалқылардың жетіспеушілігін және ұрлану нәтижелерін қалыптастыру бойынша құқықтық 

қызметтің жұмысына қатысу; E) Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін көтеру бойынша кәсіпорынды 

басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 

7.2 Модуль - Мемлекеттік аудит (квазимемлекеттік секторлардағы бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Сыртқы экономикалық қызметінің есебі мен талдауы   

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  
Курсты оқытудың мақсаты: «Сыртқы экономикалық қызметтінің есебі мен талдауы» 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 мазмұны: 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 



101 

 

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 күтілетін 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 өзгерістері шеңберінде меншіктің әртүрлі формасындағы ұйымдардың қаржылық 

және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарын бағалайды және түсіндіреді; C) өзін 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. 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: 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 жөніндегі есеп 

комитетінің құзыретімен танысады. Мемлекеттік қызметтер көрсетуге қойылатын талаптар мен Мемлекеттік 

аудитті жоспарлау және түрлері,нәтижелерін толтыру және ұсыну тәртібін анықтайды. 
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сыни тұрғыдан ойлауға негізделген ұтымды шешімдер қабылдау үшін 

алынған ақпарат пен тәжірибені қолдана алады; B) қолданыстағы салық заңнамасы және оның қаржылық 

шешімдер қабылдау үшін жоспарланған өзгерістері аясында меншіктің әртүрлі нысандарындағы ұйымдардың 

қаржылық және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарларын бағалайды және түсіндіреді; C) өзін 

қаржылық және салық заңнамасына еркін бағдарлайды; D) мемлекеттік заң негізінде аудиторлық және 

аудиторлық қызметті ұйымдастырады және жүргізеді; Осындай іс-шараларға олардың өкілеттіктерін ескере 

отырып бағдарламалар жасайды; есептілік пен құжаттаманы егжей-тегжейлі түсінуге, дәлсіздіктер мен 

жасыруларды анықтауға; E) Интеграцияланған ғылыми әдістер негізінде мемлекеттік бақылау және аудит 

саласындағы ақпаратты талдайды, синтездейді және сыни тұрғыдан түсіндіреді. 

 

8 Модуль - Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары  

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп практикасында қаржылық есептілік стандарттарын қолдану 

және халықаралық стандарттарға сәйкес басқару шешімдерін талдау және қабылдау қабілетіне байланысты 

кәсіби ойлауды қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарты пәні қаржылық есепті құрастыру 

реті және оған қосымша талаптар қаржылық есеп және бухгалтерлік есеп сұрақтары бойынша Қазақстан 

Республикасының Заңдылығының талаптарына және халықаралық стандарттарға сәйкес бекітіледі. Осы пәнді 
оқыту барысында қаржылық есептің халықаралық заңдылықтарына сәйкес, есептің қысқа мерзімді активтер, 

қорлар есебі, негізгі құралдар, материалдық емес активтер есебі, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар, 

капитал мен резервтер, валюталық бағамдар өзгерісінің есебі, шетелдік қызмет, табысқа салынатын салық 

есептерін  ұйымдастыру меңгертіледі. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік- экономикадағы статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Практикалық аудит , Кәсіпорын құнын бағалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚЕХС Бухгалтерлік есептің жалпы қабылдаған принциптері;ҚЕХС жал 

есебі; ҚЕХС жалдың артықшылықтары; кемшіліктерін; В) ҚЕХС Қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді білу; 
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ҚЕХС қор есебін меңгеру; ҚЕХС шет елдік валюта түріндегі операцияларды меңгеру. C) ҚЕХС нарық 

жағдайындағы өнеркәсіптік қәсіпорынның мазмұны мен мәнін; ҚЕХС кәсіпорынның жалпы және өндірістік 

құрылымын; ҚЕХС жабдықтарды жөндеудің тиімділігін арттыру. D) кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп пен 

есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу  

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ.  
Курсты оқытудың мақсаты: әртүрлі ақпаратпен жұмыс істей білу, өзгелердің идеяларын түсініп, оны 

қабылдай білу, өз идеясын айтып, оны негіздей білуді үйрету.Академиялық мәтіндердің білім мазмұнын 

нақтылай отырып, олардың ерекшеліктерін, құрамын талдап көрсету; нысаналы ғылым саласына сәйкес 

мәтіннің құрылымын игерту және қолданылатын зерттеу әдістерін айқындау; академиялық бағытта жазылатын 

мәтіндердің түрлерін ажырата білу арқылы мән-мағынасы айқын, ақпаратмәліметі түсінікті, тілі жатық, өз 

бетінше әзірленетін шығармашылық жұмыс жазуға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу – бұл әлемдік білім беру салаларында және ғылыми ортада кең 

таралған ақпараттық үдерістерді, академиялық қарым-қатынастарды, халықаралық тәжірибе алмасуларды 

жаңаша дамытуға бағытталған құзыреттердің дәстүрлі түрі. Сонымен қатар зерттеушінің(білім алушылардың) 

ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі.Академиялық жазу – 

эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен 

монографиялар сияқты ғылыми мәтін жазудың әдіснамасы.  
Пререквизиттері: Әлеуметтік- экономикадағы статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Практикалық аудит, Кәсіпорын құнын бағалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің әрі 

оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысын үйренеді; В) ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі 

мен стилін таңдап, қолдана біледі; С) шетелдік серіктестермен жазбаша түрде ғылыми-экономикалық ақпарат 

алмасуды меңгереді; D)өзі жазған ғылыми жоба нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра 

алады; халықаралық конференцияларда, симпозиумдарда, вебинарларда таныстыруақпарттарын жариялаудың 

әдістерін біледі; F)курсты оқып біткеннен кейін зерттеуші аңдатпа, түйіндеме, пікір, ғылыми мақала тезисін 

жаза алады;таңдалған мамандық бойынша ғылыми-экономикалық әдебиеттердің түрлі жанрларындағы 

мәтіндерді (ғылыми мақала, патент, монография, ғылыми жұмыста, диссертация, баяндама, тезистер, аңдатпа, 

түйіндеме және т.б.) құрастыруды игереді 

 

6В04103 – ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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5.1 Модуль  -Талдау және 1С:Бухгалтерия, 8 кредит 

БП ТК KKKT 2212 Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 3 3 

КП ТК 1SB 2302 1С: Бухгалтерия 3 5 

5.2 Модуль – Есеп және талдау, 8 кредит 

БП ТК SEKET 2212 Сыртқы экономикалық қызметінің есебі мен талдауы 3 3 

КП ТК BEA 2302 Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 3 5 

6.1 Модуль - Бухгалтерлік есеп және іс қағаздарын жүргізу, 25 кредит 

КП ТК SBE 2303 Салалардағы бухгалтерлік есеп 3 5 

КП ТК BА 2304 Бухгалтерлік аутсорсинг 3 5 

КП ТК ЕТ 2305 Экономикалық талдау 3 5 

КП ТК КМ 2306 Қаржылық менеджмент 3 5 

КП ЖК AZh 2307 Академиялық жазу  3 5 

6.2 Модуль - Бухгалтерлік есеп және есептілік, 25 кредит  

КП ТК SРА  2303 Саладағы практикалық аудит 3 5 

КП ТК BEЕ 2304 Бюджеттік есеп және есептілік 3 5 

КП ТК ВТ 2305 Басқару талдауы 3 5 

КП ТК ККВ 2306 Кәсіпорын қаржысын басқару 3 5 

КП ЖК AZh 2307 Академиялық жазу  3 5 

7.1 Модуль – Салалардағы бухгалтерлік есеп, 14 кредит 
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КП ТК ТКBBE 2308 Туристік және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп  4 4 

КП ТК АКВЕ 2309 Агроөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп 4 3 

БП   Өндірістік практика 4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 

7.2 Модуль – Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, 14 кредит 

КП ТК KМSBE 2308 Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 4 4 

КП ТК AShBE 2309 Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 4 3 

БП  Өндірістік практика 4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 

 

5.1 Модуль  -Талдау және 1С:Бухгалтерия 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынның қаржылық жағдайына кешендік талдау жүргізу арқылы 

студенттерге қажетті теориялық білім мен тәжіребиелік дағдылардың жиынтығын беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау пәні мен әдістері, 

экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдерін зерттеу дағдылары қалыптастырылады. Қаржылық жағдайды 

талдаудың ақпараттық базасы, мәні мен міндеттері және де кәсіпорын активтерін,міндеттемелерді және 

акционерлік капиталды талдау меңгеріледі. Сонымен қатар, баланс өтімділігі, іскерлік белсенділік және қызмет 

тиімділігі талданады. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылығы, табыстылығы мен 

банкрот болу ықтималдығына талдау жасалады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Кәсіпорынның қаржысы, Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық 

қызметі, Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдауда және кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын анықтауда түсініктер қалыптастыру; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, қаржылық 
талдаудың ақпараттық базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық жағдайды 

талдай отырып тұжырым жасауға үйрету; С) кәсіпорынның ақпараттық базасы арқылы теориялық және 

тәжірибелік тұрғыда кешенді талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) болашақ кәсіби маман ретінде кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына кешенді талдау жүргізуге машықтандыру.  

 

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

Пәннің атауы: 1С: Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: «1С: Бухгалтерия» бағдарламалық жасақтамасында бухгалтерлік есеп және 

салықтық есепке алу саласындағы білімнің, дағдылардың және дағдылардың қажетті деңгейі мен көлемін алу, 
барлық меншік нысандарындағы ұйымдарда  

Пәннің қысқаша мазмұны: 1С: Бухгалтерия курсын оқу барысында білім алушы 1С – Кәсіпорын 

бағдарламасының жалпы сипаттамасын, бағдарламаның негізгі принциптері мен  міндеттерін қарастырады. 1С 

Бухгалтерия бағдарламасында ТМҚ келіп түсуі мен құжаттық ресімделуін зерттейді. 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім есебі мен құжаттық  ресімделуін жетік меңгеріп, 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім және тауарларды өткізуден болған жиынтық табыс есебін ұйымдастырады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты; 

бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар 
және өзге де дебиторлық берешек есебі;ТМЗ есебі; есеп саясаты; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ТМЗ есебі. В) 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; 

1С:Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерін енгізу; 1С:Бухгалтерия 

бағдарламасында ТМЗ кірістелуінің есебін ресімдеу; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар 

есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) 

кәсіпорын балансын жасау;синтетикалық және аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және 

журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен 

шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету; 

материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп 

регистрлерін құру. D)бухгалтерлік есеп көрсеткіштерімен ақпараттарын  өңдеу және тіркеу, ағымдағы 
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міндеттемелер есебін жүргізу, жылдық жиынтық табыс туралы және қаржылық есептіліктерді жасау. E)есептің 

стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

5.2 Модуль – Есеп және талдау 

 

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

Пәннің атауы: Сыртқы экономикалық қызметінің есебі мен талдауы  

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  
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 мазмұны: 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 

Оқытудан күтілетін 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 өзгерістері шеңберінде меншіктің әртүрлі формасындағы ұйымдардың қаржылық 

және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарын бағалайды және түсіндіреді; C) өзін 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. 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есепте заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданудағы теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті автоматтандыру  жалпы  түсінігі салықтық және  қаржылық  

есептілікті жүргізуге компьютерлік технологияны енгізу  үшін бағытталған.Тауарлы-материалдық қорлар мен 

ақша  құралдарын есепке алуда компьютерді қолдану тәсілдерін үйретеді. 
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) 1С:Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынныңқұрылымдық 

бөлімшелерін енгізу; 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты;бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың 

топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның 

эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар және өзге де дебиторлық берешек есебі; ТМЗ есебі. В) Кәсіпорын 

балансын жасау; синтетикалықжәне аналитикалық шоттар есебі; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін 

құру; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; 

қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) Кәсіпорын балансын жасау; синтетикалық және 

аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары 

қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу 
тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету;материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және 

тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін құру. D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, 

ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама 

жасауда құзыретті болу.  E) есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 
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6.1 Модуль - Бухгалтерлік есеп және іс қағаздарын жүргізу 

 

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

Пәннің атауы: Салалардағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Шибинтаева Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп саласында экономикалық ақпаратты қолдану және қолдану 

ережелері, бухгалтерлік есеп бойынша заңнамалық құжаттар мен нормативтік-құқықтық актілерді игеру, 

агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында оны құру принциптері саласындағы негізгі теориялық білімдерін, 
практикалық дағдыларын қалыптастыру; агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында шаруашылық қызметті тіркеу 

және құжаттаманы зерттеу.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста экономиканың әртүрлі салаларындағы ұйымдастырушылық және 

технологиялық ерекшеліктер мен жалпы есепті ұйымдастырумен танысады. Өнімдерді қайта өңдеу 

өнеркәсібінде шығындар есебі, сонымен қатар, қайта өңдеу өнеркәсібінде өндірістің түрлері бойынша 

өнімдердің өзіндік құнын калькуляциялауды меңгереді. Қайта өңдіру машиналары мен механизмдерін ұстау 

үшін шығындар есебін ұйымдастыруды және дайын өнімдерді жүзеге асыру есебі және қаржылық нәтижелерді 

анықтаудың жолдарын қарастырады. 

Пререквизиттері: Қаржылық  есеп, Басқару есебі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; B) қойылған міндеттердің 
дұрыстығын түсіну; іргелі білімнің дұрыстығы туралы терең түсіну; жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы 

жарналарын есептеу; жалақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды есепке алу журналын толтыру; еңбек 

ақы төлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша ұстамдар жиынтығын жасау; C) өздерінің пәндік 

аясында, сондай-ақ тиісті салаларда қазіргі заманғы технологияларды құру және қолдану бойынша білім 

жүйесіне ие болу; техникалық, қаржы және адам факторларын ескере отырып өндірістік қатынастар мен 

басқару принциптерін білу; D) ақпараттық жүйе пәндеріндегі пәндер модельдері мен әдістерін білу, атап 

айтқанда: экономика, қаржы, менеджмент және ұйымдардағы кәсіпкерлік қызметтің басқа компоненттерін білу; 

E) экономиканың кез-келген саласындағы есептілікті құра білу 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік аутсорсинг  
Бағдарлама авторы: Шибинтаева Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Бухгалтерлік аутсорсинг» пәнін игерудің міндеттері негізгі емес жқмыс 

орындарын таңдау саласындағы теориялық білім мен практмикалық дағдылардың болашақ шеберлерін игеру, 

аутсорсингтің әртүрлі түрлерін ұйымдастыру, аутсорсингтің тиімділігін бағалау; аутсорсингтің заманауи 

заманауи түрлерін дамыту, қаржылық, өндірістік және логистикалық аутсорсинг саласында білім жүйесін 

қалыптастыру, ұйымның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге, үнемі өзгеріп отыратын нарықтық жағдайда 

ұйымның әлеуетін пайдалануға және дұрыс стратегиялық басқару шешімдерін табуға дайын болу; бітірушіге 

тағдалған қызмет саласында табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жалпы кәсіби құзыреттіліктермен, 

кәсіби құзіреттіліктермен және азаматтық позициялармен студентті дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  бухгалтерлік есеп саласындағы аутсорсингтік қызметпен айналысу үшін кез-

келген сала бойынша есеп жүргізудің негізгі ерекшеліктері мен ұқсас жақтары қарастырылады.  Есеп айырысу 
операциялары, банкаралық корреспонденттік қатынастардың, касса және несие операциялар есебі туралы толық 

түсінікті игереді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржылық есеп   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) аутсорсингтің әртүрлі түрлерінің негіздері, аутсорсинг жұмысын 

ұйымдастыру нтәртібі, бқлуы мүмкін қауіптерді түсіну; В) жобаларды басқару стандарттарын білу; С) 

потенциалды мердігерлерді анықтау және талдау, бірлескен жұмысты ұйымдастыру, аутсорсингтік жобаларды 

басқара білу; D) ресурстар мен міндеттерді жоспарлау және өкілеттіктерді тағайындау, жобалық жұмысты 

ұйымдастыру; E) адам ресурстарын басқару әдістерін, жеткізушілер мен мердігерлерді талдау әдістерін, 

жобалық жұмыс әдістерін иелену, жоба мүшелері арасындағы жобалық өзара әркеттесуді ұйымдастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Экономикалық талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы : Ол жалпыға бірдей бухгалтерлік есеп пен қаржылық есепті құрастырудың 

стандарттарына негізделген. Экономикалық талдау өзімен экономкалық дамудың қазіргі деңгейінде мүлік 

қозғалысы және жағдайы, ақшақаражаттары, активтер мен міндеттемелер, өндірістік есеп берілгендерінің 

көрсеткіштерін талдау туралы мәліметтер жиынын сипаттайды. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Экономикалық талдаудың пәні мен міндеті, объектісі және мазмұны 

таныстырылады.Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдеріне түсінік беріледі.  Оқу құралдарында 
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факторлық талдау, қаржылық коэффициенттер әдісіне кең түсінік беріледі.Осының арқасында басқарушылық 

талдаудың негізі, компанияның маркетингтік қызметін талдау дағдылары қалыптасады.Өнімді өткізу және 

өндірісті талдау тәсілдері зерттеледі.Өндірістік  ресурстарды қолдануды , өнімнің өзіндік құнын талдауды 

меңгере отырып, қаржылық талдаудың негізі, компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау тәсілдері 

үйретіледі. Курстың негізгі мақсаты баланс өтімділігін, қаржылық тұрақтылықты, ақша ағынын және 

компанияның табыстылығын талдауды студенттің бойына сіңіру болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлеуметтік- экономикадағы статистика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) негізгі және еншілес заңды тұлғалардың шоғырландырылған есеп беруі; 

негізгі және тәуелді заңды тұлғалардың шоғырландырылған  қаржылық есеп беруі; бірлескен қызмет бойынша 

қатысулық үлесті қаржылық есеп беруде көрсетудің ерекшеліктері; байланысқан тараптар туралы 

ақпараттарды; қаржылық есепті шоғырландыру туралы теориялық ақпараттарын тереңдету; В) студенттерді 

қаржылық есептіліктің түрлері: бухгалтерлік баланс, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік, 

табыстар мен шығыстар туралы есептіліктің шоғырландырылған есептерін құра алуы; С) студенттердің дәріс 

сабақтарында алған шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрудағы алған теориялық білімдерін тәжірибеде 

шоғырландырылған балансты, ақша қаражаттары туралы есептілікті және табыстар мен шығыстар туралы 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті құра  білуі. D)Экономикалық талдау ақпараттарын пайдалана 

отырып шешім қабылдау  E) Әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық және бухгалтерлік 

есептерін бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін қолданыстағы салық 

заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың салықтық салдарын 
бағалайды. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық менеджмент   

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйкес келетін, 

қаржы менеджменті саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке, машыққа 

ие мамандарды дайындау, қазіргі қаржылық менеджменттің әдістері және ұстанымдарына, мақсаттарына, 

міндеттеріне сәйкес білім алушыларды жүйелі түрде оқыту. Шаруашылық жүргізудің барлық деңгейлерінде 

қаржыны басқаруға жалпы тәсілімдерді ашу, білім алушыларды қаржылық ақпараттарды дұрыс түсініп және 

олармен жұмыс істеуге үйрету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық менеджменттің мақсаты мен міндеттері. Қаржылық менеджменттің 

тұжырымдамалары мен базалық категориялары. Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдерді 

басқару. Активтерді бағалау әдістері мен модельдері. Капиталдың құны. Инвестициялық жобаларды талдау 

әдістері. Жоба тәуекелін талдау. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделі қаржы 

бюджетін оңтайландыру.   

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлеуметтік- экономикадағы статистика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім алушы қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы 

саясатын, кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы 

ұғымын білуі керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы 

саясатын әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы 
мақсатты пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; 

С) мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу  

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: әртүрлі ақпаратпен жұмыс істей білу, өзгелердің идеяларын түсініп, оны 

қабылдай білу, өз идеясын айтып, оны негіздей білуді үйрету.Академиялық мәтіндердің білім мазмұнын 
нақтылай отырып, олардың ерекшеліктерін, құрамын талдап көрсету; нысаналы ғылым саласына сәйкес 

мәтіннің құрылымын игерту және қолданылатын зерттеу әдістерін айқындау; академиялық бағытта жазылатын 

мәтіндердің түрлерін ажырата білу арқылы мән-мағынасы айқын, ақпаратмәліметі түсінікті, тілі жатық, өз 

бетінше әзірленетін шығармашылық жұмыс жазуға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу – бұл әлемдік білім беру салаларында және ғылыми ортада кең 

таралған ақпараттық үдерістерді, академиялық қарым-қатынастарды, халықаралық тәжірибе алмасуларды 

жаңаша дамытуға бағытталған құзыреттердің дәстүрлі түрі. Сонымен қатар зерттеушінің(білім алушылардың) 

ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі. Академиялық жазу – 
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эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен 

монографиялар сияқты ғылыми мәтін жазудың әдіснамасы.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік- экономикадағы статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің әрі 

оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысын үйренеді; В) ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі 

мен стилін таңдап, қолдана біледі; С) шетелдік серіктестермен жазбаша түрде ғылыми-экономикалық ақпарат 

алмасуды меңгереді; D) өзі жазған ғылыми жоба нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра 
алады; халықаралық конференцияларда, симпозиумдарда, вебинарларда таныстыруақпарттарын жариялаудың 

әдістерін біледі; Е) курсты оқып біткеннен кейін зерттеуші аңдатпа, түйіндеме, пікір, ғылыми мақала тезисін 

жаза алады;таңдалған мамандық бойынша ғылыми-экономикалық әдебиеттердің түрлі жанрларындағы 

мәтіндерді (ғылыми мақала, патент, монография, ғылыми жұмыста, диссертация, баяндама, тезистер, аңдатпа, 

түйіндеме және т.б.) құрастыруды игереді 

 

6.2 Модуль - Бухгалтерлік есеп және есептілік 

  

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

Пәннің атауы: Саладағы практикалық аудит  

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп саласында экономикалық ақпаратты қолдану және қолдану 
ережелері, бухгалтерлік есеп бойынша заңнамалық құжаттар мен нормативтік-құқықтық актілерді игеру, 

агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында оны құру принциптері саласындағы негізгі теориялық білімдерін, 

практикалық дағдыларын қалыптастыру; агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында шаруашылық қызметті тіркеу 

және құжаттаманы зерттеу.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста экономиканың әртүрлі салаларындағы ұйымдастырушылық және 

технологиялық ерекшеліктер мен жалпы есепті ұйымдастырумен танысады. Өнімдерді қайта өңдеу 

өнеркәсібінде шығындар есебі, сонымен қатар, қайта өңдеу өнеркәсібінде өндірістің түрлері бойынша 

өнімдердің өзіндік құнын калькуляциялауды меңгереді. Қайта өңдіру машиналары мен механизмдерін ұстау 

үшін шығындар есебін ұйымдастыруды және дайын өнімдерді жүзеге асыру есебі және қаржылық нәтижелерді 

анықтаудың жолдарын қарастырады. 

Пререквизиттері: Қаржылық  есеп, Басқару есебі  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; B) қойылған міндеттердің 

дұрыстығын түсіну; іргелі білімнің дұрыстығы туралы терең түсіну; жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы 

жарналарын есептеу; жалақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды есепке алу журналын толтыру; еңбек 

ақы төлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша ұстамдар жиынтығын жасау; C) өздерінің пәндік 

аясында, сондай-ақ тиісті салаларда қазіргі заманғы технологияларды құру және қолдану бойынша білім 

жүйесіне ие болу; техникалық, қаржы және адам факторларын ескере отырып өндірістік қатынастар мен 

басқару принциптерін білу; D) ақпараттық жүйе пәндеріндегі пәндер модельдері мен әдістерін білу, атап 

айтқанда: экономика, қаржы, менеджмент және ұйымдардағы кәсіпкерлік қызметтің басқа компоненттерін білу; 

E) экономиканың кез-келген саласындағы есептілікті құра білу 

 

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

Пәннің атауы: Бюджеттік есеп және есептілік   

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Есептік кезеңдегі фактілер мен нәтижелерді мейлінше жақсы құрастыруға, 

салық төлемдерінің сомасын анықтауға, салықтық есепке алуды ұйымдастыруға қатысты теориялық бағынды 

және практикалық білімдермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Бюджеттік есеп және есептілік » пәні салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді төлеу үшін заңды және жеке тұлғалардың салық салынатын табысын, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің тиімділігіне, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік 

дағдыларды игеру үшін салық және бухгалтерлік есепке өзара байланысын анықтау үшін салықтық есепке алу 

жүйесін зерттейді. 
Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім алушы бюджет заңнамасының негізгі ережелерін түсінуі керек; В) 

табысты сенімді қалыптастыру дағдыларын меңгеру және білу; есеп беру кезеңдеріндегі шегерімдер; салық 

төлемдерінің мөлшерін анықтау; салықтық есепке алу; С) бюджетті есепке алу кезінде салық есептілігінің 

деректері бойынша ақпаратты тіркеу, өңдеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді; салықтық есепке алу 

регистрлерін жүргізу; жылдық жиынтық табыстың декларациясын және онымен шығарылған шегерімдерді 
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құрастыру. D) Есепке алу құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын уақтылы 

тіркеу; E)Мемлекеттік кірістер есебін ұсыну. 

 

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

Пәннің атауы: Басқару  талдауы 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ол жалпыға бірдей бухгалтерлік есеп пен қаржылық есепті құрастырудың 

стандарттарына негізделген. Экономикалық талдау өзімен экономкалық дамудың қазіргі деңгейінде мүлік 
қозғалысы және жағдайы, ақшақаражаттары, активтер мен міндеттемелер, өндірістік есеп берілгендерінің 

көрсеткіштерін талдау туралы мәліметтер жиынын сипаттайды. 

Пәннің қысқаша мазмұны:басқарушылық талдаудың пәні мен міндеті, объектісі және мазмұны 

таныстырылады.Басқарушылық талдаудың әдістері мен тәсілдеріне түсінік беріледі.  Оқу құралдарында 

факторлық талдау, қаржылық коэффициенттер әдісіне кең түсінік беріледі.Осының арқасында басқарушылық 

талдаудың негізі, компанияның маркетингтік қызметін талдау дағдылары қалыптасады.Өнімді өткізу және 

өндірісті талдау тәсілдері зерттеледі.Өндірістік  ресурстарды қолдануды , өнімнің өзіндік құнын талдауды 

меңгере отырып, қаржылық талдаудың негізі, компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау тәсілдері 

үйретіледі. Курстың негізгі мақсаты баланс өтімділігін, қаржылық тұрақтылықты, ақша ағынын және 

компанияның табыстылығын талдауды студенттің бойына сіңіру болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлеуметтік- экономикадағы статистика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) негізгі және еншілес заңды тұлғалардың шоғырландырылған есеп беруі; 

негізгі және тәуелді заңды тұлғалардың шоғырландырылған  қаржылық есеп беруі; бірлескен қызмет бойынша 

қатысулық үлесті қаржылық есеп беруде көрсетудің ерекшеліктері; байланысқан тараптар туралы 

ақпараттарды; қаржылық есепті шоғырландыру туралы теориялық ақпараттарын тереңдету; В) студенттерді 

қаржылық есептіліктің түрлері: бухгалтерлік баланс, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік, 

табыстар мен шығыстар туралы есептіліктің шоғырландырылған есептерін құра алуы; С) студенттердің дәріс 

сабақтарында алған шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрудағы алған теориялық білімдерін тәжірибеде 

шоғырландырылған балансты, ақша қаражаттары туралы есептілікті және табыстар мен шығыстар туралы 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті құра  білуі. D)Басқарушылық талдау ақпараттарын пайдалана 

отырып шешім қабылдау  E) Әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық және бухгалтерлік 

есептерін бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін қолданыстағы салық 
заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың салықтық салдарын 

бағалайды. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорын қаржысын басқару   

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы туралы ғылымның ерекшеліктері зерттейтін  арнаулы пән және оның 

мақсаты қаржының мазмұнын, ролін және экономикалық ғылымдар жүйесіндегі оның орның сондай-ақ 

қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін терең теориялық аспектілерін зерттеу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық 
ғылымдар жүйесіндегі рөлі мен ұдайы өндіріс және мемлекет туралы іліммен танысады. Сонымен қатар, 

қаржының пәні, қаржының объектілері мен  субъектілірі жайлы ақпарат алады. Қаржыны зерделеудің 

диалектикалық әдісі, қаржылық қатынастардың объектілері мен субъектілері, теория мен практиканың, қаржы 

және қаржы жүйелерін зерделеу кезіндегі логикалық және тарихи тәсілдемелердің бірлігімен танысады.  

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы саясатын, 

кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы ұғымын білуі 

керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы саясатын 

әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы мақсатты 

пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) 

мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 
әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 
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7.1 Модуль – Салалардағы бухгалтерлік есеп 

 

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 мазмұны: 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 көрсеті бойынша өзіндік құн есептеу. Туристтік өнімдер. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; B) қойылған міндеттердің 

дұрыстығын түсіну; іргелі білімнің дұрыстығы туралы терең түсіну; жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы 

жарналарын есептеу; жалақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды есепке алу журналын толтыру; еңбек 

ақы төлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша ұстамдар жиынтығын жасау; C) өздерінің пәндік 
аясында, сондай-ақ тиісті салаларда қазіргі заманғы технологияларды құру және қолдану бойынша білім 

жүйесіне ие болу; техникалық, қаржы және адам факторларын ескере отырып өндірістік қатынастар мен 

басқару принциптерін білу; D) ақпараттық жүйе пәндеріндегі пәндер модельдері мен әдістерін білу, атап 

айтқанда: экономика, қаржы, менеджмент және ұйымдардағы кәсіпкерлік қызметтің басқа компоненттерін білу; 

E) қаржылық және валюталық қатынастар саласындағы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың және 

басқа да органдардың лауазымды тұлғаларының қызметтерін орындай алуы;  

 

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

Пәннің атауы: Агроөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп саласында экономикалық ақпаратты қолдану және қолдану 
ережелері, бухгалтерлік есеп бойынша заңнамалық құжаттар мен нормативтік-құқықтық актілерді игеру, 

агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында оны құру принциптері саласындағы негізгі теориялық білімдерін, 

практикалық дағдыларын қалыптастыру; агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында шаруашылық қызметті тіркеу 

және құжаттаманы зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курстаагроөнеркәсіптік кешендегі ұйымдастырушылық және технологиялық 

ерекшеліктер мен жалпы есепті ұйымдастырумен танысады. Өнімдерді қайта өңдеу өнеркәсібінде шығындар 

есебі, сонымен қатар, қайта өңдеу өнеркәсібінде өндірістің түрлері бойынша өнімдердің өзіндік құнын 

калькуляциялауды меңгереді. Қайта өңдіру машиналары мен механизмдерін ұстау үшін шығындар есебін 

ұйымдастыруды және дайын өнімдерді жүзеге асыру есебі және қаржылық нәтижелерді анықтаудың жолдарын 

қарастырады. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) заманғы жағдайда агроөнеркәсіптік кешендегі бухгалтерлік есептің 

нормативті реттеу жүйесін; агроөнеркәсіптік кешенде бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; агроөнеркәсіптік 

кешенде өнімдердің өзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктерін білу және түсіну; В) агроөнеркәсіптік 

кешенде құжаттар айналымын дұрыс ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; ауыл шаруашылық өндірісте 

өнімдердің барлық түрлерінің өзіндік құнын анықтау; есептемені құрастыра білу; С) бухгалтерлік 

операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және 

ұсыну; агроөнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеуді 

меңгеру; D) агроөндіріс кешенінде есепті және есеп беруді ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалана алу; Е) курс 

бойынша алынған теориялық білімді нығайту және агроөнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік 

ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

7.2 Модуль – Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

 

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.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп курсында блім алушы ақша 

қаражаттары мен оның  эквиваленттерінің есебін, ақшаның уақыттық құнын, дебиторлық берешектер және өзге 

де активтер есебін талдайды. Қорлар есебі, негізгі құралдарды есепке алу, негізгі құралдардың тозуын есепке 

алу,материалдық емес активтер есебі, материалдық емес активтердің  бағалануы және тозуының есебі 

қарастырылады. Сондай-ақ, активтердің құнсыздануы мен ұйымның міндеттемелерінің есебі, түсім, кірістердің  

есебі зерттеледі. Шығындарды есепке алу мен капитал мен резервтер есебі меңгеріледі. Қаржылық  есептілікті 

дайындау және де қаржылық есептілікті ұсыну туралы ақпарат ұсынылады . 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) - Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес әзірленген 

квазимемлекеттік сектордағы есепке алу ережесінің негізгі ережелері; В) квазимемлекеттік сектордағы есептеу 

және қаржылық есеп беру принциптеріне және бизнес үздіксіздігі қағидаттарына сәйкес келуі; C) 

квазимемлекеттік сектордағы қаржылық есептілікті қалыптастырудағы негізгі теориялық білім мен тәжірибелік 

дағдылар;  D) квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес 

ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау; 

 

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

Пәннің атауы: Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты - барлық 
операцияларды уақыт талабына сәйкес, оларды орындау күнінде, яғни уақыт талабына сәйкес есепке алу. 

Бухгалтерлік есептің негізгі қағидаттары басқарудың әртүрлі деңгейлерінде дұрыс шешімдер қабылдауға ықпал 

ету үшін қаржы-шаруашылық қызметті, тақырып туралы ақпаратты сапалы және уақтылы қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән барысындаауыл шаруашылығында бухгалтерлік есептің ерекшелігі, 

негізгі қағидалары, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу ерекшеліктері 

қарастырылады. Тұқым, жем-шөп және басқа материалдарды есепке алу, малдарды өсіру мен бордақыдағы 

малдың есебін жүргізеді. Ауыл шаруашылық өндірісіндегі өнім есебі және сату, инвестицияларды есепке алу 

ерекшеліктері, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мүлкін міндетті сақтандыру есебін жүргізу меңгеріледі. 

Ауыл шаруашылығындағы негізгі өндірістің шығындар есебі, көмекші өндірістегі шығын және қызмет есебі 

ерекшелігі, сондай-ақ өсімдік шаруашылығында өнімнің өзіндік құын калькуляциялауды оқытады. Мал 
шаруашылығында өнімнің өзіндік құын калькуляциялау мен ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу бойынша 

шығын есебі зерттеледі.  

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; B) қойылған міндеттердің 

дұрыстығын түсіну; іргелі білімнің дұрыстығы туралы терең түсіну; жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы 

жарналарын есептеу; жалақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды есепке алу журналын толтыру; еңбек 

ақы төлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша ұстамдар жиынтығын жасау; C) өздерінің пәндік 

аясында, сондай-ақ тиісті салаларда қазіргі заманғы технологияларды құру және қолдану бойынша білім 

жүйесіне ие болу; техникалық, қаржы және адам факторларын ескере отырып өндірістік қатынастар мен 
басқару принциптерін білу; D) ақпараттық жүйе пәндеріндегі пәндер модельдері мен әдістерін білу, атап 

айтқанда: экономика, қаржы, менеджмент және ұйымдардағы кәсіпкерлік қызметтің басқа компоненттерін білу; 

E) қаржылық және валюталық қатынастар саласындағы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың және 

басқа да органдардың лауазымды тұлғаларының қызметтерін орындай алуы;  
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7.1 Модуль - Қаржылық бақылау және аудит (шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік 

есеп және аудит), 15 кредит 

КП ЖК  AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

БП ТК AHS 3215 Аудиттің халықаралық стандарттары 5 5 

БП ТК  KBMA 3216 Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 6 5 
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7.2 Модуль  - Мемлекеттік аудит (мемлекеттік мекемелер мен Бюджеттік ұйымдардағы 

бухгалтерлік есеп), 15 кредит 

КП ЖК  AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

БП ТК MA  3215 Мемлекеттік аудит  5 5 

БП ТК KESh 3216 Қаржылық есептілікті шоғырландыру 6 5 

8.1 Модуль - Есеп және есептілік (шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп және 

аудит), 20 кредит 

БП ТК ShKSEE 3217 Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі 5 5 

КП ТК OESBE 3302 Өндірістік емес сферадағы бухгалтерлік есеп 5 5 

КП ЖК KUBEU 3303 Қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 5 5 

КП ТК BBEE 3304 Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік 5 5 

8.2 Модуль - Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелер мен Бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 20 кредит 

БП ТК BBSEE 3217 Білім беру саласындағы есеп және есептілік  5 5 

КП ТК 
TKShOBE  

3302 

Тұрғын коммуналдық шаруашылық объектілеріндегі 

бухгалтерлік есеп  
5 5 

КП ЖК KUKE 3303 Қоғамдық ұйымдардағы қаржылық есеп 5 5 

КП ТК DSMBE 3304 Денсаулық сақтау мекемесіндегі бухгалтерлік есеп 5 5 

9.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия және салық есебі (шаруашылық жүргізуші субъектілердегі 

бухгалтерлік есеп және аудит), 25 кредит 

БП ТК KKB 3218 Кәсіпорын қаржысын басқару 6 5 

БП ТК SSE 3219 Салық және салық есебі 6 5 

КП ТК 1SB 3305 1С: Бухгалтерия 6 5 

КП ТК 
KIZhUMK 

3306 

Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 
6 5 

БП  Өндірістік практика 6 5 

9.2 Модуль - Бухгалтерлік есепті автоматтандыру (мемлекеттік мекемелер мен Бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 25 кредит 

БП ТК KM 3218 Қаржылық менеджмент 6 5 

БП ТК MKE 3219 Мемлекеттік кірістер есебі 6 5 

КП ТК BEA 3305 Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 6 5 

КП ТК ВЕКА 3306 Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы 6 5 

БП  Өндірістік практика 6 5 

 

7.1 Модуль - Қаржылық бақылау және аудит (шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп 

және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу  

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: әртүрлі ақпаратпен жұмыс істей білу, өзгелердің идеяларын түсініп, оны 

қабылдай білу, өз идеясын айтып, оны негіздей білуді үйрету.Академиялық мәтіндердің білім мазмұнын 

нақтылай отырып, олардың ерекшеліктерін, құрамын талдап көрсету; нысаналы ғылым саласына сәйкес 

мәтіннің құрылымын игерту және қолданылатын зерттеу әдістерін айқындау; академиялық бағытта жазылатын 

мәтіндердің түрлерін ажырата білу арқылы мән-мағынасы айқын, ақпаратмәліметі түсінікті, тілі жатық, өз 
бетінше әзірленетін шығармашылық жұмыс жазуға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу – бұл әлемдік білім беру салаларында және ғылыми ортада кең 

таралған ақпараттық үдерістерді, академиялық қарым-қатынастарды, халықаралық тәжірибе алмасуларды 

жаңаша дамытуға бағытталған құзыреттердің дәстүрлі түрі. Сонымен қатар зерттеушінің(білім алушылардың) 

ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі.Академиялық жазу – 

эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен 

монографиялар сияқты ғылыми мәтін жазудың әдіснамасы.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік- экономикадағы статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Практикалық аудит , Кәсіпорын құнын бағалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің әрі 

оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысын үйренеді; В) ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі 

мен стилін таңдап, қолдана біледі; С) шетелдік серіктестермен жазбаша түрде ғылыми-экономикалық ақпарат 
алмасуды меңгереді; D) өзі жазған ғылыми жоба нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра 

алады; халықаралық конференцияларда, симпозиумдарда, вебинарларда таныстыруақпарттарын жариялаудың 

әдістерін біледі; F) курсты оқып біткеннен кейін зерттеуші аңдатпа, түйіндеме, пікір, ғылыми мақала тезисін 

жаза алады;таңдалған мамандық бойынша ғылыми-экономикалық әдебиеттердің түрлі жанрларындағы 
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мәтіндерді (ғылыми мақала, патент, монография, ғылыми жұмыста, диссертация, баяндама, тезистер, аңдатпа, 

түйіндеме және т.б.) құрастыруды игереді 

 

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

Пәннің атауы: Аудиттің халықаралық стандарттары 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге халықаралық тәжірибедегі аудиторлық қызметтің теориялық 

негіздерін оқып үйрету, сонымен қатар нормативтік-заңнамалық құжаттармен жұмыс істеудағдысын 
қалыптастыру және аудиторлық тексерудің әртүрлі әдістерін қолдана білуді үйрету. Осы пән болашақ 

мамандарға аудиттің халықаралық стандарттары облысында алған теориялық және практикалық білімдерін 

практикада аудиторлық тексеру кезінде және ұйымның ішкі аудитінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәннің оқытылу барысында халықаралық стандарттар мен нормалардың 

мәнін түсіндіру шаралары жүргізіледі. Стандарттардың негізгі топтарының мазмұны, жіктелуі мен 

сипаттамаларына айрықша түсінік беріледі. Аудит типтері мен  аудиторлық қызметті нормативтік реттеу және 

ҚР ұлттық есеп жүйесінде ҚЕХС мен АХС қолдану мәселелері қарастырылады. Білікті бухгалтерлердің 

халықаралық институтының мүшелерінің(AICPA) құқықтары мен міндеттерімен таныстырылады. Аудиторлық 

тексеріс нәтижелерін рәсімдеу мен аудиттің халықаралық стандарттарын қолдану ерекшеліктеріне сипаттама 

беріледі. ҚР-да шағын және орта бизнес субъектілері аудиті барысында Аудиттің халықаралық стандарттарын 

қолдану бойынша нұсқаулықтарын қолдану арқылы сабақ жүргізіледі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 
Постреквизиттері: Практикалық аудит, Кәсіпорын құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аудиттің халықаралық стандартының теориялықнегізін меңгеру, B) 

аудиторлық тексерудің тиімді әдістерін қолдана білу, C) кәсіби қызметте аудиттіңхалықаралық стандарттарын 

қолданабілу, қаржылық есеп мәліметтерінің дұрыстығын бағалауды АХС тұрғысынан жүргізе білу. D) Аудит 

ақпараттарын пайдалана отырып шешім қабылдау  E) Әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық 

және бухгалтерлік есептерін бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін 

қолданыстағы салық заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың 

салықтық салдарын бағалайды. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұйымдардағы қаржылық бақылау мен аудитті жүргізудің әдістері және 

қағидаларымен танысу; бақылаудың жалпы теориялық бекітілген әдістері мен процестерін пайдалану 

базасында қаржылық бақылау мен аудитті жүргізу бойынша өздік жұмыстарының дағдыларын дамыту; ішкі 

бақылау жүйелерін талдау және түсіну құжаттардың талдау тәртібін үйрену және тексеру актілері мен 

аудиторлық есепті құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пәнді оқыту барысында білім алушы қаржылық бақылаудың мәні, пәні және 

нысандары мен қаржылық бақылаудың халықаралық тәжірибесін сондай-ақ бақылау-ревизиялық жұмысты 

ұйымдастыруды үйренеді. Мемлекеттік қаржылық бақылауды ұйымдастыруды, қаржылық бақылаудың 

нормативтік-құқықтық және ақпараттық негіздерін, қаржы-шаруашылық бақылаудың ғылыми-әдістемелік 

жүйесі қамтамасыз етіледі . Банктік және есеп айрысу операцияларын бақылау және тексеру жүйесімен 
таныстыру шаралар жүргізіледі. Негізгі құралдар мен тауарлы материалдық құндылықтарды бақылау мен 

тексеру,сатып алу циклінің функционалды аудиті және тауарлы-материалдық қорларды тексеру үйретіледі. 

Төлем циклі мен ақша жүйесі зерттеледі.Ақша ревизиясының жергілікті аудиті қалай жүзеге асырылатыны 

анықталады. Жүйелі бақылау мен инвестиция аудиті мен дебиторлық берешектің аудиттік құрылымы,арнайы 

бақылау бақылау және міндеттемелер аудиті таныстырылады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік  есеп негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Практикалық аудит, Кәсіпорын құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит пәні саласының жалпы 

формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау мүмкіндігі;  В) есепке алу жүйесі және мемлекеттік аудит 

мониторингі; Пәндік облыстың тілін сауатты қолдану мүмкіндігі; C) Қаржылық бақылау мен аудитті өз бетінше 

жүргізе алады, материалдарды сот және тергеу органдарына тиісті жағдайларда беруді бақылайды;  D) ақшалай 

қаражаттар мен босалқылардың жетіспеушілігін және ұрлану нәтижелерін қалыптастыру бойынша құқықтық 
қызметтің жұмысына қатысу; E) Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін көтеру бойынша кәсіпорынды 

басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 

7.2 Модуль  - Мемлекеттік аудит (мемлекеттік мекемелер мен Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік 

есеп) 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік аудит 
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Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды және жүргізуді, ішкі бақылау жүйесінің 

ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуін тәуелсіз бақылау ретінде аудитті жоспарлау, жүргізу, студенттерде 

сенімді теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, оның сенімділігі тұрғысынан қаржылық 

есептілік жасау, заңның сақталуын тексеру, аудит нәтижелерін есепке алу, аудиттің халықаралық 

стандарттарын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында білім алушы стандарттарға сәйкес мемлекеттік аудиттің 

және мемлекеттік аудиттің жалпы міндеттері қандай түрде жүзеге асатынын анықтайды. Сонымен бірге, 
мемлекеттік аудит органдары мен олардың  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 

комитетінің құзыретімен танысады. Мемлекеттік қызметтер көрсетуге қойылатын талаптар мен Мемлекеттік 

аудитті жоспарлау және түрлері, нәтижелерін толтыру және ұсыну тәртібін анықтайды. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сыни тұрғыдан ойлауға негізделген ұтымды шешімдер қабылдау үшін 

алынған ақпарат пен тәжірибені қолдана алады; B) қолданыстағы салық заңнамасы және оның қаржылық 

шешімдер қабылдау үшін жоспарланған өзгерістері аясында меншіктің әртүрлі нысандарындағы ұйымдардың 

қаржылық және бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарларын бағалайды және түсіндіреді; C) өзін 

қаржылық және салық заңнамасына еркін бағдарлайды; D) мемлекеттік заң негізінде аудиторлық және 

аудиторлық қызметті ұйымдастырады және жүргізеді; Осындай іс-шараларға олардың өкілеттіктерін ескере 

отырып бағдарламалар жасайды; есептілік пен құжаттаманы егжей-тегжейлі түсінуге, дәлсіздіктер мен 
жасыруларды анықтауға; E) Интеграцияланған ғылыми әдістер негізінде мемлекеттік бақылау және аудит 

саласындағы ақпаратты талдайды, синтездейді және сыни тұрғыдан түсіндіреді. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есептілікті шоғырландыру 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі уақытта көптеген кәсіпорындар бәсекеге төтеп беруі үшін, сапалы өнім 

шығаруы үшін, бизнестерін біріктіреді. Бұл курста студенттер негізгі кәсіпорын, еншілес кәсіпорын, тәуелді 

кәсіпорын сияқты түсініктермен танысып қана қоймай, олардың есебінің ұйымдастырылуы, есебінің 

шоғырландырылуы (біріктірілуі) ерекшелігімен теориялық және тәжірибелік тұрғыда танысады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық есептілікті шоғырландыру пәнін оқыту арқылы негізгі және еншілес 
заңды тұлғалардың шоғырландырылған есеп беруі мен негізгі және тәуелді заңды тұлғалардың 

шоғырландырылған  қаржылық есеп беруі туралы толық түсінік ала алады.  Сонымен бірге , студент бірлескен 

қызмет бойынша қатысулық үлесті қаржылық есеп беруде көрсетудің ерекшеліктері мен байланысқан тараптар 

туралы ақпараттарды ашу және т.б. жаңа ақпараттарды игереді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік секторлардағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі және еншілес заңды тұлғалардың шоғырландырылған есеп беруі; 

негізгі және тәуелді заңды тұлғалардың шоғырландырылған  қаржылық есеп беруі; бірлескен қызмет бойынша 

қатысулық үлесті қаржылық есеп беруде көрсетудің ерекшеліктері; байланысқан тараптар туралы 

ақпараттарды; қаржылық есепті шоғырландыру туралы теориялық ақпараттарын тереңдету; В) студенттерді 

қаржылық есептіліктің түрлері: бухгалтерлік баланс, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік, 
табыстар мен шығыстар туралы есептіліктің шоғырландырылған есептерін құра алуы. С) 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.  

 

8.1 Модуль - Есеп және есептілік (шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі туралы жалпы  түсінік. 

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі қаржылық есепті құрастыру реті және оған қосымша 

талаптар қаржылық есеп және бухгалтерлік есеп сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасының 

Заңдылығының талаптарына және халықаралық стандарттарға сәйкес бекітіледі. Осы пәнді оқыту барысында 

қаржылық есептің халықаралық заңдылықтарына сәйкес, есептің қысқа мерзімді активтер, қорлар есебі, негізгі 

құралдар, материалдық емес активтер есебі, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар, капитал мен резервтер, 

валюталық бағамдар өзгерісінің есебі, шетелдік қызмет, табысқа салынатын салық есептерін  ұйымдастыру 

меңгертіледі. Кәсіпорынның шығындарын топтау.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәнді оқыту барысында қаржылық есептің халықаралық заңдылықтарына 

сәйкес ағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігінің теориялық негіздері, шағын кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі есеп пен қаржылық есептілік элементтері, шағын кәсіпкерлік субъектісіндегі есепті 

ұйымдастыру, шағын кәсіпкерлік субъектілеріндегі есеп объектілерін есепке алу ерекшеліктері, шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық салу ерекшеліктері секілді анықтамалрға негізделген ақпараттар 

қолданылады. Шағын және орта бизнестегі бухгалтерлік медиация жүйесі арқылы ерекшеленеді. 

Пререквизиттері: Қаржылық  есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері:Кәсіпорын құнын бағалау, Практикалық аудит 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Шағын кәсіпкерлік суьъектілеріндегі бухгалтерлік есептің мақсатын, 

міндеттерін, қағидаларын және жүргізу тәсілдерін, ҚР есептің нормативтік реттелуін, бухгалтерлік есептің 

негізгі концепцияларын, бақылау объектілерін, есептік жазбаларды қалыптастыру ідңстемесін жіне орындалған 

фактілерді құжаттау нысандарын.В) «Шағын кәсіпкерлік суьъектілеріндегі басқару қызметіндегі  және 

электронды есеп беру мен құжат айналымын автоматтандыру бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын 

пайдалану, стратегиялық, ағымдағы және жедел болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді әзірлеуді 

ақпараттық және аналитикалық қамтамасыз ету, оларға мониторинг жүргізу, талдау, орындалуына  бақылау 

жасай алады; С) Шағын кәсіпкерлік суьъектілеріндегі ұйымдардың қаржылық және бухгалтерлік есептерін 

бағалауға және түсіндіруге қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін қолданыстағы салық заңнамасы мен 

жоспарланған өзгерістер шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың салықтық салдарын бағалайды. D)  

Қаржылық есепке алу үшін тиісті деректерді есепке алу, талдау және қолдану дағдыларын меңгеру, кәсіпкерлік 

субъектілерінің қаржылық нәтижелерін қорытындылау және талдай біледі. Е) Құжат айналымын жүргізу және 
қаржылық есептілікті құрастыру; 

 

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

Пәннің атауы: Өндірістік емес сферадағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың негізгі мақсаты болып студенттерге бухгалтерлік есептің қаржылық 

есеп бөліміндегі мәліметтермен  толығымен танысып, салалардағы ерекшеліктерін меңгерту. Нақты айтқанда: 

ломбардтағы, сыртқы жарнама, меншікті пәтерлер кооперативтеріндегі, баспа қызметіндегі,туристік 

компаниялардағы, ломбардтағы, саудадағы, автокөлік кәсіпорындарындағы  бухгалтерлік есептің 

ерекшеліктерін меңгеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі бөлімде қарастырылатын тақырыптарда теориялық сипаттама беріледі, 
келесі бөлімдерде  салалардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру түсініктерді кеңінен қарастырады .Бұл курста 

студенттер алдыңғы курстарда қарастырылмаған  өндірістен тыс сферадағы ағымдағы активтердің есебі: ақша 

қаражаттары  және олардың эквиваленттері, дебиторлық борыштардың есебі тауарлы – материалдық  

қорлардың  есебі,  ағымдағы және ұзақ мерізімді міндеттемелердің есеб, меншікті  капиталдың  есебі, 

каржылық есеп  берудің  ұсынылуы, қаржыландырылған жал есебі, табыс салығының есебі, қаржылық 

құралдардың есебі, инвестициялардың есебі және т.б. тақырыптардың есебі мен ұйымдастырылуын оқып 

үйренеді. Бұл курста оқу бағдарламасының ең негізгі және бастапқы тақырыптары қарастырылады.  

Пререквизиттері: Қаржылық  есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері:Кәсіпорын құнын бағалау, Практикалық аудит 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Баспа қызметіндегі есепті ұйымдастыру; Туристік компаниялардағы 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; Ломбардтағы операциялардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру; Саудадағы 
есептің ерекшеліктерін меңгеру; Сыртқы жарнама есебінің ерекшеліктерін меңгеру; Автокөлік 

кәсіпорындарындағы есептің ерекшліктерін меңгеру; В) Қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді 

білу;кәсіпорынның типтік жоспарын құру принциптерін білу; баланстық міндеттемелердің және табыс пен 

шығын (зиян) бойынша есеп берудің әдісін меңгеру; қаржылық активпен қаржылық міндеттемені тану және 

бағалауды білу; инвестициялар есебінің әдістері: үлестік қатысу әдісі; сатып алу құны әдістерін білу. С) Шағын 

кәсіпкерлік суьъектілеріндегі ұйымдардың қаржылық және бухгалтерлік есептерін бағалауға және түсіндіруге 

қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін қолданыстағы салық заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер 

шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың салықтық салдарын бағалайды. D)  Қаржылық есепке алу үшін 

тиісті деректерді есепке алу, талдау және қолдану дағдыларын меңгеру, кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық 

нәтижелерін қорытындылау және талдай біледі. Е) Құжат айналымын жүргізу және қаржылық есептілікті 

құрастыру; 

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

Пәннің атауы: Қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы ұйымдарында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізі. Бухгалтерлік 

есеп жүйесінің элементері. Банк жүйесіндегі бухгалтерлік есепті қайта қалыптастыру негізі  және ҚР екінші 

деңгейлі банктердің халықаралық стандартқа жауап беретін бухгалтерлік есеп принциптерін енгзу және жасау 

қажеттілігі. Қаржы ұйымдарында есеп саясатын ұйымдастыру бойынша банктің қажетті мамандарына 
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теориялық және басқару шешімдерін қабылдау үшін  қаржылық есеп беруді талдаудың негізгі бағыттарын 

теориялық және тәжірибелік білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржы ұйымдарында есеп-операционды жұмысты ұйымдастыру жолдары аталған 

курста кеңінен қаралады. Студенттерге қаржы ұйымдарында баланс және оны құру принциптері мен 

коммерциялық банктерді құжат, құжат айналымы және бақылау тәсілдері үйретіледі. Есеп айырысу 

операциялары мен банкаралық корреспонденттік қатынастардың есебін жүргізу тәсілдерімен танысады. 

Нәтижесінде ҚР ҰБ бухгалтерлік есеп шоттары және шоттар бойынша терең білім беріледі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  
Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Банктердегі бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі қағидалары мен 

әдістерін біледі. В) Екінші деңгейлі банктердің бухгалтерлік балансын құрады, банктегі есеп-операционды 

жұмысты өз бетінше жүргізе алады. С) Банктің есеп-операционды қызметімен байланысты сұрақтарды өз 

бетінше шешуге дағдыланды. D) Екінші деңгейлі банктердің алғашқы бухгалтерлік құжаттарын құру, есептік 

регистрларды жасау, сонымен қатар қаржылық есептілікті құру бойынша базалық білімін көрсетеді; Е) 

Қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыра алады. 

 

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

Пәннің атауы: Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Банк мекемесіндегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізі. Бухгалтерлік 
есеп жүйесінің элементері. Банк жүйесіндегі бухгалтерлік есепті қайта қалыптастыру негізі  және ҚР екінші 

деңгейлі банктердің халықаралық стандартқа жауап беретін бухгалтерлік есеп принциптерін енгізу және жасау 

қажеттілігі. Банктің есеп саясатын ұйымдастыру бойынша банктің қажетті мамандарына теориялық және 

басқару шешімдерін қабылдау үшін  қаржылық есеп беруді талдаудың негізгі бағыттарын теориялық және 

тәжірибелік білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік пәнінде банкте есеп-операционды 

жұмысты ұйымдастыру шаралары меңгеріледі. Банктік баланс және оны құру принциптері және коммерциялық 

банктерді құжат, құжат айналымы және бақылау жүйесі таныстырылады. Есеп айырысу операциялары, 

банкаралық корреспонденттік қатынастардың, касса және несие операциялар есебі туралы толық түсінікті 

игереді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория , Қаржылық есеп  
Постреквизиттері: Кәсіпорын құнын бағалау, Практикалық аудит.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Банкердегі бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі қағидалары мен 

әдістерін біледі. В) Екінші деңгейлі банктердің бухгалтерлік балансын құрады, банктегі есеп-операционды 

жұмысты өз бетінше жүргізе алады. С) Банктің есеп-операционды қызметімен байланысты сұрақтарды өз 

бетінше шешуге дағдыланды. D) Екінші деңгейлі банктердің алғашқы бухгалтерлік құжаттарын құру, есептік 

регистрларды жасау, сонымен қатар қаржылық есептілікті құру бойынша базалық білімін көрсетеді. D) банктегі 

бухгалтерлік есепті жүргізуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) 

Банктік мекемелерде қаржылық есептілікті дайындау. 

 

8.2 Модуль - Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелер мен Бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп) 

 

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

Пәннің атауы: Білім беру саласындағы есеп және есептілік 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру саласындағы бухгалтерлік есептің және есеп берудің ерекшеліктерін 

зерттеу, бюджеттің қаражаттарын жұмсау принциптерін меңгеру және білім беру мекемелерінің бюджетін бөлу 

ерекшеліктерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде білім беру саласындағы бухгалтерлік есепті және қаржылық есептілікті 

жасаудың қағидаттары мен негізгі сапалық сипаттамаларын, мемлекеттік органдардағы, мекемелердегі 

бірыңғай есеп саясатын , бухгалтерлік есепті ұйымдастыру тәртібі мен қаржылық есеп объектілерін есепке алу 

тәртібі, кірістер мен шығыстарды есепке алу тәртібі, өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындарды 

есепке алу тәртібі қарастырылады. Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді және шартты активтерді 
анықтау, валюта бағамдары өзгерістерінің әсер етуі таза активтерді/капиталды есепке алу тәртібін меңгереді.  

Білім беру саласындағы есепке алудың жекелеген қағидаттары, сондай-ақ білім беру саласындағы мемлекеттік 

мекемелерді ұзақ мерзімді активтермен және қорлармен орталықтандырылған жабдықтау жөніндегі 

операцияларды есепке алу тәртібі мен мемлекеттік мекемелерде қаржылық есептілікті жасау және ұсыну тәртібі 

оқытылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім беру мемлекеттік мекеменің қаржылық жағдайын және қаржылық 

есептілігінің элементтерін бағалаумен активтерді, міндеттемелерді және капиталды есепке алу арасындағы 

өзара байланысты анықтау оқу курсының нәтижесі бойынша студент білім беру саласындағы есеп және 

есептілік саласындағы практикалық дағдыларды игеру; В) Білім беру мекемесінде кірістер мен шығыстарды 

есепке алуды, мемлекеттік мекеме қызметінің нәтижесін анықтау; мекеме қызметінің қаржылық-экономикалық 

нәтижелерін анықтауы керек; С) Білім беру мекемесінде экономикалық процестері мен құбылыстарды сауатты 

түсіндіру; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; D) бухгалтерлік процеске, қаржылық бақылауға және 

бюджет қаражатын пайдалану туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық 
технологияларды пайдалану; E) Білім беру мекемесінде бюджет қаражатын пайдаланудағы қалыптасқан 

үрдістерді талдау негізінде анықтау.; 

 

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

Пәннің атауы: Тұрғын коммуналдық шаруашылық объектілеріндегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Алиева А.Ө.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың есепке алу ерекшеліктерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық кәсіпорындарындағы қаржылық 

нәтижелерді есепке алуды ұйымдастыру мәселелерін шешудің маңыздылығы, олардың ішкі есептілігінің 

формасында сенімді ақпарат қалыптастыру, сондай-ақ осы мәселелерді қазақстандық экономика ғылымында 

жеткілікті білу. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 
Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курсты оқып-үйрену нәтижесінде студенттер тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық объектілерін есепке алуда практикалық дағдыларды меңгеріп, В) кәсіпорын қызметінің қаржы-

экономикалық нәтижелерін, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесінде осы ақпаратты 

пайдалану мүмкіндігіне ие болуы керек; С) есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есеп беруді құрастыру 

және ұсыну саласында D) бухгалтерлік процеске, қаржылық бақылауға және бюджет қаражатын пайдалану 

туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) 

Тұрғын коммуналдық шаруашылық объектілеріндегі бюджет қаражатын пайдаланудағы қалыптасқан 

үрдістерді талдау негізінде анықтау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қоғамдық ұйымдардағы қаржылық есеп 

Бағдарлама авторы: Алиева А.Ө.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қоғамдық ұйымдардың қаржылық есебінің ерекшеліктерін, олардың ішкі 

есептілігі түрінде сенімді ақпаратты қалыптастыруды, сондай-ақ Қазақстан экономикасындағы осы мәселелер 

туралы жеткілікті білімді зерделеу 

 Пәннің қысқаша мазмұны: Қоғамдық ұйымдардың заңнамалық құжаттары, қоғамдық ұйымдардың ұйымдық-

құқықтық нысандары, қоғамдық ұйымдарда бухгалтерлік есепті енгізу, қоғамдық ұйымдардағы активтер мен 

міндеттемелерді есепке алу. Қоғамдық ұйымдардағы есеп беру және салық салу ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курсты оқу нәтижесінде студент бухгалтерлік есептің практикалық 
дағдыларын игеруі керек; C) кәсіпорынның қаржылық-экономикалық нәтижелерін, сондай-ақ осы ақпараттарды 

жүйеде қоғамдық ұйымдарда қолдана білу; C) бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті 

дайындау және ұсыну саласында; D) заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды 

қолдануға; E) бюджеттік қаражаттарды қоғамдық ұйымдарда қолданудың қазіргі тенденцияларын талдау 

негізінде 

 

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

Пәннің атауы: Денсаулық сақтау мекемесіндегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік кәсіпорындардың да, жеке меншіктің де денсаулық сақтау 

ұйымдарының есепке алу ерекшеліктерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі уақытта медициналық қызметтерді мемлекеттік ұйымдар және жеке сектор 
(акционерлік қоғамдар, шектеулі серіктестіктер) қамтамасыз етеді. Осы курстан денсаулық сақтау ұйымдарын 

есепке алуды ұйымдастыру, бюджеттік сыныптамалық шығыстар кодексі шеңберінде мемлекеттік тапсырысты 

жүзеге асыру үшін бюджеттен бөлінетін қаражатты есепке алу,дәрілік препараттарды сериялы және сақтау 

мерзімі бойынша есепке алу талданып меңгеріледі. Кәсіпорынның мемлекеттік сатып алулар бөлімінің 

жұмысын автоматтандыру:тауар-материалдық қорларды (жұмыстарды / қызметтерді) сатып алу және тауарды 

жеткізушілермен келісімшарттарды рәсімдеу және оларды орындау бойынша міндеттемелерді орындау 

мониторингі бойынша ұйымдар бөлімшелеріне өтінімдер берулерді қарастырады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 



117 

 

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бастапқы құжаттардың мақсатын және классификациясын түсіну; 

операциялар немесе оқиғаларды тіркеуде қолданылатын нысандар мен талаптардың заңға сәйкестігін білу; B) 

ұйымның активтері, міндеттемелері мен капиталдарының бар болуы мен қозғалысын есепке алу бойынша 

жұмыс жүргізу және оның экономикалық және қаржылық қызметінің нәтижелерін анықтау; D) құжаттарды 

есепке алу құжаттарының кестесін түсіну; қолма-қол ақшамен және банктік операциялардың әдіснамасына ие 

болу, дұрыстығын тексеру; C) аванстық есептер бойынша бухгалтерлік есеп деректерінің автоматтандырылған 

жүйесіне кіру; аванстық есептер бойынша шығыстардың орындылығын тексеру дағдылары; тауарларды, 
қызмет көрсетулерді, жұмыстарды сату бойынша келісімшарттар мен шаруашылық  операциялардың 

шарттарын түсіну; жалақы; орташа жалақылар негізінде төлемдерді есептеу E) денсаулық сақтау мекемелерінде 

қаржылық есептілікті ұсыну. 

 

9.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия және салық есебі (шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік 

есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорын қаржысын басқару   

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы туралы ғылымның ерекшеліктері зерттейтін  арнаулы пән және оның 

мақсаты қаржының мазмұнын, ролін және экономикалық ғылымдар жүйесіндегі оның орның сондай-ақ 
қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін терең теориялық аспектілерін зерттеу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық 

ғылымдар жүйесіндегі рөлі мен ұдайы өндіріс және мемлекет туралы іліммен танысады. Сонымен қатар, 

қаржының пәні, қаржының объектілері мен  субъектілірі жайлы ақпарат алады. Қаржыны зерделеудің 

диалектикалық әдісі, қаржылық қатынастардың объектілері мен субъектілері, теория мен практиканың, қаржы 

және қаржы жүйелерін зерделеу кезіндегі логикалық және тарихи тәсілдемелердің бірлігімен танысады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Бюджеттік есеп және есептілік, Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы саясатын, 

кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы ұғымын білуі 
керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы саясатын 

әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы мақсатты 

пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) 

мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: Салық және салық  есебі 
Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Салық есебін ұйымдастыру , салық төлемдерінің сомаларын анықтау , есепті 

кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық білімдерді алу. Салық 

заңдылығына сәйкес салық салатын табыс бухгалтерлік есеп көрсеткіштері бойынша алынған шаруашылық 

субъектінің қаржылық қорытындысына тәуелсіздігін анықтау. Салық есебінде пайдаланған ақпарат , 

бухгалтерлік есеп көрсеткіштерінен алынады және салық есебін жүргізу процесін құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында салық есебі туралы түсінік, жылдық жиынтық табыстың 

есебі мен заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысынан шегерімнің салық есебі, заңды тұлғаның жылдық 

жиынтық табысынан басқа шегерімдердің салық есебі, тіркелген активтердің салық есебі есептеліп, талданад. 

Салық салынатын табысты түзету, табысқа салынатын салық есебі, корпоративтік табыс салығы туралы 

декларация, басқа санаттағы салық төлеушілерге салық салу, шетелдік заңды тұлғалардың табыстарына салық 

салудың ерекшеліктерін зерттеп, қосылған құн салығы және акциздер есебін ұйымдастырады.  
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Кәсіпорын құнын бағалау, Практикалық аудит 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұйымдағы салық есебінің мақсатын, міндеттерін, қағидаларын және 

жүргізу тәсілдерін, ҚР есептің нормативтік реттелуін, бухгалтерлік есептің негізгі концепцияларын, бақылау 

объектілерін, есептік жазбаларды қалыптастыру ідңстемесін жіне орындалған фактілерді құжаттау нысандарын. 

В) Салық есебін жүргізуде шаруашылық қызметінің жекелеген фактілерін дұрыс бірегейлендіру. C) Бағалау, 

жіктеу және жүйелеу, экономикалық мазмұнына сәйкес және олардың қаржылық есептілік көрсеткіштеріне 
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әсерін анықтау.D) Салық есебі мен қаржылық есептілік арасындағы айырмашылықтарды анықтай алу Е) 

Субъектінің салық бойынша міндеттемелерін есептей алады: 

 

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

Пәннің атауы: 1С: Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: «1С: Бухгалтерия» бағдарламалық жасақтамасында бухгалтерлік есеп және 

салықтық есепке алу саласындағы білімнің, дағдылардың және дағдылардың қажетті деңгейі мен көлемін алу, 
барлық меншік нысандарындағы ұйымдарда  

Пәннің қысқаша мазмұны: 1С: Бухгалтерия курсын оқу барысында білім алушы 1С – Кәсіпорын 

бағдарламасының жалпы сипаттамасын, бағдарламаның негізгі принциптері мен  міндеттерін қарастырады. 1С 

Бухгалтерия бағдарламасында ТМҚ келіп түсуі мен құжаттық ресімделуін зерттейді. 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім есебі мен құжаттық  ресімделуін жетік меңгеріп, 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім және тауарларды өткізуден болған жиынтық табыс есебін ұйымдастырады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  

Постреквизиттері: Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты; 

бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар 

және өзге де дебиторлық берешек есебі;ТМЗ есебі; есеп саясаты; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 
инвентаризация; ТМЗ есебі. В) 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; 

1С:Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерін енгізу; 1С:Бухгалтерия 

бағдарламасында ТМЗ кірістелуінің есебін ресімдеу; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар 

есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) 

кәсіпорын балансын жасау;синтетикалық және аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және 

журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен 

шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету; 

материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп 

регистрлерін құру. D) бухгалтерлік есеп көрсеткіштерімен ақпараттарын  өңдеу және тіркеу, ағымдағы 

міндеттемелер есебін жүргізу, жылдық жиынтық табыс туралы және қаржылық есептіліктерді жасау. E) есептің 

стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық, олардың 

есептегі ролі мен мәні құжаттау – бухгалтерлік есептің негізі құжаттар реквизиттері түгендеудің мәні, толық 

және ішін-ара түгендеу есеп регистрлерінің мәні мен мағынасы есепте тіркеу жұмыстарын жүргізу тәртібі есеп 

регистрлеріндегі қате жазуларды түзету бухгалтерлік есеп нысандары жөнінде сияқты ұғымдарды түсіндіру. 

Кәсiпорындар және шаруашылықтың қазiргi жағдайларында құжат айналымын ұйымдастыру және iскер қарым-

қатынас саласында теориялық бiлiмдер және тәжірбиелік дағдылармен қаруландырған мамандарды әзiрлеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді меңгеру барысында білім алушылар субъектідегі іс-қағаздарын жүргізу 
және оның қазіргі басқару саласындағы мәнін меңгере отырып, Қазақстандағы іс-қағаздарын жүргізудің заңдық 

актілерімен танысады.. Ұйымдастырушылық-әкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттамалар 

сипаттамасын, ақпараттық-анықтамалық құжаттамалар, еңбек қатынастары бойынша құжаттамаларға жалпы 

сипаттама бере отырып құжаттаманы басқаруды үйренеді.. Жетекшiнiң құжатсыз қызмет етуi, іскерлік қарым-

қатынас әдебі, «Жетекшi -қол астындағы» қатынастар жүйесінің әдебі, кеңсе ресiмдеу әдебі, іскерлік этикет, 

іскер адамның имиджін қалыптастыратын дағдылар алады. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп, 

Саудадағы бухгалтерлік есеп  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстандағы іс-қағаздарын жүргізу негізі, Ұйымдастырушылық-өкімдік 

және ақпараттық –анықтамалық құжаттамалар, іскерлік этикет ережесін меңгеру керек; В) 

ұйымдастырушылық-өкімдік сипаттағы және жеке мақсаттағы құжаттама құру дағдысы, іскерлік және 
коммерциялық хаттарды жазу және рәсімдеу, іскерлік этикет ережесін қолдану; D) Ұйымдастырушылық-

ӛкімдік құжаттамаларды құру дағдысы, еңбек қатынастары бойынша құжаттамалар құру, құжаттаманы басқару 

қабілеті, ойлау мәдениеті, іскерлік этикет ережесін игеру дағдысы;  Е) ұйымдастырушылық-өкімдік 

құжаттамаларды құру дағдысы, еңбек қатынастары бойынша құжаттамалар құру, құжаттаманы басқару 

қабілеті, ойлау мәдениеті, іскерлік этикет ережесін игеру дағдысы. 
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9.2 Модуль - Бухгалтерлік есепті автоматтандыру (мемлекеттік мекемелер мен Бюджеттік ұйымдардағы 

бухгалтерлік есеп) 

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

Пәннің атауы: Қаржылық менеджмент   

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйкес келетін, 

қаржы менеджменті саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке, машыққа 

ие мамандарды дайындау, қазіргі қаржылық менеджменттің әдістері және ұстанымдарына, мақсаттарына, 
міндеттеріне сәйкес білім алушыларды жүйелі түрде оқыту. Шаруашылық жүргізудің барлық деңгейлерінде 

қаржыны басқаруға жалпы тәсілімдерді ашу, білім алушыларды қаржылық ақпараттарды дұрыс түсініп және 

олармен жұмыс істеуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық менеджменттің мақсаты мен міндеттері. Қаржылық менеджменттің 

тұжырымдамалары мен базалық категориялары. Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдерді 

басқару. Активтерді бағалау әдістері мен модельдері. Капиталдың құны. Инвестициялық жобаларды талдау 

әдістері. Жоба тәуекелін талдау. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделі қаржы 

бюджетін оңтайландыру.   

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Бюджеттік есеп және есептілік, Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім алушы қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы 

саясатын, кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы 
ұғымын білуі керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы 

саясатын әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы 

мақсатты пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; 

С) мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік кірістер есебі  
Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Есептік кезеңдегі фактілер мен нәтижелерді мейлінше жақсы құрастыруға, 

салық төлемдерінің сомасын анықтауға, салықтық есепке алуды ұйымдастыруға қатысты теориялық бағынды 

және практикалық білімдермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мемлекеттік кірістер есебі» пәні салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді төлеу үшін заңды және жеке тұлғалардың салық салынатын табысын, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің тиімділігіне, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік 

дағдыларды игеру үшін салық және бухгалтерлік есепке өзара байланысын анықтау үшін салықтық есепке алу 

жүйесін зерттейді. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Бюджеттік есеп және есептілік, Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім алушы салық заңнамасының негізгі ережелерін түсінуі керек; салық 

салу принциптері; салық салынатын табысты қалыптастыру үшін салықтық есепке алу ережелері В) табысты 

сенімді қалыптастыру дағдыларын меңгеру және білу; есеп беру кезеңдеріндегі шегерімдер; салық төлемдерінің 

мөлшерін анықтау; салықтық есепке алу; С) салықтық есепке алу кезінде салық есептілігінің деректері 

бойынша ақпаратты тіркеу, өңдеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді; салықтық есепке алу регистрлерін 

жүргізу; жылдық жиынтық табыстың декларациясын және онымен шығарылған шегерімдерді құрастыру. D) 

Есепке алу құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын уақтылы тіркеу; E) 

Мемлекеттік кірістер есебін ұсыну 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  
Курсты оқытудың мақсаты: білім алушытердің бухгалтерлік есепте заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданудағы теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті автоматтандыру  жалпы  түсінігі салықтық және  қаржылық  

есептілікті жүргізуге компьютерлік технологияны енгізу  үшін бағытталған.Тауарлы-материалдық қорлар мен 

ақша  құралдарын есепке алуда компьютерді қолдану тәсілдерін үйретеді. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  

Постреквизиттері: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік есеп және есептілік 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) 1С: Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынныңқұрылымдық 

бөлімшелерін енгізу; 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты;бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың 

топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның 

эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар және өзге де дебиторлық берешек есебі; ТМЗ есебі. В) Кәсіпорын 

балансын жасау; синтетикалық және аналитикалық шоттар есебі;ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін 

құру; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; 

қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) Кәсіпорын балансын жасау; синтетикалық және 
аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары 

қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу 

тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету;материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және 

тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін құру. D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, 

ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама 

жасауда құзыретті болу.  E) есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы, олардың есептегі ролі мен мәні құжаттау 

– бухгалтерлік есептің негізі құжаттар реквизиттері түгендеудің мәні, толық және ішін-ара түгендеу есеп 
регистрлерінің мәні мен мағынасы есепте тіркеу жұмыстарын жүргізу тәртібі есеп регистрлеріндегі қате 

жазуларды түзету бухгалтерлік есеп нысандары жөнінде сияқты ұғымдарды түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді меңгеру барысында білім алушы бухгалтерлік құжаттар, олардың есептегі 

ролі мен мәнін, сонымен қатар, құжаттау, түгендеудің мәні, толық және ішін-ара түгендеу, есеп регистрлерінің 

мәні мен мағынасы, есепте тіркеу жұмыстарын жүргізу тәртібі және есеп регистрлеріндегі қате жазуларды 

түзетуәдістерімен танысып, бухгалтерлік есеп нысандары жөнінде негізгі ұғымдармен танысады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 

Постреквизиттері:Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік 

есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық есептілік құрылымы: бухгалтерлік баланс, пайда мен залал 

туралы есеп беруді білу, В) ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беру, капиталдағы өзгерістер туралы есеп 
беру, түсіндірме жазба мәні, қаржылық есептілікті жасауға қойылатын талаптар туралы түсініктерді білу; С) 

бухгалтерлік есептегі құжаттарды жүргізе алу дағдысының болуы. D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе 

білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында 

баяндама жасауда құзыретті болу;  Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға 

талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

6В04103 – ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д

и
т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

  

7.  Модуль - Қаржылық бақылау және аудит, 10 кредит  

БП ЖК KEHSSBE 2212 
 Қаржылық есептілік халықаралық стандарттарына сәйкес    

 бухгалтерлік есеп  
4 5 

КП ЖК KBМA 3301 Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит  5 5 

8.1 Модуль - Есеп және есептілік (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және аудит), 15 

кредит 

БП ТК ShKSEE 2213 Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және есептілігі 4 5 

КП ТК OESBE 3302 Өндірістік емес сферадағы бухгалтерлік есеп 5 5 

КП ТК BBEE 3303 Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік 5 5 

8.2 Модуль - Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 15 кредит 

БП ТК BBSEE 2213 Білім беру саласындағы есеп және есептілік 4 5 

КП ТК 
TKShOBE  

3302 

Тұрғын коммуналдық шаруашылық объектілеріндегі 

бухгалтерлік есеп  
5 5 

КП ТК DSMBE 3303 Денсаулық сақтау мекемесіндегі бухгалтерлік есеп 5 5 

9.1 Модуль – Кәсіпорындағы іс жүргізу (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 
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аудит),  14  кредит 

БП ТК SSE 2214 Салық және салық есебі  4 5 

КП ЖК  AZh 2304 Академиялық жазу 4 5 

КП ТК KiZhUMK 3305 Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 5 4 

9.2 Модуль – Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 14  кредит 

БП ТК  MKE 2214  Мемлекеттік кірістер есебі 4 5 

КП ЖК  AZh 2304 Академиялық жазу 4 5 

КП ТК BEKA 3305 Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы 5 4 

10.1 Модуль – Салалардағы бухгалтерлік есеп (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит), 29 кредит 

КП ТК KKBE 3306 Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп  5 4 

КП ТК MSBE 3307 Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 5 5 

КП ТК 1CB 3308 1С: Бухгалтерия 5 5 

  Өндірістік практика 6 10 

  Дипломалды практика 6 5 

10.2 Модуль – Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелердегі және 

бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 29 кредит 

КП ТК KTKBE 3306 
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік 

есеп  
5 4 

КП ТК KSBE 3307 Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 5 5 

КП ТК BEA 3308 Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 5 5 

  Өндірістік практика 6 10 

  Дипломалды практика 6 5 

 

7. Модуль – Қаржылық бақылау және аудит 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Ұйымдардағы қаржылық бақылау мен аудитті жүргізудің әдістері және 

қағидаларымен танысу; бақылаудың жалпы теориялық бекітілген әдістері мен процестерін пайдалану 

базасында қаржылық бақылау мен аудитті жүргізу бойынша өздік жұмыстарының дағдыларын дамыту; ішкі 

бақылау жүйелерін талдау және түсіну құжаттардың талдау тәртібін үйрену және тексеру актілері мен 

аудиторлық есепті құру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пәнді оқыту барысында білім алушы қаржылық бақылаудың мәні, пәні және 

нысандары мен қаржылық бақылаудың халықаралық тәжірибесін сондай-ақ бақылау-ревизиялық жұмысты 

ұйымдастыруды үйренеді. Мемлекеттік қаржылық бақылауды ұйымдастыруды, қаржылық бақылаудың 

нормативтік-құқықтық және ақпараттық негіздерін, қаржы-шаруашылық бақылаудың ғылыми-әдістемелік 

жүйесі қамтамасыз етіледі . Банктік және есеп айрысу операцияларын бақылау және тексеру жүйесімен 

таныстыру шаралар жүргізіледі. Негізгі құралдар мен тауарлы материалдық құндылықтарды бақылау мен 

тексеру,сатып алу циклінің функционалды аудиті және тауарлы-материалдық қорларды тексеру үйретіледі. 
Төлем циклі мен ақша жүйесі зерттеледі.Ақша ревизиясының жергілікті аудиті қалай жүзеге асырылатыны 

анықталады. Жүйелі бақылау мен инвестиция аудиті мен дебиторлық берешектің аудиттік құрылымы,арнайы 

бақылау бақылау және міндеттемелер аудиті таныстырылады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп  негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит пәні саласының жалпы 

формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау мүмкіндігі;  В) есепке алу жүйесі және мемлекеттік аудит 

мониторингі; Пәндік облыстың тілін сауатты қолдану мүмкіндігі; C) Қаржылық бақылау мен аудитті өз бетінше 

жүргізе алады, материалдарды сот және тергеу органдарына тиісті жағдайларда беруді бақылайды;  D) ақшалай 

қаражаттар мен босалқылардың жетіспеушілігін және ұрлану нәтижелерін қалыптастыру бойынша құқықтық 

қызметтің жұмысына қатысу; E) Мемлекеттік бақылау жүйесінің деңгейін көтеру бойынша кәсіпорынды 
басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

 

8.1Есеп және есептілік (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Өндірістік емес сферадағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. негізгі мақсаты болып 
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Курсты оқытудың мақсаты: Курстың студенттерге бухгалтерлік есептің қаржылық есеп бөліміндегі 

мәліметтермен  толығымен танысып, салалардағы ерекшеліктерін меңгерту. Нақты айтқанда: ломбардтағы, 

сыртқы жарнама, меншікті пәтерлер кооперативтеріндегі, баспа қызметіндегі,туристік компаниялардағы, 

ломбардтағы, саудадағы, автокөлік кәсіпорындарындағы  бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін меңгеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі бөлімде қарастырылатын тақырыптарда теориялық сипаттама беріледі, 

келесі бөлімдерде  салалардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру түсініктерді кеңінен қарастырады .Бұл курста 

студенттер алдыңғы курстарда қарастырылмаған  өндірістен тыс сферадағы ағымдағы активтердің есебі: ақша 

қаражаттары  және олардың эквиваленттері, дебиторлық борыштардың есебі тауарлы – материалдық  
қорлардың  есебі,  ағымдағы және ұзақ мерізімді міндеттемелердің есеб, меншікті  капиталдың  есебі, 

каржылық есеп  берудің  ұсынылуы, қаржыландырылған жал есебі, табыс салығының есебі, қаржылық 

құралдардың есебі, инвестициялардың есебі және т.б. тақырыптардың есебі мен ұйымдастырылуын оқып 

үйренеді. Бұл курста оқу бағдарламасының ең негізгі және бастапқы тақырыптары қарастырылады.  

Пререквизиттері: Қаржылық  есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Баспа қызметіндегі есепті ұйымдастыру; Туристік компаниялардағы 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; Ломбардтағы операциялардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру; Саудадағы 

есептің ерекшеліктерін меңгеру; Сыртқы жарнама есебінің ерекшеліктерін меңгеру; Автокөлік 

кәсіпорындарындағы есептің ерекшліктерін меңгеру; В) Қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді 

білу;кәсіпорынның типтік жоспарын құру принциптерін білу; баланстық міндеттемелердің және табыс пен 

шығын (зиян) бойынша есеп берудің әдісін меңгеру; қаржылық активпен қаржылық міндеттемені тану және 
бағалауды білу; инвестициялар есебінің әдістері: үлестік қатысу әдісі; сатып алу құны әдістерін білу. С) Шағын 

кәсіпкерлік суьъектілеріндегі ұйымдардың қаржылық және бухгалтерлік есептерін бағалауға және түсіндіруге 

қабілетті, қаржылық шешім қабылдау үшін қолданыстағы салық заңнамасы мен жоспарланған өзгерістер 

шеңберінде  нақты бизнес-операциялардың салықтық салдарын бағалайды. D)  Қаржылық есепке алу үшін 

тиісті деректерді есепке алу, талдау және қолдану дағдыларын меңгеру, кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық 

нәтижелерін қорытындылау және талдай біледі. Е) Құжат айналымын жүргізу және қаржылық есептілікті 

құрастыру; 

 

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

Пәннің атауы: Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: Банк мекемесіндегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізі. Бухгалтерлік 

есеп жүйесінің элементері. Банк жүйесіндегі бухгалтерлік есепті қайта қалыптастыру негізі  және ҚР екінші 

деңгейлі банктердің халықаралық стандартқа жауап беретін бухгалтерлік есеп принциптерін енгізу және жасау 

қажеттілігі. Банктің есеп саясатын ұйымдастыру бойынша банктің қажетті мамандарына теориялық және 

басқару шешімдерін қабылдау үшін  қаржылық есеп беруді талдаудың негізгі бағыттарын теориялық және 

тәжірибелік білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік пәнінде банкте есеп-операционды 

жұмысты ұйымдастыру шаралары меңгеріледі. Банктік баланс және оны құру принциптері және коммерциялық 

банктерді құжат, құжат айналымы және бақылау жүйесі таныстырылады. Есеп айырысу операциялары, 

банкаралық корреспонденттік қатынастардың, касса және несие операциялар есебі туралы толық түсінікті 

игереді.  
Пререквизиттері: Экономикалық теория , Қаржылық есеп   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Банкердегі бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі қағидалары мен 

әдістерін біледі. В) Екінші деңгейлі банктердің бухгалтерлік балансын құрады, банктегі есеп-операционды 

жұмысты өз бетінше жүргізе алады. С) Банктің есеп-операционды қызметімен байланысты сұрақтарды өз 

бетінше шешуге дағдыланды. D) Екінші деңгейлі банктердің алғашқы бухгалтерлік құжаттарын құру, есептік 

регистрларды жасау, сонымен қатар қаржылық есептілікті құру бойынша базалық білімін көрсетеді. D) банктегі 

бухгалтерлік есепті жүргізуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) 

Банктік мекемелерде қаржылық есептілікті дайындау. 

 

8.2 Модуль - Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп) 

 

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

Пәннің атауы: Тұрғын коммуналдық шаруашылық объектілеріндегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Алиева А.Ө.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың есепке алу ерекшеліктерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық кәсіпорындарындағы қаржылық 

нәтижелерді есепке алуды ұйымдастыру мәселелерін шешудің маңыздылығы, олардың ішкі есептілігінің 
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формасында сенімді ақпарат қалыптастыру, сондай-ақ осы мәселелерді қазақстандық экономика ғылымында 

жеткілікті білу. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курсты оқып-үйрену нәтижесінде студенттер тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық объектілерін есепке алуда практикалық дағдыларды меңгеріп, В) кәсіпорын қызметінің қаржы-

экономикалық нәтижелерін, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесінде осы ақпаратты 

пайдалану мүмкіндігіне ие болуы керек; С) есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есеп беруді құрастыру 
және ұсыну саласында D) бухгалтерлік процеске, қаржылық бақылауға және бюджет қаражатын пайдалану 

туралы аудиттер кезінде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; E) 

Тұрғын коммуналдық шаруашылық объектілеріндегі бюджет қаражатын пайдаланудағы қалыптасқан 

үрдістерді талдау негізінде анықтау 

  

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

Пәннің атауы: Денсаулық сақтау мекемесіндегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік кәсіпорындардың да, жеке меншіктің де денсаулық сақтау 

ұйымдарының есепке алу ерекшеліктерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі уақытта медициналық қызметтерді мемлекеттік ұйымдар және жеке сектор 

(акционерлік қоғамдар, шектеулі серіктестіктер) қамтамасыз етеді. Осы курстан денсаулық сақтау ұйымдарын 
есепке алуды ұйымдастыру, бюджеттік сыныптамалық шығыстар кодексі шеңберінде мемлекеттік тапсырысты 

жүзеге асыру үшін бюджеттен бөлінетін қаражатты есепке алу,дәрілік препараттарды сериялы және сақтау 

мерзімі бойынша есепке алу талданып меңгеріледі. Кәсіпорынның мемлекеттік сатып алулар бөлімінің 

жұмысын автоматтандыру:тауар-материалдық қорларды (жұмыстарды / қызметтерді) сатып алу және тауарды 

жеткізушілермен келісімшарттарды рәсімдеу және оларды орындау бойынша міндеттемелерді орындау 

мониторингі бойынша ұйымдар бөлімшелеріне өтінімдер берулерді қарастырады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бастапқы құжаттардың мақсатын және классификациясын түсіну; 

операциялар немесе оқиғаларды тіркеуде қолданылатын нысандар мен талаптардың заңға сәйкестігін білу; B) 

ұйымның активтері, міндеттемелері мен капиталдарының бар болуы мен қозғалысын есепке алу бойынша 
жұмыс жүргізу және оның экономикалық және қаржылық қызметінің нәтижелерін анықтау; D) құжаттарды 

есепке алу құжаттарының кестесін түсіну; қолма-қол ақшамен және банктік операциялардың әдіснамасына ие 

болу, дұрыстығын тексеру; C) аванстық есептер бойынша бухгалтерлік есеп деректерінің автоматтандырылған 

жүйесіне кіру; аванстық есептер бойынша шығыстардың орындылығын тексеру дағдылары; тауарларды, 

қызмет көрсетулерді, жұмыстарды сату бойынша келісімшарттар мен шаруашылық  операциялардың 

шарттарын түсіну; жалақы; орташа жалақылар негізінде төлемдерді есептеу E) денсаулық сақтау мекемелерінде 

қаржылық есептілікті ұсыну. 

 

9.1 Модуль – Кәсіпорындағы іс жүргізу (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық, олардың 

есептегі ролі мен мәні құжаттау – бухгалтерлік есептің негізі құжаттар реквизиттері түгендеудің мәні, толық 

және ішін-ара түгендеу есеп регистрлерінің мәні мен мағынасы есепте тіркеу жұмыстарын жүргізу тәртібі есеп 

регистрлеріндегі қате жазуларды түзету бухгалтерлік есеп нысандары жөнінде сияқты ұғымдарды түсіндіру. 

Кәсiпорындар және шаруашылықтың қазiргi жағдайларында құжат айналымын ұйымдастыру және iскер қарым-

қатынас саласында теориялық бiлiмдер және тәжірбиелік дағдылармен қаруландырған мамандарды әзiрлеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді меңгеру барысында білім алушылар субъектідегі іс-қағаздарын жүргізу 

және оның қазіргі басқару саласындағы мәнін меңгере отырып, Қазақстандағы іс-қағаздарын жүргізудің заңдық 

актілерімен танысады. Ұйымдастырушылық-әкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттамалар 

сипаттамасын, ақпараттық-анықтамалық құжаттамалар, еңбек қатынастары бойынша құжаттамаларға жалпы 
сипаттама бере отырып құжаттаманы басқаруды үйренеді.. Жетекшiнiң құжатсыз қызмет етуi, іскерлік қарым-

қатынас әдебі, «Жетекшi -қол астындағы» қатынастар жүйесінің әдебі, кеңсе ресiмдеу әдебі, іскерлік этикет, 

іскер адамның имиджін қалыптастыратын дағдылар алады. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстандағы іс-қағаздарын жүргізу негізі, Ұйымдастырушылық-өкімдік 

және ақпараттық–анықтамалық құжаттамалар, іскерлік этикет ережесін меңгеру керек; В) ұйымдастырушылық-

өкімдік сипаттағы және жеке мақсаттағы құжаттама құру дағдысы, іскерлік және коммерциялық хаттарды жазу 
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және рәсімдеу, іскерлік этикет ережесін қолдану; D) Ұйымдастырушылық-ӛкімдік құжаттамаларды құру 

дағдысы, еңбек қатынастары бойынша құжаттамалар құру, құжаттаманы басқару қабілеті, ойлау мәдениеті, 

іскерлік этикет ережесін игеру дағдысы;  Е) ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттамаларды құру дағдысы, еңбек 

қатынастары бойынша құжаттамалар құру, құжаттаманы басқару қабілеті, ойлау мәдениеті, іскерлік этикет 

ережесін игеру дағдысы. 

 

9.2 Модуль – Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп) 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бухгалтерлік есептегі құжат айналымы, олардың есептегі ролі мен мәні құжаттау 

– бухгалтерлік есептің негізі құжаттар реквизиттері түгендеудің мәні, толық және ішін-ара түгендеу есеп 

регистрлерінің мәні мен мағынасы есепте тіркеу жұмыстарын жүргізу тәртібі есеп регистрлеріндегі қате 

жазуларды түзету бухгалтерлік есеп нысандары жөнінде сияқты ұғымдарды түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді меңгеру барысында білім алушы бухгалтерлік құжаттар, олардың есептегі 

ролі мен мәнін, сонымен қатар, құжаттау ,түгендеудің мәні, толық және ішін-ара түгендеу, есеп регистрлерінің 

мәні мен мағынасы, есепте тіркеу жұмыстарын жүргізу тәртібі және есеп регистрлеріндегі қате жазуларды 

түзетуәдістерімен танысып , бухгалтерлік есеп нысандары жөнінде негізгі ұғымдармен танысады.  
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп, Мемлекеттік кірістер есебі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық есептілік құрылымы: бухгалтерлік баланс, пайда мен залал 

туралы есеп беруді білу, В) ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беру, капиталдағы өзгерістер туралы есеп 

беру, түсіндірме жазба мәні, қаржылық есептілікті жасауға қойылатын талаптар туралы түсініктерді білу; С) 

бухгалтерлік есептегі құжаттарды жүргізе алу дағдысының болуы. D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе 

білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында 

баяндама жасауда құзыретті болу;  Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға 

талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

10.1 Модуль – Салалардағы бухгалтерлік есеп (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді көлік коммуникацияларындағы бухгалтерлік есептің мәні мен 

ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын, ұсына 

алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласында жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Көлік 

кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп саясатының мәнін, қағидалары мен әдістерін меңгеруі; көлік 

коммуникациясының әртүрлі бағыттарын қамтитын мәселелер мен міндеттерді студенттердің іс жүзінде шеше 

білуге бейімдеу.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқыту барысындакөлік туралы негізгі түсініктер,  көліктің 

өзгешеліктерімен анықталатын бухгалтерлік есеп ерекшеліктері және көліктік кәсіпорынның өндірістік 

құрылымы мен оны жетілдірудің жолдары зерттеледі. Кәсіпорындағы автокөлік құралдарын бағалау және де 

көліктік кәсіпорынның негізгі қормен қамтамасыз етілуін қарастырады. Сондай-ақ білім алушы көлік 

кәсіпорындарындағы машиналарды және құрал-жабдықтарды бағалауды меңгереді. Көліктік  кәсіпорынның 

айналым капиталымен қамтамасыз етілуін, материалды қорлар есебі мен өндіріс шығындары есебі және 

өнімнің өзіндік құны есебі талданады. Сонымен қатар, көлік кәсіпорындарындағы өнімнің өзіндік құны есебі, 

көліктік кәсіпорындардағы еңбекақыны есептеу жүргізіледі. Автокөлікті пайдалануға және автомобильді 

тасымалдаудың өзіндік құнын калькуляциялауға шығындар есебі мен көлік кәсіпорындарындағы қаржылық 

жалдауды, қаржылық есеп беруді  дайындау қағидалары және ұсыну дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР Конституциясының негіздері, ҚР көлік саласындағы бухгалтер лік есеп 

қызметін реттейтін және халықаралық қатынастар саласындағы заңнамалық актілер; В) көлік 

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

Пәннің атауы: Мұнайгаз секторындағы  бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Тоқтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер бухгалтерлік есептің қаржылық есеп бөліміндегі мәліметтермен 

толығымен  танысып, мұнай газ секторында қаржылық есеп бөліміндегі мәліметтермен толық танысып, 

мағлұмат алады. Мұнай-газ өнеркәсібі кәсіпорындарында өнім өндіруге кеткен шығындардың есебінің 

ұйымдастырылуын зерттеу, теориялық және тәжірибелік мәліметтермен студенттерді қамту және соған сәйкес 

кәсіби білімге деген жоғары талаптарға жауап беретін және басқару шешімдерін талдап және қабылдайтын, 
ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын, ұсына алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласында 

жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайгаз секторындағы  бухгалтерлік есеп курсын оқыту барысында мұнай-газ 

саласындағы  бухгалтерлік есептің мақсаттары, міндеттері және бухгалтерлік есеп концепцияларымен 

танысады. Бұл пәнде ҚЕХС №6 сәйкес минералдық ресурстарды барлау мен бағалауды, мұнай-газ өнеркәсібі 

кәсіпорындарында салық және есепке алу жүйесін реттейтін нормативтік-құқықтық базаны, негізгі құралдарды 

және капиталды салымдарды есепке алуды қарастырады.Сонымен қатар, мұнай-газ саласындағы геологиялық 

барлауды қаржыландыруды, өндірістік шығындарды есепке алуды меңгереді. Мұнай  - газ саласында 

өндірістегі шығындардың және өнімнің өзіндік құнын құру және дайын өнімдерді есепке алу, сондай-ақ 

өнімдерді өткізу есебі мен қаржы нәтижелерін қалыптастыру тәртібі туралы дағдыларды қалыптастырады. 

Мұнай және газ секторындағы табыстар және шығындардың есебі, қаржылық  есептілікті дайындау туралы 

ақпарат беріледі. 
Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мұнай және газ секторында қаржылық актив мен қаржылық міндеттемені 

тану және бағалауды білу. В) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, 

сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту С) мұнай және газ секторында қаржылық 

активі мен қаржылық міндеттемені тану және бағалауды білу; D) теориялық және тәжірибелік дағдыларға ие 

болуы, мұнай-газ саласындағы бухгалтерлік есеп қызметтері мен әдістерін білу; бухгалтерлік есеп объектілері 

мен принциптерін қолдану; Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, 

сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: 1С: Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: «1С: Бухгалтерия» бағдарламалық жасақтамасында бухгалтерлік есеп және 

салықтық есепке алу саласындағы білімнің, дағдылардың және дағдылардың қажетті деңгейі мен көлемін алу, 

барлық меншік нысандарындағы ұйымдарда  

Пәннің қысқаша мазмұны: 1С: Бухгалтерия курсын оқу барысында білім алушы 1С – Кәсіпорын 

бағдарламасының жалпы сипаттамасын, бағдарламаның негізгі принциптері мен  міндеттерін қарастырады. 1С 

Бухгалтерия бағдарламасында ТМҚ келіп түсуі мен құжаттық ресімделуін зерттейді. 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім есебі мен құжаттық  ресімделуін жетік меңгеріп, 1С Бухгалтерия 

бағдарламасында дайын өнім және тауарларды өткізуден болған жиынтық табыс есебін ұйымдастырады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты; 

бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар 

және өзге де дебиторлық берешек есебі;ТМЗ есебі; есеп саясаты; бухгалтерлік есептегі құжаттау; 

инвентаризация; ТМЗ есебі. В) 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; 

1С:Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерін енгізу; 1С:Бухгалтерия 

бағдарламасында ТМЗ кірістелуінің есебін ресімдеу; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар 

есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) 

кәсіпорын балансын жасау;синтетикалық және аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және 

журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен 

шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету; 
материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп 

регистрлерін құру. D)бухгалтерлік есеп көрсеткіштерімен ақпараттарын  өңдеу және тіркеу, ағымдағы 

міндеттемелер есебін жүргізу, жылдық жиынтық табыс туралы және қаржылық есептіліктерді жасау. E)есептің 

стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 
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10.2 Модуль – Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелердегі және 

бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп) 

 

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

Пәннің атауы: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер өндіріс есебінің ерекшеліктері, тамақ өнімдерін шығаратын 

мекемелерде дайын өнімдер мен жартылай фабрикаттарды сату ерекшеліктері туралы білімдерін жинақтайды. 
Курстың негізгі міндеттері тамақтану саласындағы бухгалтерлік есептің теориялық негіздерін зерттеу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есептің 

ерекшеліктерін, тауарларды есепке алу, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы тауарларды сақтау, 

қоғамдық тамақтандыруда шикізат, тауармен өнімдерді сақтайтын  кәсіпорындарының есебін талдайды. 

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында бухгалтерлік есептілікті құруды меңгереді, сонымен қатар, баға 

қою мен қоғамдық тамақтанудың калькуляциясын, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында ішкі  бақылауды 

қарастырады.  

Пререквизиттері: Қаржылық есеп1, Басқару есебі және талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР қоғамдық тамақтандыру қызметін реттейтін және  заңнамалық актілер; 

В) қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді білу; кәсіпорынның типтік жоспарын құру принциптерін білу; 
баланстық міндеттемелердің және табыс пен шығын (зиян) бойынша есеп берудің әдісін меңгеру; қаржылық 

активпен қаржылық міндеттемені тану және бағалауды білу; үлестік қатысу әдісі; сатып алу құны әдістерін 

білу. С) қоғамдық тамақтандыру кәсіпорынының бухгалтерлік есебіне әсер етуші факторлар; қоғамдық 

тамақтандыру кәсіпорынының операцияларын құру; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс 

жасау;  қонақ үй  көрсеткіштерін есептей білу, кәсіпорындағы инструменттерді есепке алу, сақтауды меңгеру; 

D) жабдықтарды жөндеудің тиімділігін арттыру мәселелерін тәжірибеде пайдалана алу; Е) ХҚЕС сәйкес ұйым 

үшін қаржы есептілігін дайындау дағдыларын мегеру; 

 

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

Пәннің атауы: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің бухгалтерлік есебінің жүйесін  

және есеп берудің ерекшеліктерін зерттеу, салық салу ерекшеліктері, қаржылық есеп беру негіздерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп курсында блім алушы ақша 

қаражаттары мен оның  эквиваленттерінің есебін, ақшаның уақыттық құнын, дебиторлық берешектер және өзге 

де активтер есебін талдайды. Қорлар есебі, негізгі құралдарды есепке алу, негізгі құралдардың тозуын есепке 

алу,материалдық емес активтер есебі, материалдық емес активтердің  бағалануы және тозуының есебі 

қарастырылады. Сондай-ақ, активтердің құнсыздануы мен ұйымның міндеттемелерінің есебі, түсім, кірістердің  

есебі зерттеледі. Шығындарды есепке алу мен капитал мен резервтер есебі меңгеріледі. Қаржылық  есептілікті 

дайындау және де қаржылық есептілікті ұсыну туралы ақпарат ұсынылады . 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп, Басқару есебі және талдау, Мемлекеттік кірістер есебі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есепті автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушытердің бухгалтерлік есепте заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданудағы теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті автоматтандыру  жалпы  түсінігі салықтық және  қаржылық  

есептілікті жүргізуге компьютерлік технологияны енгізу  үшін бағытталған.Тауарлы-материалдық қорлар мен 

ақша  құралдарын есепке алуда компьютерді қолдану тәсілдерін үйретеді. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) 1С: Бухгалтерия бағдарламасында кәсіпорынныңқұрылымдық 

бөлімшелерін енгізу; 1С: Бухгалтерия бағдарламасына кәсіпорын берілгендерін енгізу; кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; есеп саясаты;бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары, шоттардың 
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топталуы; бухгалтерлік есептегі құжаттау; инвентаризация; ағымдағы авктивтер: ақша қаражаттары және оның 

эквиваленттері; алынуға тиісті шоттар және өзге де дебиторлық берешек есебі; ТМЗ есебі. В) Кәсіпорын 

балансын жасау; синтетикалық және аналитикалық шоттар есебі;ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін 

құру; дайын өнімді өткізу есебі;қайтарып алынған тауарлар есебі; дайын өнімді өткізуден түскен табыс есебі; 

қайтарылып алынған тауарларды құжаттық рәсімдеу есебі; С) Кәсіпорын балансын жасау; синтетикалық және 

аналитикалық шоттар есебі; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс жасау;ақша қаражаттары 

қозғалысы туралы есеп беруді құру; кірістер мен шығыстар туралы есеп беруін құру; есеп регистрлерін жүргізу 

тәртібі; есеп регистрлеріндегі қателерді түзету;материалдық және тауарлық есеп берулерді қабылдау және 
тексеру; ТМЗ қозғалысын көрсететін есеп регистрлерін құру. D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, 

ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама 

жасауда құзыретті болу.  E) есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және ұсыну. 

 

6В04103 – ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 

4 курс 
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12.1  Модуль  - Кәсіпорын бағалауы мен аудиті (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит), 9 кредит   

БП ТК KKB 4220 Кәсіпорын құнын бағалау 7 4 

КП ТК PA 4308 Практикалық аудит 7 5 

12.2 Модуль - Қаржы нарығын бақылау және реттеу (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 9  кредит 

БП ТК BB 4220 Бизнесті бағалау 7 4 

КП ТК KNBR 4308 Қаржы нарығын бақылау және реттеу  7 5 

13.1 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит), 19  кредит    

КП ТК KKBE 4309 Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп 7 4 

КП ТК MSBE 4310 Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп 7 5 

КП ТК SBE 4311 Саудадағы бухгалтерлік есеп 7 5 

КП ТК AKBE 4312 Агроөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп 7 5 

13.2 Модуль - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелердегі және 

бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп), 19 кредит 

КП ТК KТКВЕ 4309 Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп 7 4 

КП ТК KSBE 4310 Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 7 5 

КП ТК BЕЕ 4311 Бюджеттік есеп және есептілік 7 5 

КП ТК AShBE 4312 Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 7 5 

14. Модуль -  Іс жүргізу және практика, 20 кредит 

КП ЖК KIZhUMK4313 Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 7 5 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

12.1  Модуль  - Кәсіпорын бағалауы мен аудиті  (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорын құнын бағалау 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорын құнын бағалаудың әдістемелік ережесі. Кәсіпорын құнын бағалаудың 

негізгі принциптері және құн түрлері. Бағалау процесінде ақпараттарды дайындау. Бағалау процедурасы. 
Бизнесті бағалауда табыстық тәсіл. Кәсіпорын құнын бағалауда салыстырмалы тәсіл. Бизнесті бағалауда 

шығындық тәсіл. Экономикалық пайда концепциясына негізделген компания құнын басқару мен бағалау 

әдістері. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау. Жер учаскесінің құнын бағалау. Жылжымайтын мүлікті 

бағалау. Кәсіпорындардың құралдары мен машиналарының құнын бағалау. Кәсіпорында айналым капиталының 

құнын бағалау. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау. Шет ел тәжірибесімен бизнес құнын 

бағалау.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Білім алушы осы пәнді меңгеру барысында бизнесті бағалаудың мазмұны  мен 

негізі мақсаты осы құқықтардың бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептей отырып, 

приватизациялау процесі, қорлық нарықтық сақтандыру жүйесінің дамуы, коммерциялық банктердің кепілдігін 

несие беруі, жаңа қызметті құрады- ол бизнесті бағалау, оның капиталының нарықтық құнын анықтау 

әдістерімен танысады. 

Пререквизиттері: Басқару есебі, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: бизнесті бағалау 
мәнісімен керектігі; бағалау субъектісі ретінде бизнес пен кәсіпорын ерекшеліктері; құндық бағалаудың 

логикалық теориясы; бағалау кездегі анықталатын құн түрлері; Қ.Р. «Жер туралы» заңы және т.б. В) бизнестің 

бағалауда шығындық әдісі; бағалау үшін шарт жасау; жылжымайтын мүлікті бағалау;өндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек өнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең көп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік көрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

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

Пәннің атауы: Практикалық аудит 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы мен жұмысына тәуелсіз бақылау 
ретінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді есепке алу, аудиттің практикалық аспектілері, қаржылық 

есептіліктің сенімділігі, субъектінің қолданыстағы заңнама мен аудитке сәйкестігін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқыту барысында білім алушы қорытынды қаржылық есеп аудитінің 

ақпараттық жүйесін, мақсаты мен тәсілдерін зерттейді. Сонымен қатар  бұл курста сатып алу циклінің, өндіріс 

циклінің, өткізу және қаржылық нәтижелерді қалыптастыру циклінің аудиттерін қарастырады. Кәсіпорынның 

ақша қаражаттарының аудиті мен ұзақ мерзімді активтер аудитін , инвестициялау циклінің аудитін, сондай-ақ 

міндеттемелер мен капиталдың аудитіне талдау жүргізеді. Аудиттегі талдау, аудиттің қорытынды кезеңі және 

басқа да түрлерімен қатар жүретін қызметтерді меңгереді.  

Пререквизиттері: Қаржылық  есеп 1, Басқару есебі 1 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) аудит теориясының  мәні, мазмұны мен міндетін білу; аудит 
функциялары. В) аудиторлық қызметті реттеудің нормативтік жүйесі; аудитті ұйымдастырудың әдістемесі; 

аудиторлық процедураларды жүргізу және бағдарлама құру; С) Қаржылық есептілікті анықтай білу, 

Бухгалтерлік есеп және есептілік аспектілерін аудиторлық тексеруді ұйымдастыру және жоспарлау; 

аудиторлық тексерудің бағдарламасын дайындау; аудиторлық тексерудің нәтижесін жалпылау; Бастапқы 

ақпараттардың нақты болып, қаржылық жағдайды талдау. Өндіріс тиімділігінің деңгейін анықтау және бағалау, 

D) тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған 

белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама жасауда құзыретті болу.Е) - аналитикалық кестелерді толтыра 

отырып және сәйкес қаржылықкоэффициенттерді есептеп, қаржылық есеп беруді оқудың негізгі ережелерін 

(талдау әдістемесін) қолдана білу;  

 

12.2 Модуль - Қаржы нарығын бақылау және реттеу (мемлекеттік мекемелердегі және бюджеттік 

ұйымдардағы бухгалтерлік есеп) 

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

Пәннің атауы: Бизнесті бағалау 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бизнесті бағалаудың әдістемелік ережесі. Бизнесті бағалаудың негізгі 

принциптері және құн түрлері.Бағалау процесінде ақпараттарды дайындау. Бағалау процедурасы. Бизнесті 

бағалауда табыстық тәсіл. Бизнесті бағалауда салыстырмалы тәсіл. Бизнесті бағалауда шығындық тәсіл. 

Экономикалық пайда концепциясына негізделген компания құнын басқару мен бағалау әдістері. Кәсіпорынның 
қаржылық жағдайын бағалау. Жер учаскесінің құнын бағалау. Жылжымайтын мүлікті бағалау. 

Кәсіпорындардың құралдары мен машиналарының құнын бағалау. Кәсіпорында айналым капиталының құнын 

бағалау. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау. Шет ел тәжірибесімен бизнес құнын бағалау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курстабизнесті бағалаудың мазмұны  мен негізі мақсаты осы құқықтардың 

бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептеу сонымен қатар, пПриватизациялау процесі, қорлық 

нарықтық сақтандыру жүйесінің дамуы, коммерциялық банктердің кепілдігін несие беруі, жаңа қызметті 

құрады- ол бизнесті бағалау, оның капиталының нарықтық құнын анықтау әдістерін меңгереді. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Аудит теориясы 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: бизнесті бағалау 

мәнісімен керектігі; бағалау субъектісі ретінде бизнес пен кәсіпорын ерекшеліктері; құндық бағалаудың 
логикалық теориясы; бағалау кездегі анықталатын құн түрлері; Қ.Р. «Жер туралы» заңы және т.б. В) бизнестің 
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бағалауда шығындық әдісі; бағалау үшін шарт жасау; жылжымайтын мүлікті бағалау;өндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек өнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең көп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік көрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржы нарығын бақылау және реттеу 

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы нарығы және оның кәсіби қатысушылары ішкі және сыртқы 

инвесторлардың тартылған қаражаттгарын экономиканың жоғары табысты және болашағы бар салаларына 

инвестициялауға мүмкіндік береді және экономиканың халықаралық қоғамдастықтарға бірігуіне әсерін тигізеді. 

Сонымен қатар, заңдық реттеу, ақпараттың ашықтылығы, дивидентгік саясат және басқа да сапалық 

көрсеткіштері дамып келе жатқан қаржы нарығының жалпы стандартқа сәйкес жүргізу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында бағалы қағаздардың экономикалық мәні мен қажеттілігі, 

қазiргi қаржы нарықтарындағы әртүрлi қаржы институттарының қызмет етуiмен ерекшеленедi. Қазақстан 

қаржы нарығының дамуында негiзгi мәселелердi анықтау, әртүрi қаржы институттарын және олардың 

ұсынатын қызметтерiн баға белгiлеу әдiстерiн, оларды басқару стильдерiн, iшкi және халықаралық қаржы 

нарықтарындағы қызмет ету стратегияларын оқу, әртүрлi елдердiң қаржы институттарының қызметтерiн оку, 

Қазақстандағы қаржы нарықтарының қызмет етуiнің ерекшелiктерiн қарастыру, қаржы делдалдарын, қаржы 
нарықтарындағы кәсiби қатысушылардың қызметiн оқу және талдау; қаржы институттарының қызметiнде 

(делдалдар) мүмкiн болатын тәуекелдердi бағалау және олардың залалдарын төмендету жолдарын анықтау 

негізгі сұрақтар болып табылады.  

Пререквизиттері: Кәсіпорын қаржысын басқару, Салық және салық есебі.  

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ҚР қаржылық нарықтардың қалыптасуы мен қызмет ету ерекшеліктері 

туралы; ҚР қаржылық нарықтардың құрылуы мен дамуы туралы; ҚР қаржылық ұйымдар мен қаржылық 

нарықтарды реттеу мен бақылау жүйесінің құрылуы мен дамуы туралы; әлемдік қаржылық нарықтардың негізгі 

қызметтері туралы түсіну; В) қаржылық делдалдықтың мәні туралы; қаржылық нарықтың жеке сегментерінің 

қызметтері мен бағыттарын; негізгі қаржылық институттарды және олар ұсынатын қызметтер мен қызметтер 

түрін, баға қалыптастыру әдістерін, басқару стилін, халықаралық және ішкі нарықтардың тиімді қызмет ету 
стратегияларын меңгеру; С) салық кітаптарын жүргізу дағдыларына ие; қосымшаларымен бірге жылдық 

жиынтық кіріс және одан алынған шегерімдер туралы декларация жасау; D) қаржылық нарықтың 

мамандандырылған қатысушылары мен қаржылық делдалдардың қызметін анализдеу; қаржылық нарықтардың 

қазіргі жағдайына анализ жасау; шаруашылық қызметте басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде қаржылық 

нарық құралдарының мүмкіндіктерін пайдалану туралы практикалық машықтарды иемденуі; E) бизнес-

процестерді есепке алу, экономикалық, қаржылық және ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру 

кезінде сандық және сапалық деректерді талдау (болжамды бағалау) оларды қаржылық басқарудың нақты 

міндеттеріне бейімдеу 

 

13.1 Модуль - Салалардағы бухгалтерлік есеп (шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп және 

аудит)  

 

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

Пәннің атауы: Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді көлік коммуникацияларындағы бухгалтерлік есептің мәні мен 

ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын, ұсына 

алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласында жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Көлік 

кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп саясатының мәнін, қағидалары мен әдістерін меңгеруі; көлік 

коммуникациясының әртүрлі бағыттарын қамтитын мәселелер мен міндеттерді студенттердің іс жүзінде шеше 

білуге бейімдеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқыту барысындакөлік туралы негізгі түсініктер,  көліктің 

өзгешеліктерімен анықталатын бухгалтерлік есеп ерекшеліктері және көліктік кәсіпорынның өндірістік 
құрылымы мен оны жетілдірудің жолдары зерттеледі. Кәсіпорындағы автокөлік құралдарын бағалау және де 

көліктік кәсіпорынның негізгі қормен қамтамасыз етілуін қарастырады. Сондай-ақ білім алушы көлік 

кәсіпорындарындағы машиналарды және құрал-жабдықтарды бағалауды меңгереді. Көліктік  кәсіпорынның 

айналым капиталымен қамтамасыз етілуін, материалды қорлар есебі мен өндіріс шығындары есебі және 

өнімнің өзіндік құны есебі талданады. Сонымен қатар, көлік кәсіпорындарындағы өнімнің өзіндік құны есебі, 

көліктік кәсіпорындардағы еңбекақыны есептеу жүргізіледі. Автокөлікті пайдалануға және автомобильді 

тасымалдаудың өзіндік құнын калькуляциялауға шығындар есебі мен көлік кәсіпорындарындағы қаржылық 

жалдауды, қаржылық есеп беруді  дайындау қағидалары және ұсыну дағдыларын қалыптастырады. 
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Пререквизиттері: Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР Конституциясының негіздері, ҚР көлік саласындағы бухгалтер лік есеп 

қызметін реттейтін және халықаралық қатынастар саласындағы заңнамалық актілер; В) көлік 

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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз секторындағы  бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Тоқтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер бухгалтерлік есептің қаржылық есеп бөліміндегі мәліметтермен 

толығымен  танысып, мұнай газ секторында қаржылық есеп бөліміндегі мәліметтермен толық танысып, 

мағлұмат алады. Мұнай-газ өнеркәсібі кәсіпорындарында өнім өндіруге кеткен шығындардың есебінің 

ұйымдастырылуын зерттеу, теориялық және тәжірибелік мәліметтермен студенттерді қамту және соған сәйкес 

кәсіби білімге деген жоғары талаптарға жауап беретін және басқару шешімдерін талдап және қабылдайтын, 

ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын, ұсына алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласында 
жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайгаз секторындағы  бухгалтерлік есеп курсын оқыту барысында мұнай-газ 

саласындағы  бухгалтерлік есептің мақсаттары, міндеттері және бухгалтерлік есеп концепцияларымен 

танысады. Бұл пәнде ҚЕХС №6 сәйкес минералдық ресурстарды барлау мен бағалауды, мұнай-газ өнеркәсібі 

кәсіпорындарында салық және есепке алу жүйесін реттейтін нормативтік-құқықтық базаны, негізгі құралдарды 

және капиталды салымдарды есепке алуды қарастырады.Сонымен қатар, мұнай-газ саласындағы геологиялық 

барлауды қаржыландыруды, өндірістік шығындарды есепке алуды меңгереді. Мұнай  - газ саласында 

өндірістегі шығындардың және өнімнің өзіндік құнын құру және дайын өнімдерді есепке алу, сондай-ақ 

өнімдерді өткізу есебі мен қаржы нәтижелерін қалыптастыру тәртібі туралы дағдыларды қалыптастырады. 

Мұнай және газ секторындағы табыстар және шығындардың есебі, қаржылық  есептілікті дайындау туралы 

ақпарат беріледі. 
Пререквизиттері: Қаржылық есеп1, Басқару есебі 1. 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мұнай және газ секторында қаржылық актив мен қаржылық міндеттемені 

тану және бағалауды білу. В) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, 

сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту С) мұнай және газ секторында қаржылық 

активі мен қаржылық міндеттемені тану және бағалауды білу; D) теориялық және тәжірибелік дағдыларға ие 

болуы, мұнай-газ саласындағы бухгалтерлік есеп қызметтері мен әдістерін білу; бухгалтерлік есеп объектілері 

мен принциптерін қолдану; Е) курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, 

сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Саудадағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сауда кәсіпорындарында есепті ұйымдастырудың негізгі принциптері мен 

міндеттері. Көтерме және бөлшек сауда орындарында тауарлардың қозғалысының есебі. Тауарлар мен 

ыдыстардың синтетикалық және аналитикалық есебін уйымдастыру. Қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Сауда орындарында қаржы нәтижесінің есебі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Саудадағы бухгалтерлік есеп және статистика курсында сауда қызметінің негізгі 

түсініктері мен түрлері, көтерме сауда жүйесіндегі тауар және тара есебі оқытылады. Бөлшек сауда жүйесіндегі 

тауардың және тараның есебі талданады. Сауда жүйесіндегі жұмысшылардың тауар үшін жауапкершілігі 

түсіндіріліп, сауда жүйесіндегі тауар қорынының аналитикалық есебін (жекелеген есебі) жүргізуді қарастырады 

. Сауда жүйесіндегі тауарды, тараны түгелдеудің тиімді жолдарын меңгереді. Сонымен қатар, сауда жүйесіндегі 

тамақтандыру кәсіпкершілігіндегі бухгалтерлік есепті, тамақтандыру жүйесіндегі тауардың бағасын, тауар сату 
шығынының, сауда жүйесіндегі табыстылық көрсеткішінің есебін зерттейді. Тауарлар мен қызметтер, 

саудадағы табыс пен шығын, сондай-ақ, тауар айналымы статистикасын жүргізеді. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1. 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу мүмкіндігі; B) 

жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы жарналарын есептеу; жалақы бойынша қызметкерлермен есеп 

айырысуды есепке алу журналын толтыру; еңбек ақы төлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша 

ұстамдар жиынтығын жасау; C) ғылыми-техникалық салада, сондай-ақ экономикадағы, іскерлік және 
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гуманитарлық салаларда басқару міндеттерін талдау кезінде математикалық және алгоритмдік модельдеу 

әдістерін меңгеру;D) өзін-өзі дамытудың білім түрлерінің тәжірибесін алу мүмкіндігі; ұйымдардың бизнес-

қызметінде ақпараттық жүйелерді құру және енгізу үшін жобаларды басқару әдістерін және технологияларын 

білу; E) стратегиялық, ағымдағы және жедел болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді әзірлеуге ақпараттық 

және аналитикалық қолдауды дайындауға қабілетті; оларды қадағалау, олардың орындалу барысын талдау және 

бақылау; тәуекелдерді талдауға және бағалауға, оларды азайту жөніндегі шараларды қабылдауға, қаржы 

шығындарын барынша азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалауға  қабілетті.  

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

Пәннің атауы: Агроөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп саласында экономикалық ақпаратты қолдану және қолдану 

ережелері, бухгалтерлік есеп бойынша заңнамалық құжаттар мен нормативтік-құқықтық актілерді игеру, 

агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында оны құру принциптері саласындағы негізгі теориялық білімдерін, 

практикалық дағдыларын қалыптастыру; агроөнеркәсіптік кешен ұйымдарында шаруашылық қызметті тіркеу 

және құжаттаманы зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курстаагроөнеркәсіптік кешендегі ұйымдастырушылық және технологиялық 

ерекшеліктер мен жалпы есепті ұйымдастырумен танысады. Өнімдерді қайта өңдеу өнеркәсібінде шығындар 

есебі, сонымен қатар, қайта өңдеу өнеркәсібінде өндірістің түрлері бойынша өнімдердің өзіндік құнын 

калькуляциялауды меңгереді. Қайта өңдіру машиналары мен механизмдерін ұстау үшін шығындар есебін 
ұйымдастырудыжәне дайын өнімдерді жүзеге асыру есебі және қаржылық нәтижелерді анықтаудың жолдарын 

қарастырады. 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1. 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) заманғы жағдайда агроөнеркәсіптік кешендегі бухгалтерлік есептің 

нормативті реттеу жүйесін; агроөнеркәсіптік кешенде бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; агроөнеркәсіптік 

кешенде өнімдердің өзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктерін білу және түсіну; В) агроөнеркәсіптік 

кешенде құжаттар айналымын дұрыс ұйымдастыру; есепті дұрыс ұйымдастыру; ауыл шаруашылық өндірісте 

өнімдердің барлық түрлерінің өзіндік құнын анықтау; есептемені құрастыра білу; С) бухгалтерлік 

операцияларды қаржылық рәсімдеу; есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және 

ұсыну; агроөнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеуді 
меңгеру; D) агроөндіріс кешенінде есепті және есеп беруді ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалана алу; Е) курс 

бойынша алынған теориялық білімді нығайту және агроөнеркәсіптік кешенде қолданылатын бухгалтерлік 

ақпараттарға талдау, сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. 

 

13.2 Модуль - Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп (мемлекеттік мекемелердегі және 

бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп) 

 

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

Пәннің атауы: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер өндіріс есебінің ерекшеліктері, тамақ өнімдерін шығаратын 
мекемелерде дайын өнімдер мен жартылай фабрикаттарды сату ерекшеліктері туралы білімдерін жинақтайды. 

Курстың негізгі міндеттері тамақтану саласындағы бухгалтерлік есептің теориялық негіздерін зерттеу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есептің 

ерекшеліктерін, тауарларды есепке алу, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы тауарларды сақтау, 

қоғамдық тамақтандыруда шикізат, тауармен өнімдерді сақтайтын  кәсіпорындарының есебін талдайды. 

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында бухгалтерлік есептілікті құруды меңгереді, сонымен қатар, баға 

қою мен қоғамдық тамақтанудың калькуляциясын, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында ішкі  бақылауды 

қарастырады.  

Пререквизиттері: Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1. 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР қоғамдық тамақтандыру қызметін реттейтін және  заңнамалық актілер; 
В) қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді білу; кәсіпорынның типтік жоспарын құру принциптерін білу; 

баланстық міндеттемелердің және табыс пен шығын (зиян) бойынша есеп берудің әдісін меңгеру; қаржылық 

активпен қаржылық міндеттемені тану және бағалауды білу; үлестік қатысу әдісі; сатып алу құны әдістерін 

білу. С) қоғамдық тамақтандыру кәсіпорынының бухгалтерлік есебіне әсер етуші факторлар; қоғамдық 

тамақтандыру кәсіпорынының операцияларын құру; айналым ведомостерін және журнал-ордерлермен жұмыс 

жасау;  қонақ үй  көрсеткіштерін есептей білу, кәсіпорындағы инструменттерді есепке алу, сақтауды меңгеру; 

D) жабдықтарды жөндеудің тиімділігін арттыру мәселелерін тәжірибеде пайдалана алу; Е) ХҚЕС сәйкес ұйым 

үшін қаржы есептілігін дайындау дағдыларын мегеру; 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің бухгалтерлік есебінің жүйесін  

және есеп берудің ерекшеліктерін зерттеу, салық салу ерекшеліктері, қаржылық есеп беру негіздерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп курсында блім алушы ақша 

қаражаттары мен оның  эквиваленттерінің есебін, ақшаның уақыттық құнын, дебиторлық берешектер және өзге 

де активтер есебін талдайды. Қорлар есебі, негізгі құралдарды есепке алу, негізгі құралдардың тозуын есепке 
алу,материалдық емес активтер есебі, материалдық емес активтердің  бағалануы және тозуының есебі 

қарастырылады. Сондай-ақ, активтердің құнсыздануы мен ұйымның міндеттемелерінің есебі, түсім, кірістердің  

есебі зерттеледі. Шығындарды есепке алу мен капитал мен резервтер есебі меңгеріледі. Қаржылық  есептілікті 

дайындау және де қаржылық есептілікті ұсыну туралы ақпарат ұсынылады . 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1. 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бюджеттік есеп және есептілік   

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Есептік кезеңдегі фактілер мен нәтижелерді мейлінше жақсы құрастыруға, 

салық төлемдерінің сомасын анықтауға, салықтық есепке алуды ұйымдастыруға қатысты теориялық бағынды 

және практикалық білімдермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Бюджеттік есеп және есептілік » пәні салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді төлеу үшін заңды және жеке тұлғалардың салық салынатын табысын, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің тиімділігіне, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік 

дағдыларды игеру үшін салық және бухгалтерлік есепке өзара байланысын анықтау үшін салықтық есепке алу 
жүйесін зерттейді. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім алушы бюджет заңнамасының негізгі ережелерін түсінуі керек; В) 

табысты сенімді қалыптастыру дағдыларын меңгеру және білу; есеп беру кезеңдеріндегі шегерімдер; салық 

төлемдерінің мөлшерін анықтау; салықтық есепке алу; С) бюджетті есепке алу кезінде салық есептілігінің 

деректері бойынша ақпаратты тіркеу, өңдеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді; салықтық есепке алу 

регистрлерін жүргізу; жылдық жиынтық табыстың декларациясын және онымен шығарылған шегерімдерді 

құрастыру. D) Есепке алу құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын уақтылы 

тіркеу; E) Мемлекеттік кірістер есебін ұсыну 

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

Пәннің атауы: Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп  

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты - барлық 

операцияларды уақыт талабына сәйкес, оларды орындау күнінде, яғни уақыт талабына сәйкес есепке алу. 

Бухгалтерлік есептің негізгі қағидаттары басқарудың әртүрлі деңгейлерінде дұрыс шешімдер қабылдауға ықпал 

ету үшін қаржы-шаруашылық қызметті, тақырып туралы ақпаратты сапалы және уақтылы қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән барысындаауыл шаруашылығында бухгалтерлік есептің ерекшелігі, 

негізгі қағидалары, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу ерекшеліктері 

қарастырылады. Тұқым, жем-шөп және басқа материалдарды есепке алу, малдарды өсіру мен бордақыдағы 

малдың есебін жүргізеді. Ауыл шаруашылық өндірісіндегі өнім есебі және сату, инвестицияларды есепке алу 
ерекшеліктері, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мүлкін міндетті сақтандыру есебін жүргізу меңгеріледі. 

Ауыл шаруашылығындағы негізгі өндірістің шығындар есебі, көмекші өндірістегі шығын және қызмет есебі 

ерекшелігі, сондай-ақ өсімдік шаруашылығында өнімнің өзіндік құын калькуляциялауды оқытады. Мал 

шаруашылығында өнімнің өзіндік құын калькуляциялау мен ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу бойынша 

шығын есебі зерттеледі.  

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Дипломалды практика. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; B) қойылған міндеттердің 

дұрыстығын түсіну; іргелі білімнің дұрыстығы туралы терең түсіну; жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы 

жарналарын есептеу; жалақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды есепке алу журналын толтыру; еңбек 

ақы төлеу бойынша шегерімдер мен еңбек ақысы бойынша ұстамдар жиынтығын жасау; C) өздерінің пәндік 

аясында, сондай-ақ тиісті салаларда қазіргі заманғы технологияларды құру және қолдану бойынша білім 

жүйесіне ие болу; техникалық, қаржы және адам факторларын ескере отырып өндірістік қатынастар мен 

басқару принциптерін білу; D) ақпараттық жүйе пәндеріндегі пәндер модельдері мен әдістерін білу, атап 
айтқанда: экономика, қаржы, менеджмент және ұйымдардағы кәсіпкерлік қызметтің басқа компоненттерін білу; 

E) қаржылық және валюталық қатынастар саласындағы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың және 

басқа да органдардың лауазымды тұлғаларының қызметтерін орындай алуы;  

 

14. Модуль -  Іс жүргізу және практика 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық, олардың есептегі 

ролі мен мәні құжаттау – бухгалтерлік есептің негізі құжаттар реквизиттері түгендеудің мәні, толық және ішін-

ара түгендеу есеп регистрлерінің мәні мен мағынасы есепте тіркеу жұмыстарын жүргізу тәртібі есеп 
регистрлеріндегі қате жазуларды түзету бухгалтерлік есеп нысандары жөнінде сияқты ұғымдарды түсіндіру. 

Кәсiпорындар және шаруашылықтың қазiргi жағдайларында құжат айналымын ұйымдастыру және iскер қарым-

қатынас саласында теориялық бiлiмдер және тәжірбиелік дағдылармен қаруландырған мамандарды әзiрлеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді меңгеру барысында білім алушылар субъектідегі іс-қағаздарын жүргізу және 

оның қазіргі басқару саласындағы мәнін меңгере отырып, Қазақстандағы іс-қағаздарын жүргізудің заңдық 

актілерімен танысады.. Ұйымдастырушылық-әкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттамалар 

сипаттамасын, ақпараттық-анықтамалық құжаттамалар, еңбек қатынастары бойынша құжаттамаларға жалпы 

сипаттама бере отырып құжаттаманы басқаруды үйренеді.. Жетекшiнiң құжатсыз қызмет етуi, іскерлік қарым-

қатынас әдебі, «Жетекшi -қол астындағы» қатынастар жүйесінің әдебі, кеңсе ресiмдеу әдебі, іскерлік этикет, 

іскер адамның имиджін қалыптастыратын дағдылар алады. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 
Постреквизиттері: Дипломалды практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстандағы іс-қағаздарын жүргізу негізі, Ұйымдастырушылық-өкімдік 

және ақпараттық –анықтамалық құжаттамалар, іскерлік этикет ережесін меңгеру керек; В) 

ұйымдастырушылық-өкімдік сипаттағы және жеке мақсаттағы құжаттама құру дағдысы, іскерлік және 

коммерциялық хаттарды жазу және рәсімдеу, іскерлік этикет ережесін қолдану; D) Ұйымдастырушылық-

ӛкімдік құжаттамаларды құру дағдысы, еңбек қатынастары бойынша құжаттамалар құру, құжаттаманы басқару 

қабілеті, ойлау мәдениеті, іскерлік этикет ережесін игеру дағдысы;  Е) ұйымдастырушылық-өкімдік 

құжаттамаларды құру дағдысы, еңбек қатынастары бойынша құжаттамалар құру, құжаттаманы басқару 

қабілеті, ойлау мәдениеті, іскерлік этикет ережесін игеру дағдысы. 
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3  Модуль  – Экономика саласы және цифрландыру, 23 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ЕТ 1202 Экономикалық теория 1 4 

ЖББП МК AКТ 1106 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 1 5 

БП ЖК КТ 1203 Қаржы тарихы (ағылшын тілінде) 2 4 

БП ЖК EM 1204 Экономикадағы математика 2 4 

БП    Оқу практикасы 2 1 
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3. 3  Модуль  – Экономика саласы және цифрландыру 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты:  Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 
ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

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

Пәннің атауы: Экономикалық теория    

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: стуенттерде экономиканың кез-келген саласында өз беттерінше қолдана алтын 

әдістерді, тәсілдерді, талдау құралдарын пайдалануға мүмкіндік туғызатын экономикалық ойлау қабілетін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық теория - бұл тұтас ғылымдар кешенінің негізі және экономикалық 

саясаттың тамыры болып саналады. «Экономикалық теория» пәні студенттерге экономика туралы негізгі 
білімді береді, экономиканың жүйе ретіндегі негізгі ұғымдарын, категорияларын, экономикалық дамудың 

заңдылықтар мен алғышарттары туралы түсініктерді оқытады. Экономикалық теория экономиканың жұмыс 

жасауының, қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму эволюциясының, жеке ұдайы өндіріс заңдылықтарының 

(микроэкономика), ұлттық экономика деңгейіндегі ұдай өндірісті (макроэкономика), мезоэкономика және 

әлемдік экономиканың маңызды мәселелерін қарастырады және зерттейді. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономика қызметінің негізгі проблемаларын, экономикалық ғылымның 

даму бағыттарын білу; C) экономикалық моделдерді экономикалық жағдайды талдау, мемлекеттің 

экономикалық саясаттың салдарын болжау мен алдына алу үшін қолдану; C) экономикалық ақпаратты жинау, 

біріктіру және  талдауға қабілетті; D) іс жүзінде экономикалық заңдылықтардың талаптарын есепке алу 
дағдыларына ие бола алады; E) тиімді шаруашылық жасау әдістерін экономикалық таңдау мен өңдеу 

жаңашылдығын пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы: History of finance 

Бағдарлама авторы: Ильтузирова А 

Курсты оқытудың мақсаты: students learn the historical stages of the formation of the financial, credit, financial 

and credit system, the prerequisites for their emergence and development, their roles and functions. 

Пәннің қысқаша мазмұны: The essence and necessity of the course "financial history" allow future financiers to 

freely navigate in economic theories and form erudition, compare alternative theoretical approaches and make 

independent decisions on the practical implementation of individual practical tasks. The course of the discipline 

"financial history" examines and studies the essence and significance of nature, Finance and the financial system in the 
historical aspect. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Қаржыға кіріспе 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) have an idea of the nature and features of their functioning, the possibility of 

category mechanisms in the effective development of social production, the relationship and interaction of financial 

organization objects and methods of their support in specific conditions of socio-economic development of society; В) 

consideration of actual problems of Finance-have practical skills about the aspects of financial regulation of the 

economy, the financial market, mutual economic activity and financial mechanism of insurance and the relationship 
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between Finance and inflation С) the essence and functions of Finance, its role in the production of society, interaction 

and interaction with other economic categories, the value of financial resources, the structure and composition of the 

financial system, features of financial policy and the study of financial planning, management and control, legal 

support; D) in combination with theory and practice, the skills of generalizing your thoughts into a single 

system,conducting analytical reports,cuffs, presentations, demonstrations, and other works are formed; Е) the 

importance of the information provided and the level of compliance can be assessed by the results. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Экономикадағы математика 

Бағдарлама авторы:  Ажимбаев Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Білім алушыларды экономикалық жүйелер мен процестердің математикалық 

модельдерін құру және талдаудың теориялық және практикалық негіздерімен, сондай-ақ осы модельдермен 

ұсынылатын есептердің оңтайлы шешімдерін іздеудің математикалық әдістерімен және шешімдердің 

нәтижелерін түсіндірумен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: мақсатты функция және шектеулер түсінігі. Модельдеу процесінің кезеңдері. 

Математикалық модель және оның негізгі элементтері. Модельдердің негізгі түрлері: теориялық-аналитикалық 

және қолданбалы, статикалық және динамикалық, ашық және тұйық, макро - және микроэкономикалық. Толық, 

оңайлатылған және имитациялық математикалық модель. Модельдеу процесінің элементтері мен кезеңдері. 

Проблеманы формализациялау түсінігі. Нақты деректерді бағалау. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. 

Экономикалық айнымалылардың тәуелділік түрлері және олардың сипаттамасы. Математикалық модельді 
қалыптастыратын арақатынастың негізгі түрлері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Эконометрика, Қаржылық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономикалық процестерді формализациялау үшін математикалық 

әдістерді қолдану шарттарын меңгеру; В) экономикалық-математикалық модельдеудің көмегімен шешілетін 

негізгі міндеттерді қолдану; С) Іс жүзінде маңызы бар қарапайым экономикалық-математикалық модельдерді өз 

бетінше құрастыра, шеше және түсіндіре білу; D) экономикадағы математикалық моделдеу бойынша есептерді 

шешу үшін математикалық пәндер әдіснамасын қолдану; Е) Математикалық моделдеу бойынша есептерді 

шешу үшін математикалық аппараттың білімін меңгеру. 

 

6В04104 – ҚАРЖЫ 

2 курс 
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4. Модуль  – Философия және қаржы негіздері, 9 кредит  

ЖББП МК Fil 2107 Философия  4 5/5 

БП ЖК  КК 2205 Қаржыға кіріспе 3 4/4 

5.1 Модуль- Қаржы-есеп жүйесі (қаржы нарығы траекториясы), 24 кредит 

ЖББП TK АА 2108 Академиялық адалдық 3 5/5 

БП TК MN 2206 Маркетинг негіздері 3 5/5 

БП TК BE 2207 Бухгалтерлік есеп 3 5/5 

БП TК KBS 2208 Қаржылық банктік статистика 3 5/5 

БП ТК MT 2209 Микроэкономикалық талдау 3 4/4 

5.2 Модуль  – Фирма қаржысы мен есебі (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы 

траекториясы), 24 кредит 

ЖББП TK KN 2108 Құқық негіздері 3 5/5 

БП TК Mar 2206 Маркетинг 3 5/5 

БП TК BEA 2207 Бухгалтерлік есеп және аудит 3 5/5 

БП TК AES 2208 Әлеуметтік-экономикалық статистика 3 5/5 

БП ТК MMT 2209 Макро және микро талдау 3 4/4 

6.1 Модуль  – Қаржы нарығы және оның құрылымы (қаржы нарығы траекториясы), 23 кредит 

БП ЖК KK 2210 Банк ісі 4 4/4 

БП ТК NI 2211 Кәсіпкерлік негіздері 4 5/5 

БП ТК BKN 2212 Бағалы қағаздар нарығы 4 6/6 

БП ТК KEAN 2213 Қаржылық есеп айырысудың негіздері 4 5/5 
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БП  Өндірістік практика 4 3/3 

6.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысы (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы траекториясы), 23 

кредит 

БП ЖК BI 2210 Банк ісі  4 4/4 

БП ТК SVZh 2211 Стартаптарды венчурлық жоспарлау 4 5/5 

БП ТК KK 2212 Кәсіпорын капиталы 4 6/6 

БП ТК KES 2213 Қаржылық есептеулер статистикасы 4 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 3/3 

 

4. Модуль  – Философия және қаржы негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Қаржыға кіріспе  

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы туралы ғылымның ерекшеліктері зерттейтін  арнаулы пән және оның 

мақсаты қаржының мазмұнын, ролін және экономикалық ғылымдар жүйесіндегі оның орның сондай-ақ 
қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін терең теориялық аспектілерін зерттеу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық 

ғылымдар жүйесіндегі рөлі мен ұдайы өндіріс және мемлекет туралы іліммен танысады. Сонымен қатар, 

қаржының пәні, қаржының объектілері мен  субъектілірі жайлы ақпарат алады. Қаржыны зерделеудің 

диалектикалық әдісі, қаржылық қатынастардың объектілері мен субъектілері, теория мен практиканың, қаржы 

және қаржы жүйелерін зерделеу кезіндегі логикалық және тарихи тәсілдемелердің бірлігімен танысады.  

Пререквизиттері: Экономикадағы математика, Қаржы тарихы 

Постреквизиттері: Қаржылық менеджмент, Қаржылық тәуекелдерді басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы саясатын, 

кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы ұғымын білуі 
керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы саясатын 

әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы мақсатты 

пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; С) 

мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 

қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

5.1 Модуль - Қаржы-есеп жүйесі (қаржы нарығы траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны:  Бұл пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық 

қатынастарды білуге және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға 

бағытталған. 

Пререквизиттері:Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология), 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Постреквизиттері: Мемлекеттік бюджет, 1С Бухгалтерия, Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының 
Конституциясы; Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы білу 

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

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

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

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

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

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

 

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

Пәннің атауы: Маркетинг негіздері  

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ 
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Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға маркетинг негіздерін қолдану бойынша терең теориялық 

білім қалыптастыру, сонымен қатар өнімдер мен қызметтер нарығында тәжірибелік дағдыларды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән жалпы маркетингтік менеджмент тұрғысында маркетингтік қызметті 

ұйымдастыру туралы білім береді. Ол маркетингтік зерттеулерді басқаруды, маркетингтік зерттеудің 

элементтерін, экономиканың түрлі салалары мен секторларында маркетингтік стратегияларды әзірлеуді, тұтас 

алғанда кәсіпорынды басқару үшін маңызды болып табылатын тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастырудың 

негізін құрайтын қағидаларды, әдістерді және құралдарды зерттеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 
Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Интернетте деректер базасын жариялау, Мемлекеттік 

сектордағы кросс мәдени менеджменті. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Маркетинг субъектілері туралы маркетингтің негізгі ұғымдарын білу; В) 

Маркетингті әртүрлі салаларда қолданудың тиімділігін бағалау әдістері мен қызмет көрсету және өндірістік 

емес сектордағы маркетингті басқару әдістерін меңгеру; С) Әртүрлі профильдегі кәсіпорындар қызметінің 

негізгі көрсеткіштерін жақсартумен байланысты әртүрлі практикалық мәселелерді шешуде маркетингті 

қолдану, сату нарығының мақсатты сегментін негіздеу үшін тиімді бағыттарды бөліп көрсету; нарыққа ену 

және тұтынушыларды тарту үшін маркетингтік стратегияларды қолдану; кәсіпорындардағы маркетингтік 

менеджменттің құрылымын, оларды қайта құрылымдаудың негізгі бағыттарын дұрыс бағалау; тауарларды сәтті 

өткізу үшін оларды орналастыру әдістері мен тәсілдерін қолдана алуды; өндіріс пен қызмет көрсету саласында 

тиімді маркетингтік коммуникацияларды ұйымдастыра білу керек; Д) Маркетинг негіздері туралы негізгі 

теориялық ережелерді білу, тауарлар мен тұтынушылар нарығын сегменттеу, өнім саясаты және тауарлар 
ассортиментін қалыптастыру саласында жүйелі білім алу. Тауарларды сату әдістерін, тарату арналарын, өнім 

саясаты мен маркетингтік стратегияларды таңдау. Маркетингтік жоспарларды жасаудың маңызды бағыттары 

мен тетіктерінің мазмұны, олардың ерекшеліктері, кәсіпорындардағы маркетингті басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымдарын білу. Е) Өнімнің сапасын жақсарту және халықтың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында жекелеген кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде тиімді шешімдер 

қабылдауда экономикалық, әлеуметтік және ақпараттық негіздеу дағдыларына ие болу. 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы:Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде бухгалтерлік есеп аясындағы теориялық білім жүйесін және 
тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, шаруашылық жүргізуші субъектілердің   қызметінде бухгалтерлік 

есепті қолдану, жүргізу ерекшеліктерімен танысу, бухгалтерлік есепті жүргізудегі мемлекеттік және 

халықаралық нормативті-құқықтық талаптарды ажырата білу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерді бухгалтерлік есеп жүргізудің негізгі қағидаларымен және 

бухгалтерлік есепте қолданылатын терминдермен таныстыру; басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін 

сыртқы және ішкі пайдаланушылармен пайдаланылатын бухгалтерлік есепте қалыптасатын және ақпараттың 

рөлі мен мәнімен танысу; болашақта кәсіби қызметте қолдану үшін қажетті есеп саласында практикалық 

іскерлікті қалыптастыру. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Қаржылық есептеулер статистикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бухгалтерлік есеп принциптері мен стандарттарын; ағымды және ұзақ 
мерзімді активтер, міндеттемелерді, капитал есебін ұйымдастыру мен қаржылық есеп элементтерін білу; В) 

есепті жүргізу тәртібін реттейтін нормативті құжаттарды өз бетімен қарастыру; С)кіріс пен шығыс есебі, 

қаржылық нәтижелердің есебі; бухгалтерлік есеп  жүргізуді құқықтық қамтамасыз ететін нормативтік 

базалармен жұмыс істей алу; Д) екі жақты жазуды қолдану; Е) бухгалтерлік есеп  бойынша негізгі түсініктерді 

еркін қолдану.  

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық банктік статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді статистикалық әдістерді қолдану арқылы қаржы және банк 

процесінде болып жатқан өзгерістерді, экономикадағы қаржының тұрақталығын, қоғамдық өндірістердің 

қаржымен қамтамасыз етілуін, бюджеттің ішкі берешегін азайтуды талдауға, зерттеуге үйрету.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста статистикалық көрсеткіштер жүйесін (мемлекеттік бюджет кірістерінің 

көлемі, құрамы және динамикасының көрсеткіштері; жалпы пайданың көлемі, құрамы және динамикасының 

көрсеткіштері, кәсіпорындардың рентабельділік деңгейі, айналым қаражатының айналымдылығы, 

кәсіпорындардың қаржылық жағдайының тұрақтылығы; сақтандыру өрісінің көрсеткіштері, сақтандыру 

шарттары мен сақтандыру жағдайларының саны мен құрамы және т.б.) зерттейді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржылық есеп айырысудың негіздері, Банк ісі 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) банктерде қаржы статистикасының негізгі категориялар мен түсінігі, 

олардың мазмұны және мағынасы; банктік қаржы құрылымы, банктің кірістер мен шығыстар көрсеткіштерін 

халықаралық және отандық жіктеу; В) қаржы және банк көрсеткіштерін, статистикалық тәсілдерді қолдану 

арқылы есептей білу; С) коммерциялық банктердің, сақтандыру ұйымдарының ісәрекеттері туралы 

статистикалық есеп берудің жаңа формаларын жасау; Д) статистикалық зерттеулер жүргізу білікті болуы және 

барлық салалардағы нәтижелерін талдау әдістері. Е) Түрлі көрсеткіштердің олардың динамикасына әсерін 

бағалап, есептеу нәтижелері бойынша қорытында жасайды және жоспарлы көрсеткіштердің орындалуына 

ұсыныстар береді. 

 

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

Пәннің атауы: Макроэкономикалық талдау 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ғылыми талдау әдісінің ерекшелігі және макроэкономика 

ғылымындағы негізгі ұғымдар туралы теориялық білім беру; 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Макроэкономикалық талдау» пәнін оқып - үйрену барысында, 

негізінен,Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, олардың динамикасына 

жан – жақтыталдау әдістемесі қарастырылады. Пәнді оқу талдау әдісін қолдана отырып келесі әдістерді 

макроэкономикадағы ғылыми талдау әдісі, Қазақстан Республикасының жалпы ішкі өнімі: динамикасы және 

құрылымы, экономикалық өсудің типтері мен факторлары, Қазақстанның валюта нарығын талдау, сыртқы 

қарызды мемлекеттік басқару зерттеуге негізделеді. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Өткізуді басқару, Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А) Негізгі ғылыми ұғымдар мен түсініктерді білу, ғылыми талдау 

әдістемесінмеңгеру; В) Ғылыми талдау әдістемесін нақты макроэкономикалық ахуалға қатысты қолдану; С) 

Макроэкономикалық ахуал мен мемлекеттің түрлі бағыттағы экономикалық саясаты мен олардың 

салдарытуралы өз пікірін білдіру, қорытынды жасай алу, макроэкономикалық жағдай мен 

мемлекеттіңмакроэкономикалық саясатына қатысты жасалған, сараптамаларға, ресми құжаттарға, ғылыми 

мақалаларға т.б.дербес баға бере алу; Д) Өзгелермен ақпарат алмасу және қарым-қатынас жасай білу дағдысын 

қалыптастыру; Е) Макроэкономика және ғылыми талдау саласындағы теориялық білім мен практикалық 

дағдының болуы. 

 

5.2 Модуль  – Фирма қаржысы мен есебі (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы 

траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Қалабаева П.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы құқықтық мемлекеттілікті жетілдірудің қажетті 

шарты ретіндегі қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, оқушылардың әлемдік танымын қалыптастыру, 

қоғамдық және құқықтық мәдениет және жеке құқық танымын жоғарлату. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Бұл курста кәсіпкерліктің құқықтық режимін қарастыруға болады. Курс барысында 

кәсіпкерлік қызметте қолданылатын құжаттар бойынша практикалық дағдылар мен материалдар студенттерге үсынылады. 
Құқық негіздері  кешенді пән. Ол шаруашылық қызметімен айналысатын субъектілердің экономикалық қызметі 

саласындағы қоғамдық қатынастарды (коммерциялық қатынастар) және олармен тығыз байланысты 

коммерциялық емес қатынастарды зерттейді.    

Пререквизиттері:Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) 

Постреквизиттері: Мемлекеттік бюджет, 1С Бухгалтерия, Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқықтық жағдайларды шеше отырып заңды тұлғалардың құрылтай 

құжаттарын жасай алу; В) бизнесті құрудың тиімді жүйесін жасап шығару үшін алынған білімдерді қолдана 

білу және зерттеу аясындағы мәселелерді шешу үшін қажетті кұзіреттілікке ие болу; С) кәсіби білім берудің 

ажырамас бөлігі болып табылатын және тәжірибелік қызметті жүзеге асыру барысында тиімді шешім 

қабылдауға мүмкіндік беретін алуан түрлі ұйымдық-құқықытық нысандағы кәсіпорындар мен фирмалардың 

қызмет ету механизмдері меңгеру  D)  нормативті құқықтық актілерді мақсатты пайдалануға машықтандыру. Е) 

жеке даму және білікті мамандарды дайындау үшін қажетті құқықтық білімді меңгеру; 

 

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

Пәннің атауы: Маркетинг 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарға маркетинг негіздерін қолдану бойынша терең теориялық 

білім қалыптастыру, сонымен қатар өнімдер мен қызметтер нарығында тәжірибелік дағдыларды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән жалпы маркетингтік менеджмент тұрғысында маркетингтік қызметті 

ұйымдастыру туралы білім береді. Ол маркетингтік зерттеулерді басқаруды, маркетингтік зерттеудің 
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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: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Интернетте деректер базасын жариялау, Мемлекеттік 

сектордағы кросс мәдени менеджменті. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Маркетинг субъектілері туралы маркетингтің негізгі ұғымдарын білу; В) 

Маркетингті әртүрлі салаларда қолданудың тиімділігін бағалау әдістері мен қызмет көрсету және өндірістік 
емес сектордағы маркетингті басқару әдістерін меңгеру; С) Әртүрлі профильдегі кәсіпорындар қызметінің 

негізгі көрсеткіштерін жақсартумен байланысты әртүрлі практикалық мәселелерді шешуде маркетингті 

қолдану, сату нарығының мақсатты сегментін негіздеу үшін тиімді бағыттарды бөліп көрсету; нарыққа ену 

және тұтынушыларды тарту үшін маркетингтік стратегияларды қолдану; кәсіпорындардағы маркетингтік 

менеджменттің құрылымын, оларды қайта құрылымдаудың негізгі бағыттарын дұрыс бағалау; тауарларды сәтті 

өткізу үшін оларды орналастыру әдістері мен тәсілдерін қолдана алуды; өндіріс пен қызмет көрсету саласында 

тиімді маркетингтік коммуникацияларды ұйымдастыра білу керек; Д) Маркетинг негіздері туралы негізгі 

теориялық ережелерді білу, тауарлар мен тұтынушылар нарығын сегменттеу, өнім саясаты және тауарлар 

ассортиментін қалыптастыру саласында жүйелі білім алу. Тауарларды сату әдістерін, тарату арналарын, өнім 

саясаты мен маркетингтік стратегияларды таңдау. Маркетингтік жоспарларды жасаудың маңызды бағыттары 

мен тетіктерінің мазмұны, олардың ерекшеліктері, кәсіпорындардағы маркетингті басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымдарын білу. Е) Өнімнің сапасын жақсарту және халықтың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру мақсатында жекелеген кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде тиімді шешімдер 

қабылдауда экономикалық, әлеуметтік және ақпараттық негіздеу дағдыларына ие болу. 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бағдарлама авторы:Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  бухгалтерлік есеп пен аудиттің тарихы және қаржылық ақпараттардың қайдан 

алынып, қалай қолдану қажеттілігі жайлы, ұйымды басқарудағы бухгалтерлік есеп жүйесі, бухгалтерлік баланс, 

бухгалтерлік есептің концепциялары мен принциптері, шоттар жүйесі мен екі жақты жазу, актив, міндеттеме 

және кәсіпорынның меншікті капиталы туралы түсінікпен олардың анықтамасын таныстыруды, сонымен қатар 

ҚР аудит қызметінің жағдайы мен жалпы экономикалық негізі туралы типтік бағдарламаға сәйкес білім беруді 
көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есеп және аудит – ұйымның қалыпты шаруашылық қызметін жүргізу 

үшін жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттерге бизнес пен бухгалтерлік есепті таныстыруға арналған 

бірқатар тақырыптардың құрылымынан тұрады. Курста экономика саласында кез- келген мамандыққа оқып 

жатқан студенттерді бизнес тілімен таныстыру. Оларға бухгалтерлік есеп ақпараттарын қалай қолдану 

қажеттілігін және осы ақпараттардың қайдан алынғандығы жайлы түсінікпен таныстыруды көздейді. Бұл курс 

қаржылық есептің бастамасы, яғни бастапқы курсы болып табылады және де мұнда қаржылық қорытынды есеп 

беруді дайындау мен бухгалтерлік есеп кезеңдеріне және аудит негіздеріне шолу жүргізіледі. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Қаржылық есептеулер статистикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бухгалтерлік есеп пен аудитті жүргізу процесте жаңа технологияларды 
қолдану құрайды; В) бухгалтерлік есеп пен аудитті жүргізуді құқықтық қамтамасыз етудің ақпараттық базасын, 

кірістер мен шығыстарды және қаржылық нәтижелерді енгізу принциптерін пайдалануды реттейтін 

нормативтік құжаттарды дербес қарастыру. С) Бухгалтерлік есеп пен аудитті жүргізу процесінде жаңа салалық 

технологияларды қолдану; D) бухгалтерлік есеп пен аудитті жүргізу: Е) бухгалтерлік есеп бойынша негізгі 

ұғымдарды еркін пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық экономиканы, қоғамның барлық құрамдас элементтерімен байланысты 

экономикалық потенциалын зерттеу, сонымен бірге ұлттық экономикамыздың, салаларының және 

секторларының барлық жүйелерінде адамның қызметінің нәтижесін талдау. 
Пәннің қысқаша мазмұны:  Әлеуметтік-экономикалық статистика ғылыми пән болып табылады, ол сандық 

мінездемелерді, жаппай құбылыстарды, экономикадағы және әлеуметтік саладағы үдерістерді зерттеумен 

айналысады. Әлеуметтік – экономикалық статистика мәліметтері қоғамдағы болып жатқан түрлі экономикалық 

және әлеуметтік үдерістерді жүйелі сандық сипаттауын қамтамасыз етеді. Бұл пән өзіне келесі бөлімдерді 

қосады: әлеуметтік-демографиялық статистика, халық өмірінің деңгейінің статистикасы, еңбек және еңбекпен 

қамту статистикасы, баға статистикасы, инвестициялар статистикасы, ұлттық байлық статистикасы, түрлі 

салалар (көлік, құрылыс, халық, ауыл шаруашылық және тағы басқа) статистикасы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржыға кіріспе 
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Постреквизиттері: Қаржылық есеп айырысудың негіздері, Банк ісі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік-экономикалық статистиканың негізгі бағыттары: ұлттық 

байлық, халық, еңбек нарығы, өндірістік және еңбек ресурстарын тиімді пайдалану, ұлттық шоттар жүйесі және 

т. б. туралы түсінікке ие болу; B) халықтың, еңбек ресурстарының статистикалық көрсеткіштерін талдау; 

экономикалық тиімділік көрсеткіштерін анықтау; абсолюттік салыстырмалы және орташа шамаларды қолдану; 

C) микро және макродеңгейде экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерімен; Ұлттық шоттар жүйесін 

пайдалану негізінде экономикалық процестердің статистикалық модельдерін жасау қабілеті; D) қоғамда болып 
жатқан әлеуметтік-маңызды проблемалар мен процестерді талдау және болашақта олардың мүмкін болатын 

дамуын болжау қабілетіне машықтандыру; Е) әлеуметтік –экономикалық статистиканың объектісін анықтай 

алады,  статистикалық құжаттарды дұрыс толтыра алады. 

 

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

Пәннің атауы: Макро және микро талдау. 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына, әсер етуші факторларына талдау жасау әдістемесін меңгерту, елдің 

макроэкономикалық ахуалына қатысты өз пікірін қалыптастыруға, мемлекеттің экономикалық саясатының 

салдарына өзбетінше талдау жасай білуге білім алушыларды дағдыландыру; үй шаруашылығы мен фирма 

экономикасы, әртүрлі нарық құрылымындағы фирманың қызмет ету ерекшелігі, оларды экономикалық-
математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып, нарықтың негізгі субъектілерінің қызметіне өзбетінше 

талдау жасай білуге дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтың негізгі субъектілері – тұтынушылар мен өндірушілердің іс-әрекеті, 

жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке, олигополия жағдайындағы фирманың әрекеттері, сонымен 

қатар өндіріс факторлары нарықтарының қызмет ету механизмдері, нарықтың осал тұстары, оларды реттеудегі 

мемлекеттің ролі қарастырылады; Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына жан-жақты талдау әдістемесі қарастырылады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика 

Постреквизиттері: Өткізуді басқару, Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіби қызметі саласы бойынша тұтынушылардың әрекеттерін зерттеу, 

клиентке бағдарлана білу; кәсіби қызметі саласы бойынша тұтынушылардың әрекеттерін зерттеу, клиентке 
бағдарлана білу;В) нарықтағы бағаны қалыптастыру, өндірісті тиімді ұйымдастыру, пайданы арттыру, 

мемлекеттің макроэкономикалық саясатының экономикаға ықпал ету механизмін білу және оны кәсіби 

тәжірибеде қолдану; негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді анықтау әдістемесін меңгеру, ел 

экономикасындағы бұл көрсеткіштердің динамикасын талдау әдістемесін білу, қолдану С)мемлекеттің 

макроэкономикалық саясатының құралдарын білу, негізгі макроэкономикалық мәселелерді анықтау, талдау, 

бағалау, олардың алдын-алу немесе күресу жолдарын меңгеру; D) макроэкономикалық теңдестіктің қалыптасу 

механизмін терең меңгеру, Е) сұранысты қалыптастыратын және ынталандыратын факторларды қолдану, атап 

айтқанда қызмет көрсету сапасын жетілдіру, тиімді баға белгілеу, жарнама жүргізу, экономика салалары 

бойынша нарық, макроэкономика субъектілерінің экономикалық іс-әрекеттерін талдау, соның негізінде 

қорытынды жасау; 

 

6.1 Модуль  – Қаржы нарығы және оның құрылымы (қаржы нарығы траекториясы)  

 

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

Пәннің атауы: Банк ісі 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің банк ісі саласындағы теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларының жүйесін қалыптастыру, мемлекеттік нормативтік-құқықтық базаның талаптарына сәйкес 

коммерциялық банк қызметін ұйымдастыру туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пән Қазақстан Республикасының  банк ісіндегі банк операцияларының 

дамуы мен тарихи даму кезеңдерін, банк операцияларының негіздерін оқытады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп 

Постреквизиттері:  Халықаралық банк ісі,  Банктік менеджмент 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР банк ісіндегі банк қызметінің ұйымдастыру негідерін, реттеу тетігін 

білуі: В) Коммерциялық банктердің қызметін талдау, нарықтық экономика жағдайындағы коммерциялық 

банктердің функциялары мен қызметін анықтай алуы: С) Банкті басқарудың тиімді нәтижелерін қолдану, банк 

портфелін болжау мен талдау, активтер мен пассивтерді басқару тәсілдерін енгізу, несие нарығының ағымдағы 

ахуалын бағалау мен оның даму нәтижелерін бағалауға дағдыландыру; D) қаржылық шығындарды азайту үшін 

қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалайды; E)  Жеке және заңды тұлғаларды  банктік қызмет 

көрсетуде теориялық және тәжірибелік аспектілеріне құзыретті болуы. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік негіздері 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде өндірістің материалдық-техникалық және әлеуметтік-

экономикалық шарттары мен кәсіпорын жұмысының технико-экономикалық көрсеткіштерімен байланысы 

туралы кешендік білімді құру және кәсіпорынның ресурстарын қолданудың тиімді нысандары мен тәсілдерін 

негіздеу бойынша және өндірістік ұйымдардың шаруашылық қызметінің оптималды нұсқаларын таңдау 

бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті кәсіби және есептік-аналитикалық дағдыларды алу 
болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның, шаруашылық бірлестіктердің 

жай-күйі, кәсіпорынның өндірістік және нарықтық байланыстары қарастырылады. Бұл пәнде негізгі және 

айналым құралдары, қызметкерлер және олардың еңбек ақысы түсінігіне анықтама беріледі. Өндіріс 

шығындары және өнімді өткізу, кәсіпорынның маркетингтік қызметі мен инвестициялық және инновациялық 

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: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Кәсіпорын қызметін нарықтық шарттарда талдау; кәсіпорындардың ара 

қатынастарын экономиканың әртүрлі секторларында бағалау; кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін 
есептеу; кәсіпорын қызметін болашаққа ғылыми божау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдану; В) 

кәсіпорындар мен фирмалардың болшақ және ағымдағы міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; 

кәсіпорын алдына қойған экономикалық және әлеуметтік мақсаттарына қол жеткізу жолдарын әзірлеу; 

кәсіпорынның нарықтық шарттарында нақты жағдайын бағалау және оның қызмет ету болашағын бағалау; 

алынған білімдерді әр түрлі экономика салаларында тәжірибелі қолдана алу. ; D) өзгелермен ақпарат алмасу 

және қарым-қатынас жасай білу дағдысын қалыптастыру E) экономикадағы түрлі нарықтардың қызмет ету 

механизмдерімен танысу. 

 

 

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

Пәннің атауы: Бағалы қағаздар нарығы 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты:Бағалы қағаздар категориясын, ұғымдарын, терминдерін, олардың 

сыныптамасын, әлеуметтік-экономикалық үдерістегі орнын игеруде студенттердің теориялық және 

практикалық даярлығын қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс арқылы бағалы қағаздар түрлерінің мәні және экономикалық маңызы, 

бағалы қағаздарды шығаратын шаруашылық субъектілері, инвесторлар, бағалы қағаздар нарығының кәсіби 

мамандары, сондай – ақ негізгі және туынды бағалы қағаздардың құндылығы мен пайдалылығын бағалауға 

және талдауға қажет білімдер мен дағдыларды алады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржылық банктік статистика 

Постреквизиттері: Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару, Исламдық қаржыландыру  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бағалы қағаздар нарығының құрылымын және бағалы қағаздардың 
айналыста болу шарттарын, тауарлармен жұмыс істеу ережелерін, сатып алушылар мен тауарларды сатушылар 

арасындағы іскерлік байланыстар, қаржы құралдары туралы білу және түсіну; В) бағалы қағаздар нарығының 

дамуы, бағалы қағаздар операцияларының түрлері және олардың практикалық қызметте жүзеге асырылуын 

меңгеру. С) тәжірибеде түрлі бағалы қағаздарды сату мен сатып алудада өз мүмкіндіктерін сезініп пайымдау 

қабілеті D) бағалы қағаздар нарығын зерттеу барысында құжаттарды пайдалана отырып, ақпараттық құралдар 

туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е)Бағалы қағаздар қоржынын басқарудың ерекшеліктерін 

анықтайтын негізгі теоретикалық модельдер мен ғылыми концепциялардың егжей-тегжейлі талдауын жүргізу, 

оның құрылымының оңтайлануына жағдай жасау, туынды бағалы қағаздар мен басқа қаржылық құралдардың 

баға қалыптастыру үдерісін бақылап отыруға машықтандыру. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есеп айырысудың негіздері 
Бағдарлама авторы:Алдашова Г.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржылық есептеулерді талдаудағы қазіргі заманғы әдістері жөнінде басты 

мағлұматтар беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есептеу әдістерінің жиынтығы және "қаржылық есеп айырысудың 

негіздері"курсының мәнін құрайды. Бұл курс аясында қарапайым пайыздардан күрделі инвестициялық, 

несиелік және коммерциялық операцияларды талдауға дейінгі міндеттердің кең ауқымын шешу үшін 

қаржылық-экономикалық есептеулер әдістері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп және аудит 
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Постреквизиттері: Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу, 1С Бухгалтерия   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржылық есептіліктің негізі болып табылатын негізгі теориялық 

тұжырымдамалар мен әдістер; есептік формулалар және негізгі қаржылық көрсеткіштердің өзара байланысы; 

қаржы-экономикалық сипаттағы қолданбалы міндеттерді шешу процесінде пайдаланылатын қаржылық 

есептеулердің нақты әдістерін; B) болашақ кәсіби қызметте қаржылық есептеулерді қолдану үшін жинақталған 

білімдерді қолдана білу; C) әдеттегі қаржы операциялары бойынша қаржылық есептерді жүргізу дағдыларын 

игере отырып MS Excel қаржылық функцияларын пайдалана алу; D) шығармашылық ойды қалыптастыру; 

ақпаратты жүйелеуді білу; Е) математикалық қатынастарды есептей алу, алынған мәліметтерді талдау, қайта 
жаңалау, қаржылық модель жасай алу. 

 

6.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысы (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық жоспарлау. 

Бағдарлама авторы:  Башкурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер арасында стартаптарды құру және дамыту әдістемесі туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру; стартаптарды қаржыландыру, басқарушы компаниялардың жобаларды іске асыруын 

бақылау жөніндегі несиелік ұйымдардың қызметі туралы білімдер жиынтығы. 

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

Стартаптың даму кезеңдері. Стартаптарға инвестициялар. Құралдар мен жобаларды басқару әдістемесін 
қолдана отырып стартаптар құру. Стартаптардың сапасын бағалаудың көп өлшемді моделі. Венчурлық 

қаржыландыру түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың ерекше белгілері. Қаржыландырылған жобаның 

тиімділігін бағалау. Қаржыландырылған жобаның даму циклі. Инвестиция аспектілерін талдау. Қаржыландыру 

көздерін анықтау. Инвестициялық жобаны қаржылық бағалау. Қаржыландырылған жобаны бақылау. Жобаны 

жоспарлау 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Постреквизиттері: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) стартап-жобаларды қаржыландырудың сипатын, оның түрлерін және 

дамуының тарихи негіздерін біледі. C) қаржыландырылған инвестициялық жобаның өмірлік циклы мен кезеңін 

анықтай алуы. C) қаржыландырылатын жобалардың тиімділік көрсеткіштерін есептеу дағдыларына ие. D) 

жобаның негізгі және әлеуетті қатысушылары мен венчурлық қаржыландыру арасындағы тәуекелді бөлу 
әдістеріне ие болу, - қаржыландырылатын жобаны қаржылық құрылымдау. E) экономикалық ақпараттың үлкен 

көлемін талдауы керек, - ерекше жағдайда шешім қабылдауы керек. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорын капиталы  

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің экономикалық ойлауын қалыптастыру болып табылады. 

Кәсіпорынның жұмыс істеуінің экономикалық тетігін шаруашылық жүргізудің нарықтық типтері мен түрлі 

аспектілері өндірістік-шаруашылық кәсіпорынның қызметі өзара байланыс пен дамуда талданады. Пәнді оқыту 

кезінде диалектикалық әдіс негізінде танымның жеке әдістері кеңінен қолданылады, олардың қатарына 

экономикалық талдау және синтездеу әдістері жатады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Капитал-қаржылық менеджментте қолданылатын экономикалық санаттардың бірі. 

Ол кәсіпорынды құру және дамыту базасы болып табылады және жұмыс істеу процесінде мемлекеттің, меншік 

иелері мен персоналдың мүдделерін қамтамасыз етеді. Өндірістік немесе өзге де коммерциялық қызметті 

жүргізетін кез келген ұйым материалдық құндылықтар мен ақша қаражатының, қаржылық салымдар мен оның 

шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті құқықтар мен артықшылықтарды сатып алуға арналған 

шығындардың жиынтығын білдіретін белгілі бір капиталға ие болуға тиіс. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржылық банктік статистика 

Постреквизиттері: Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару, Исламдық қаржыландыру  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның шаруашылық объектісі ретінде мәнін білу; В) алынған 

білімді тиімді жүйені құруға қолдану  үшін қажетті құзыреттілікке ие болу, мәселелерді шешу жолдарын 

негіздеу; С) ғылыми-практикалық, статистикалық - практикалық және ғылыми-теориялық сипатты; D) 

тиімділікті арттыру резервтерінің болуы туралы түсінікке ие болу өндіріс; E) шығармашылық, белсенді 
кәсіпорын экономисі ретінде кәсіби қызмет, жоғары дербестік үлесі бар білімді жалғастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есептеулер статистикасы 

Бағдарлама авторы: Әлиева А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді Қазақстанның ақша-несие және банк жүйесіндегі процестердің, 

өзгерістердің көлемін, құрамын, экономикадағы қаржының тұрақтылығын, қоғамдық өндірістердің қаржымен 

http://engime.org/1-shi-tairip-bojinsha-sratar-tjsinu-psihologiyasini-jalpi-srat.html
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қамтамасыз етілуін ғылыми ұйымдастырылған жүйе бойынша статистикалық әдістемені қолдану арқылы 

талдауға, зерттеуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық есептеулер статистикасы-әлеуметтік-экономикалық статистиканың 

саласы болып табылатын қоғамдық ғылым. Қаржы статистикасында зерттеу нысанына байланысты мынадай 

бөлімдер бөлінеді: мемлекеттік бюджет статистикасы, кредит статистикасы, ақша айналымы статистикасы, 

Жинақ ісі статистикасы, сақтандыру статистикасы, кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы. Бұл 

бөлімдер өзара тығыз байланысты, олар толықтырады және бір-бірін байытады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Постреквизиттері: Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу, 1С Бухгалтерия   

Оқытудан күтілетін 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 көрсеткіштерін талдау; экономикалық тиімділік көрсеткіштерін анықтау; С) абсолюттік 

салыстырмалы және орташа шамаларды қолдану; D) микро және макродеңгейде экономикалық процестер мен 

құбылыстарды сипаттайтын қаржылық  көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерімен; 

Ұлттық шоттар жүйесін пайдалану негізінде экономикалық процестердің статистикалық модельдерін жасау 

қабілеті; Е)  қаржы бағытындағы шығындарды талдау және болашақта олардың мүмкін болатын дамуын 

болжау қабілетіне машықтандыру. 

6В04104 – ҚАРЖЫ 

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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5.1 Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жүргізу (қаржы нарығы траекториясы), 8 

кредит 

КП ТК KKO 2301 Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы 2 4 

БП ТК HBI 2212 Халықаралық банк ісі 3 4 

5.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы), 8 кредит 

КП ТК  MI 2301 Микробизнестегі инвестициялар 2 4 

БП ТК KB 2212 Кәсіпорындағы бюджеттеу 3 4 

6.1.Модуль  - Халықаралық қаржы қатынастары (қаржы нарығы траекториясы), 20 кредит 

КП ТК KSNO 2302 Кәсіпкерлік сектордағы несиелік өнімдер 3 5 

КП ТК KNBI 2303 Қор нарықтары және биржа ісі 3 5 

КП ТК HVNK 2304 Халықаралық валюталық-несиелік қатынастар 3 5 

КП ТК TZh 2305 Төлем жүйесі 3 5 

6.2Модуль – Кәсіпорын қаржысын басқару (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы 

траекториясы), 20 кредит 

КП ТК KSS 2302 Кәсіпкерлікке салық салу 3 5 

КП ТК IK 2303 Исламдық қаржыландыру 3 5 

КП ТК КМ 2304 Қаржылық менеджмент 3 5 

КП ТК KBKK 2305 Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 3 5 

7.1. Модуль Қаржыны басқару мен реттеу негіздері (қаржы нарығы траекториясы), 14 кредит 

КП ТК BM 2306 Банктік менеджмент 3 5 

КП ТК EXE 2307 EXCEL-де қаржылық есептеулер 3 5 

БП ТК KTM 2213 Қаржылық тәуекелдерді басқару 4 4 

7.2 Модуль – Кәсіпорында іс жүргізу және қаржылық басқару (шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржысы траекториясы), 14 кредит 

КП ТК 
KIZhUMK 

2306 
Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 3 5 

KП ТК SAE 2307 Сақтандырудағы актуарлық есептеулер 3 5 

БП ТК КТВ 2213 Қаржылық тәуекел менджменті 4 4 

8 Модуль – Инвестициялық  саясат және практика, 10 кредит 

КП ЖК IKN 2308 Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 4 3 

БП  Өндірістік практика 4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 
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5.1 Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жүргізу (қаржы нарығы траекториясы) 
 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Аталмыш курс әлемдік қаржы нарығының құрамдас бөлігі 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: Банк ісі, Қаржыға кіріспе. 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Оқытудан күтілетін 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 көздерін сәйкестендіріп, 

ақпаратты өңдеу 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. 

 

5.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Кәсіпорында бюджеттеу барысында ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын 

жоспарлау және бақылау құралдарымен, қаржылық нәтижені қалыптастыру және Компанияның болашақ 

қаржылық жағдайын болжаумен таныса отырып  жедел және қаржылық бюджеттерді құру әдістемесін жүзеге 

асыру. 

Пререквизиттері: Банк ісі, Қаржыға кіріспе. 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты шығындардың бюджет шығыстарының ауытқуын бақылау мен 

талдаудың мақсатын білу; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, қаржылық талдаудың ақпараттық 

базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық жағдайды талдай отырып тұжырым 

жасауға үйрету; С) студенттердің қаржы жоспарлары мен бюджет құрудың базалық әдістерін игеруі;  D) 
зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын 

сауатты жазуға дығдыландыру және ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізу; Е) қаржылық есептілік 

ақпаратын аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, негізгі басқару функцияларын іске асыру әдістерін 

қолдана білу(шешімдер қабылдау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау). 

 

6.1.Модуль  - Халықаралық қаржы қатынастары (қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік сектордағы несиелік өнімдер 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді кәсіпкерлік қызмет аясында қаржылық модельдің қыр-сырын 

үйрете отырып, ондағы несиелік өнімдер туралы қаржы нарықтарын ақша-несиелік реттеудің теориялық 
негіздерін, ресейлік коммерциялық банктер қызметінде қаржы нарықтарын ақша-несиелік реттеуді қолданудың 

практикалық дағдыларын үйретуден тұрады . 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курста банк секторы мен кәсіпкерлік қызметтің өзара іс-қимыл мәселелерін 

кешенді теориялық талдау қарастырылады. Кәсіпкерлік қызмет ретінде жүзеге асырылатын кредит берудің 

бірнеше тәсілдерін қарастырылды: микроқаржы ұйымдарының микрокредиттер беруі; жылжымалы мүлікті 

кепіл түрінде қамтамасыз ете отырып, қысқа мерзімді қарыз беру; кредиттік серіктестіктердің кредиттер беруі; 

банктің, ипотекалық ұйымның немесе агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің 
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еншілес ұйымдарының төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысанда кредиттер 

беруі. 

Пререквизиттері:Банк ісі, Қаржыға кіріспе. 

Постреквизиттері:Қаржылық банктік статистика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттердің экономиканы қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу 

жүйесінің қазіргі жай- күйінің сипаты туралы білім жиынтығын алуы; В) нарықтық экономика жағдайында 

қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу әдістері мен ұйымдастыру мәселелерін зерттеу; С) экономиканы 

реттеудің жекелеген қаржылық және ақша-несиелік әдістерін пайдалану шекараларын бағалау дағдыларын 
меңгеру;  D) жалпы елдің, жекелеген өңірлер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің экономикалық өсуін 

қамтамасыз етуге негізгі қаржы және ақша кредит құралдарының әсерін талдау дағдыларын алу; Е) 

макроэкономикалық процестерді қаржылық және ақша-несиелік реттеудің өзекті мәселелерін анықтау 

дағдыларын меңгеру 

 

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

Пәннің атауы: Қор нарықтары және биржа ісі 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г. 

Курсты оқытудың мақсаты : бағалы қағаздар түрлерін анықтауға, бағалы қағаздар нарығына 

қатысушылардың сипаттамасына және бастапқы және қайталама нарықтың негізгі қор операцияларына, 

басқарудың портфельдік стратегияларына және биржа операцияларына байланысты тақырыптарды қарастыру 

болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курста биржалық сауданың даму тарихы, биржалардың түрлері және оларды 

басқару органдары, биржалық сауданы ұйымдастыру, қор биржасы мен валюта нарығын зерделеуге арналған.  

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Салық және салық салу. 

Постреквизиттері: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы қор нарығының ұйымдастырылуы мен 

қызмет етуінің негізін, биржаның қызмет ету негіздері мен заңдылықтарын білу; В) Қазақстандағы бағалы 

қағаздардың түрлері мен операциялары, биржа механизмі және оларды жүзеге асыру тәртібін үйрену С) қор 

нарығында бағалы қағаздарды сату және сатып алуды білуі, қоғаммен экономика дамуының түрлі кезеңдерінде 

бағалы қағаздардың рөлін талдау мүмкіндігі, осы саладағы мәселелерді анықтау және осы мәселелерді шешу 

жолдарын таба білу мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда материалдард пайдалана отырып, талдау 

жұмыстарын сауатты жазуға дағдыландыру және ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге 
үйрету; Е) қажетті ақпаратты жинап, оларды талдау үшін тәжірибеде бағалы қағаздарды иелену, сату және 

сатып алу технологияларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны:Аталмыш курс әлемдік қаржы нарығының құрамдас бөлігі 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: Банк ісі, Қаржыға кіріспе. 

Постреквизиттері: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 

Оқытудан күтілетін 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 көздерін сәйкестендіріп, 

ақпаратты өңдеу 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Төлем жүйесі. 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: төлем жүйесінің теориялық аспектісі, ақшалай, несиелік-есептік және төлемдік 

қатынастардың қызмет ету негіздері бойынша жиынтық білімді кешенді зерттеу. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс төлем жүйелерін, олардың функцияларының құрылымы мен 

ерекшеліктерін, экономикадағы рөлін зерделеуге арналған. 

Пререквизиттері: Банк ісі, Бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы төлем жүйесінің ұйымдастырылуы мен 

қызмет етуінің негізін, төлем жүйесінің негізгі қызмет ету тенденциялары мен заңдылықтарын білу; В) 

Қазақстандағы банктердегі есеп айырысу түрлері мен қағидалары, банкаралық есеп айрысулар және оларды 

жүзеге асыру тәртібі С) мемлекеттегі ақша айналымын ұйымдастыруды білуі,қоғаммен экономика дамуының 
түрлі кезеңдерінде ақша, несие және банктердің рөлін талдау мүмкіндігі, осы саладағы мәселелерді анықтау 

және осы мәселелерді шешу жолдарын таба білу мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қажетті ақпаратты жинап, оларды талдау 

үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды меңгеру 

 

6.2Модуль – Кәсіпорын қаржысын басқару (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы 

траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Курс аясында келесі мәселелер қарастырылады: салық міндеттемесі, салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер түрлері, салық режимдері ;шағын бизнес субъектілері үшін 

арнаулы салық режимін қолдану ерекшеліктері; шаруа немесе фермер қожалықтары және ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өндірушілер үшін арнаулы салық режимін қолдану ерекшеліктері; ЖК үшін жалпы белгіленген 

режимді қолдану ерекшеліктері.  

Пререквизиттері:Банк ісі, Қаржыға кіріспе. 
Постреквизиттері:Қаржылық банктік статистика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы салық жүйесін ұйымдастыру қағидаттары 

мен нысандарын білу; В) Фискалдық шаралардың тиімділігін бақылау үшін, экономикалық дамуын талдау 

қабілетті болуы; С) Нақты салықтарды есептеу салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

түскен табыстарды есепке дағдыландыру;  D) салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E) Салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы түсім есепке алу нысандары мен әдістері, салық жинау 

әдістерін құзыретті болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Исламдық қаржыландыру  

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курстың мақсаты, исламдық қаржыландыру негіздері мен әдістері бойынша 

ислам елдерінің ИДБ банктерін Қазақстанға келуінің мақсатымен, қаржылық қордың жұмсалу бағыттылығы, 

халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруге қолдау ретінде ұғым қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заманның маңызды сұрақтарының бірі – исламдық қаржыландыруды 

жүзеге асыруымен байланысты, атап айтқанда: исламдық қаржыландырудың мазмұны; исламдық банкинг; 

исламдық бағалы қағаздар; исламдық инвестициялық қорлар мен банктік емес мекемелердің шариат заңына 

қарай жұмысын қарай отырып, әлемдік нарықтағы орнына тоқталу.  

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Салық және салық салу. 

Постреквизиттері: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлемдік экономикалық жүйедегі ислам қаржы банк жүйесінің рөлі мен 

орнын білу; В)  ислам қаржы жүйесінің институционалдық құрылымын меңгеру; С) түрлері бойынша және әр 

түрлі елдер, соның ішінде исламдық елдер арасында қаржы ағындарының бағыттылық серпіні мен оларды бөлу 
логикасын талдай отырып ислам банктері мен ислам қаржы институттарының халықаралық қызметіндегі 

қызметтің тиімділігін, сондай-ақ тәуекелдерді бағалауға дағдыландыру: D) микро және макро деңгейлерінде 

Ислам банктік және қаржы операцияларын талдауда талдау құралдарын өз бетінше және дәйекті қолдану; Е) 

зерттелген материал нәтижелері бойынша логикалық түрде берілген қорытындыларды құру. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық менеджмент   

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 
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Курсты оқытудың мақсаты: білім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйкес келетін, 

қаржы менеджменті саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке, машыққа 

ие мамандарды дайындау, қазіргі қаржылық менеджменттің әдістері және ұстанымдарына, мақсаттарына, 

міндеттеріне сәйкес білім алушыларды жүйелі түрде оқыту. Шаруашылық жүргізудің барлық деңгейлерінде 

қаржыны басқаруға жалпы тәсілімдерді ашу, білім алушыларды қаржылық ақпараттарды дұрыс түсініп және 

олармен жұмыс істеуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық менеджменттің мақсаты мен міндеттері. Қаржылық менеджменттің 

тұжырымдамалары мен базалық категориялары. Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдерді 
басқару. Активтерді бағалау әдістері мен модельдері. Капиталдың құны. Инвестициялық жобаларды талдау 

әдістері. Жоба тәуекелін талдау. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделі қаржы 

бюджетін оңтайландыру.   

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Бюджеттік есеп және есептілік, Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім алушы қаржы ұғымын, қаржы жүйесінің негіздерін, қаржы 

саясатын, кәсіпорынның қаржыларын, мемлекеттік қаржы, үй шаруашылықтарының қаржылары туралы 

ұғымын білуі керек; B) қаржы қызметінің теориялық негіздерін, мәнін, функцияларын, рөлін, сондай-ақ қаржы 

саясатын әзірлеу және іске асыру, қаржы және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және басқару арқылы 

мақсатты пайдалану мүмкіндігін білу; түрлі қызмет салаларында қаржыларды ұйымдастыру принциптерін білу; 

С) мақсатты ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану негіздерін, мемлекеттік дамудың экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жағдайларын өзгерту кезінде қаржыны жетілдірудің мүмкін болатын бағыттарын білу;D) 
қаржының қоғамдық өндіріске ықпалының мүмкін болатын бағыттарын, олардың көмегімен қол жеткізілетін 

нәтижелерді, қолданыстағы қаржы механизмінің мазмұнын және болашақта оны жандандыру жолдарын 

көрсете білу; Е) елдегі экономикалық жағдайды талдау дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: Аталмыш пән келесідей  мәселелер бойынша білімді қамтамасыз ететін арнайы 

курс болып табылады: борышкер-кәсіпорынның банкроттық процесі; банкроттық кезеңде борышкер-

кәсіпорынның шаруашылық операцияларын есепке алу және талдау; борышкер-кәсіпорынның қайта 

ұйымдастыру рәсімдерінің сипаттамасы; банкрот-кәсіпорынның тарату балансы және есептілігі. 

Пререквизиттері: Банк ісі, Бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы банкроттықты қайта ұйымдастыру негіздері; В) 

дәрменсіздік себептерін және оны диагностикалау тәсілдерін білуі тиіс; С) кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

бағалау және болжау; D) қаржылық сауықтыру жоспарларын іске асырудан күтілетін нәтижелерді болжау 

қабілеті; Е) банкроттық рәсімдеріне байланысты шаруашылық операциялардың есебін жүргізу. 

 

7.1. Модуль Қаржыны басқару мен реттеу негіздері (қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Банктік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: банк қызметінің теориялық, практикалық негіздерін және банк қызметін басқару 

әдістерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс басқарушылық шешімдерді ұтымды ету, сондай-ақ банктік тәуекелдерді 

уақтылы сәйкестендіру және басқару әдістері үшін банк қызметін тиімді басқаруды оқытады. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Бюджеттік есеп және есептілік, Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) банк менеджменті, банктің басқару құрылымы, банк капиталын, банктің 
адами капиталы, банк ресурстарын басқару, банктің басқару стртаегиясы түсініктерін қалыптастыру; В) 

Заңнамалық өзгерістерді ескере отырып, негізделген тұжырымдамаларды беру кезінде заманауи аналитикалық 

әдістер мен экономикалық талдау тәсілдерін қолдану; С) іс-жүргізу ережелерін және ғылыми ізденістерде 

математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, олардың нәтижелерін бағалауға бағыттау;  D) ақпарат 

алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама жасай 

алу, іскерлік мазмұндағы хат-хабарларды дайындау, алмаса білу, тақырыпқа қатысты хабарлама дайындап, 

оларға пікір жаза білу; Е) банктерге аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық түрде 

мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: EXCEL-де қаржылық есептеулер 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: Excel жай ғана бағдарлама емес, оны көптеген математикалық амалдарды, 

күрделі есептерді жеңілдету үшін пайдалануға болады. Студенттерге  кестедегі мәліметтердің негізінде түрлі-

түсті диаграмммалар тұрғызып, жүргізуді қамтамасыз ете алады. Excel мүмкіндігінің көпжақтылығы тек 

экономика саласында ғана емес, ғылыми зерттеу, әкімшілік жұмыстарында да кеңінен қолданылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: EXCEL-де қаржылық есептеулер пәнін оқу барысында EXCEL -ге енгізілетін 
мәліметтің сан немесе формула екенін оның алғашқы символына қарап анықтайды. ҚР салық органдарындағы 

ақпараттық жүйенің жұмыс принципін игеріп, практика жүзінде  персоналды компьютерде  қаржылық есепті 

енгізіп отыру. Кәсіпорын- қызметтің әр түріндегі кәсіпорынды автоматтандыру бойынша кең ауқымды 

тапсырмаларды шешу үшін арналған бағдарламалық құралмен жұмыс жасауға студенттерді машықтандыру.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекелдерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бағдарлама негізінде есеп процестерін ұйымдастыру тәртіптерін оқып 

білу; В) Бағдарлама бойынша қаржылық есептің әдістемесін меңгеру; С) Стандартты есептемелерді дайындау 

мен тапсыру тәртібін орындай алу; D) Қорытынды қаржылық есептілікті дайындауға машықтану; E) 

Бағдарлама бойынша компьютерде алғашқы құжаттарды рәсімдеу, есептік регистрларды толтыру, сонымен 

қатар қаржылық есептілікті бағдарламаға сәйкес құрастыру бойынша әдістемелерді меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Қаржылық тәуекелдерді басқару" пәнін игерудің мақсаты студенттердің 

қаржылық ұйымдарды басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау саласында құзыретін қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету.  

Пререквизиттері: Халықаралық банк ісі, Кәсіпорындағы бюджеттеу.  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі 

қаржылық экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістері; В) қаржы нарықтары мен қаржы-несие 

институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін білу; 

С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру; D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

 

7.2 Модуль – Кәсіпорында іс жүргізу және қаржылық басқару (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 

Курсты оқытудың мақсаты: ұйым жұмысының тиімділігін арттыру үшін ұйымдастырушылық мінез-құлық 

және көшбасшылық саласындағы терминологияны білу; басқарушылық және өзге де экономикалық шешімдер 

қабылдау үшін ұйымдастырушылық мінез-құлық мен құжат айналымы бойынша білімді қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Кез-келген фирманың басқару аппаратының тиімді қызметі құжаттармен жұмысты 

дұрыс ұйымдастыруға байланысты. Іс жүзінде ақпарат көздеріне, шешімдер дайындау және қабылдауға 

байланысты бірде-бір технологиялық басқару функциясы құжаттарды жасау, орындау және ресімдеу процесі- 

құжаттаусыз іске асырылмайды.Техникалық орындаушылардан бастап барлық буындардағы басшыларға 
дейінгі басқару аппаратының бүкіл қызметкерлерінің қызметі құжаттаумен байланысты.  

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Бюджеттік есеп және есептілік, Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарушылық және басқа экономикалық шешімдер қабылдау үшін 

ұйымдастырушылық мінез-құлық бойынша білімді пайдалану; В) кәсіпорынның басқару, өндірістік және өзге 

де қызметін тиісті құжаттарда көрсету;С) кәсіпорынның іскерлік тәжірибесінде құжаттарды тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ету; D) іскерлік құжатты ресімдеудің жалпы нормалары мен ережелеріне сәйкес 
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құжаттардың мәтіндерін жасау және түзету қызметінің тәжірибесін алу; Е) кәсіптік ұжымдар ішіндегі өзара 

қарым-қатынастар және осы мамандыққа тән ерекше адамгершілік нормаларды меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Сақтандырудағы актуарлық есептеулер  

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сақтандыру мәселелері бойынша студенттерді теориялық және практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету, себебі сақтандыру экономиканың стратегиялық секторларының бірі болып 
табылады; студенттерді Қазақстанның сақтандыру рыногымен таныстыру; оны ұйымдастыру ерекшеліктерін 

зерделеу; сақтандыру түсінігінің аппаратын меңгеру; сыныпталу сипаттарын зерттеу; сақтандырудың түрі, әдісі 

және формалары бойынша жүйелі білім беру; сақтандыру бойынша тиімді басқару шешімдерін практикалық 

машықта қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикасы дамыған елдерде сақтандыру экономиканың 

стратегиялық секторларының бірі болып табылады. Ол меншік иелеріне олардың мүліктері жойылып кеткенде 

немесе зақымданғанда және табысты жоғалтқанда зардаптың орнын толтыруға кепіл беретіндіктен қоғамда 

әлеуметтік - экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұл пән қазіргі қоғамда сақтандырудың 

экономикалық мәнін, қызметтерін,ролі мен қолдану саласын қамтитын сақтандыру теориясының мәселелерін 

ашады; ол маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын; сақтандырудың сыныпталуын және 

сақтандыру ұйымдарының ұйымдастыру принциптерін зерттейді; бірнеше сақтандыру түрлерінің әртүрлі 

жағдайларын қарастырады; сақтандыру қызметтерінің қаржылық негіздерін ашады; медициналық сақтандыру 
мәселелерін, рентаны (аннуитет) сақтандыруды, зейнетақыны сақтандыруды, кәсіпкерлік тәуекелді және 

жауапкершілікті сақтандыру; сақтандыру компанияларының аудит мәслелерін; қайта сақтандыру; шет 

мемлекеттерінің сақтандыруы және біздің республиканың сыртқы мүдделерін сақтандыруы,  Қазақстанның 

сақтандыру компанияларының қазіргі жағдайдағы қызметі қарастырылып, талданады.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекелдерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстанның рыноктық экономика жағдайы мен процесінде сақтандыру 

қатынастарының ерекшеліктерін көрсету, оның ішінде сақтандыру заңнамаларды білу; в) стандартты және 

стандартты емес жағдайларда тиімді қаржылық шешімдер қабылдайды және олар үшін жауапкершілік түсіну; 

С) қаржы секторының қазіргі жай-күйін объективті бағалай алады, сондай-ақ елдегі қаржы нарығының дамуын 
болжауды жүзеге асыруға дағдыландыру; D) Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның сақтандыру рыногының дамуы 

туралы алынған білімді мүмкіндігінше қолдану үшін, аналитикалық ойлау машықтарын дамыту; E) Сақтандыру 

бизнесінің теориясы мен практикасын зерделеу және оның құрамдас ережелерін қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық тәуекел менеджменті   

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің қаржы ұйымдарын басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау 

саласындағы құзыретін қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 
тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  

Пререквизиттері: Халықаралық банк ісі, Кәсіпорындағы бюджеттеу.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-

несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру;  D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

 

8 Модуль – Инвестициялық саясат және практика 

 

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

Пәннің атауы: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу. 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді негізгі курс бөлімдерімен таныстыру және инвестиция 

саласындағы ғылыми - практикалық білімді беру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық-несиелік қызмет көрсету аясындағы кәсіби білімді бере отырып ақша 

және несие жүйесінің әрекет ету негізінің, халықаралық несиелік есеп айырысу мен валюталық қатынастардың, 

сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктерінің теориялық аспектілері бойынша жиынтық білімді 

кешенді түрде көрсетуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Микробизнестегі инвестициялар, Кәсіпорындағы бюджеттеу.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инвестициялық қызмет етуі мен теориялық аспектісін, сонымен қатар 

қазіргі инвестициялық саясаттың негізгі бағыттары мен қаржыландыруды ұйымдастырудың формалары мен 
принциптерін оқып үйренеді; В) өз бетінше экономикалық шешім қабылдау және талдау дағдысын, 

инвестициялық саласында практикалық дағдыларды меңгереді; С) инвестицияны қаржыландыру көздері, 

жобалардың микроэкономикалық фундаменталды талдау, нақты және портфелді инвестициялау .негізгідерінің 

теориялық аспектілерін меңгереді;D) қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздерін, 

қаржы-банктік жүйенің теоретикалық және тәжірибелік аспектілерінің қызметтерін, мемлекеттік қаржы және 

карпорация қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі, сонымен қоса нарықты реттеу үшін қаржы-

несиелік құралдардыәлемдік тәжірибеде қолдану;Е) кез келген қаржы-несиелік мекеменің орнын қаржылық 

институттар мен банктер жүйесінде бағалау. 

 

6В04104 – ҚАРЖЫ 

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

 

Компонент 
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5.2 Модуль- Қаржы-есеп жүйесі (қаржы нарығы траекториясы), 20 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 

5.2 Модуль  – Фирма қаржысы мен есебі (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы 

траекториясы), 20 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 

6.1 Модуль  – Қаржы нарығы және оның құрылымы (қаржы нарығы траекториясы), 10 кредит 

БП ЖК KK 2209 Банк ісі 3 5 

БП ТК BKN 2210 Бағалы қағаздар нарығы 3 5 

6.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысы (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы траекториясы), 

10 кредит 

БП ЖК BI 2209 Банк ісі  3 5 

БП ТК KK 2210 Кәсіпорын капиталы 3 5 

7 Модуль- Кәсіпорын қаржысы және сақтандыру жүйесі, 10 кредит 

КП ЖК KК 2301 Корпоративтік қаржы 4 5 

КП ЖК SSS 2302 Салық және салық салу 4 5 

8.1 Модуль – Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

(қаржы нарығы траекториясы), 20 кредит 

БП ТК Sak 2211 Сақтандыру ісі 4 5 

БП ТК МВ 2212 Мемлекеттік бюджет 4 5 

БП ТК KIBKPB 2213 Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфельін басқару 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 5 

8.2Модуль  – Бюджет  жүйесі және кәсіпорынның қаржылық  механизмдері (шаруашылық жүргізуші 

субьектілердің қаржысы траекториясы), 20 кредит 

БП ТК BUKBA 2211 Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 4 5 

БП ТК ZhKT 2212 Жобаларды қаржылық талдау 4 5 

БП ТК ККЕ 2213 Компаниялардың қаржылық есебі 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 5 
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Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

 

7 Модуль- Кәсіпорын қаржысы және сақтандыру жүйесі 

 

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

Пәннің атауы: Корпоративтік қаржы 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г 
Курсты оқытудың мақсаты: Корпорация қаржысын ұйымдастыру, қаржылық тұрақтылыққа жету мақсатында 

тиімді басқару мен оңтайландыру, алынатын таза табысты жоғарылатып, компания иелерінің меншігі мен 

жағдайын жоғарылату негіздерін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Корпоративтік қаржы пәні – қаржы жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады, 

корпорацияның қаржылық механизмінің теориясы мен тәжірибесін білу. Нарықтық экономика жағдайындағы 

корпорацияның қызымет етудің әртүрлі салаларында оңтайлы қаржылық шешімдер қабылдау біліктілігіне ие 

болу.«Корпоративтік қаржы» пәні бұл корпорациялардың, яғни шаруашылық субъектінің қаржылық 

ерекшеліктерін зерттейді. Мұнда корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау, қаржылық жоспар мен 

болжамдар құру, экономиканың тұрақсыздығында корпорацияның қызмет ететін түрлі салаларда дұрыс 

қаржылық шешімдер қабылдау жағдайы сияқты мәселелер қарастырылады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шаруашылық жүргізуші субьектілердің қызметін сипаттайтын 

көрсеткіштердің қазіргі жуйесін құру, есептеу және талдау негіздерін білу; В) компаниямен әзірленетін және 

жүзеге асырылатын қаржы саясатының мазмұнын және негізгі бағыттарын білу; С) коорпоративтік қаржыны 

ұйымдастыру мен басқаруды реттейтін әрекет етуші нормативтік құжаттар мен әдістемелік мәліметтерді біліп 

түсіну; D) экономикалық және әлеуметтік – экономикалық көрсеткіштерді есептеуге дағдылану; Е) 

корпорацияның шаруашылық қызметі деңгейінде қаржы қызметін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістемелерімен дербес анықтауға машықтану. 

 

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

Пәннің атауы: Салық және салық салу  

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты студенттердің салық салу теориясы мен практикасын 

терең меңгеру, студенттерде шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың салықтарын есептеу және 

қызмет ету негіздері бойынша теориялық және практикалық білім кешенін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық 

қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез-келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып 

табылады. Салықтарды және оларды ұйымдастыруды оқып-үйрену қажеттілігі де нақты осыған байланысты 

негізделеді.«Салық және салық салу» курсы барлық экономикалық бағытында оқитын бакалавриаттар 

дайындауда арнайы оқу пәні болып табылады. «Салық және салық салу » пәнін оқу курсында салықтар мен 

заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бөлігіне сәйкес деңгейде қалыптастыру мақсатында төлейтін 

басқа міндетті төлемдерді теориялық және практикалық тұрғыда үйрету болып табылады.Курстың міндеті 

мемлекетіміздің салық саясатының қалыптасуынан бастап, салық жүйесінің құрылымы мен нақты бір маңызды 
салық түрлерінен салықтың алынуы бойынша студенттің теориялық және практикалық білімін кешенді 

қалыптастыру болып табылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы салық жүйесін ұйымдастыру қағидаттары 

мен нысандарын білу; В) Фискалдық шаралардың тиімділігін бақылау үшін, экономикалық дамуын талдау 

қабілетті болуы; С) Нақты салықтарды есептеу салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

түскен табыстарды есепке дағдыландыру;  D) салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E) Салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы түсім есепке алу нысандары мен әдістері, салық жинау 

әдістерін құзыретті болуы. 

 

8.1 Модуль – Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

(қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Сақтандыру ісі 

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К 

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 
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зерделеу; сақтандыру түсінігінің аппаратын меңгеру; сыныпталу сипаттарын зерттеу; сақтандырудың түрі, әдісі 

және формалары бойынша жүйелі білім беру; сақтандыру бойынша тиімді басқару шешімдерін практикалық 

машықта қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикасы дамыған елдерде сақтандыру экономиканың 

стратегиялық секторларының бірі болып табылады. Ол меншік иелеріне олардың мүліктері жойылып кеткенде 

немесе зақымданғанда және табысты жоғалтқанда зардаптың орнын толтыруға кепіл беретіндіктен қоғамда 

әлеуметтік - экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұл пән қазіргі қоғамда сақтандырудың 

экономикалық мәнін, қызметтерін,ролі мен қолдану саласын қамтитын сақтандыру теориясының мәселелерін 
ашады; ол маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын; сақтандырудың сыныпталуын және 

сақтандыру ұйымдарының ұйымдастыру принциптерін нақтылап, оқытады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстанның рыноктық экономика жағдайы мен процесінде сақтандыру 

қатынастарының ерекшеліктерін көрсету, оның ішінде сақтандыру заңнамаларды білу; в) стандартты және 

стандартты емес жағдайларда тиімді қаржылық шешімдер қабылдайды және олар үшін жауапкершілік түсіну; 

С) қаржы секторының қазіргі жай-күйін объективті бағалай алады, сондай-ақ елдегі қаржы нарығының дамуын 

болжауды жүзеге асыруға дағдыландыру; D) Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның сақтандыру рыногының дамуы 

туралы алынған білімді мүмкіндігінше қолдану үшін, аналитикалық ойлау машықтарын дамыту; E) Сақтандыру 

бизнесінің теориясы мен практикасын зерделеу және оның құрамдас ережелерін қолдану. 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: бюджеттік және қазыналық қатынастардың құрылу үдерістерінің теориялық 

және тәжірибелік талдауы негізінде республикалық және жергілікті деңгейлерде бюджеттік қатынастардың 

ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы білімді игерулеріне студенттерді машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс студенттерге мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен мазмұнын 

түсінуге, кірістер мен шығыстарын жоспарлауды зерттеуге, бюджет тапшылығын қаржыландыруға қаражат 

тарту механизмін зерделеуге, бюджеттік үдерісті ұйымдастырудың негіздерін түсінуге, бюджеттерді құруға, 

шолуға, бекітуге және орындауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макро және микро талдау, Қаржыға кіріспе 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджет және бюджет жүйесі түсінігі, бюджеттің құрамы мен құрылымы, 

бюджеттің қызметтері, Қазақстан Республикасы бюджеттік қалыптасуының негіздері, бюджет жүйесінің 

құрылымының құрамы мен қағидалары, сондай-ақ бюджет жүйесі және оның қызметтерін басқарудың 

органдары туралы білімін және түсінігін қалыптастыру; В) Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі,  

Республикалық және жергілікті бюджет жүйесінің басқару құрылымы, бюджет кірістері мен шығыстарының 

құрамы мен құрылымымен таныса отырып, олардың жұмыс жасау механизмін тәжірибе жүзінде іске асыру мен 

ұйымдастыра білу; С)жекелеген бюджет түрлері бойынша көрсеткіштерді қолдана отырып салыстырмалы 

талдауды жасауға, бюджеттің орындалуы және жүзеге асырылу нәтижелеріне сараптама жасауға,  сонымен 

қатар ғылыми ізденістерде математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, бюджеттің нәтижелерін 

бағалай білу. D) Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана 
білуге дағдыландыру. Е) бюджет жүйесіне аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық 

түрде мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы:  Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті үйрету, биржалық делдалдар 

ретіндегі брокерлер мен дилерлердің қызметі жөнінде және бағалы қағаздар нарығында брокерлік-дилерлік 

команияның қызмет механизміне біртұтас сипаттама беруге машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бағалы қағаз нарығында әсер ететін факторлардың әсерін есепке алу кезінде 

инвестициялаудың әртүрлі кезеңдерінде портфельдің жай-күйін бағалай білуге, шешім қабылдаудың әрбір 

кезеңінде портфель құрылымын үздіксіз басқару ерекшеліктерін, яғни мәні бойынша тәуекелдерді басқару 
шарттары қарастырылады. 

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бағалы қағаздар портфелін басқару теориясының негізгі ұғымдарын, 

күтілетін кірістілікті білу B) бағалы қағаздар портфелінің күтілетін кірістілігі мен тәуекелін бағалауды, бағалы 

қағаздар портфелінің тәуекелі/кірістілігі арақатынасы бойынша оңтайлы қалыптастыруды, капитал нарығының 

желісін (CML) және актив нарығының желісін (SML) құруды, бағалы қағаздар портфелінің нарықтық және 

нарықтық емес тәуекелдерін бағалауды, индексті көшіретін қоржынды қалыптастыруды білу. C) бағалы 
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қағаздардың негізгі әдістерін қолдану және қаржы-экономикалық жүйедегі нарықтық курстың рөлін анықтауға 

дағдылану D) алынған білім қаржы институттарының ықтимал тәуекелдерді бағалауын және олардың теріс 

салдарларын барынша азайту жолдарын талдауға машықтандыру.Е) 

Бағалы  қағаздардың инвестициялық сапаларына байланысты бағалы қағаздар 

портфелінің    түрін қалыптастыру дағдысы.  

 

8.2Модуль  – Бюджет жүйесі және кәсіпорынның қаржылық  механизмдері (шаруашылық жүргізуші 

субьектілердің қаржысы траекториясы) 
 

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

Пәннің атауы: Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит курсының негізгі 

мақсаты студенттерді мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік 

мекемелердің қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттердің қаржы органдарында мемлекеттік бюджеттің атқарылуы бойынша 

бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі туралы және бюджеттік мекемелерде шығыстар сметасын орындау, 

нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджетте ұсталатын ұйымдардың жұмысына қойылатын 

талаптарға сәйкес оның әдістемесі мен ұйымдары туралы білімді меңгеруі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржыға кіріспе, Экономикалық теория 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түрлі шаруашылық құрылымдардың, корпорациялар мен компаниялардың 

қызметін қаржылық бақылау және экономикалық талдау жөніндегі түсінігін қалыптастыру; В) мемлекеттік 

ұйымдар мен мекемелердің, инвестициялық институттар мен әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың 

қаржылық бақылауы мен аудитін жүргізуді ұйымдастыра білу; С) қаржылық тексерулердің мазмұнын, мақсаты 

мен міндеттерін дұрыс анықтап бағалай білу; D) қаржылық бақылау мен аудиттің Даму бағыттары мен 

кезеңдерін анықтауға машықтану; Е) шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің процестері мен 

нәтижелерін талдауды меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы:  Жобаларды қаржылық  талдау 

Бағдарлама авторы:   Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, нәтижелерге әсер ететін 

факторларды анықтау және басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістемелерін меңгеруга студенттерді 

машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың мәні, мәні және мақсатын 

ашу. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері мен тәсілдерін жіктеу. Нақты және материалдық 

емес активтерге инвестициялардың тиімділігін бағалау бойынша практикалық есептеу дағдысы мен дағдысын, 

сондай-ақ нақты және қаржылық инвестицияларды бағалау тәсілдері бойынша мәліметтерді іске асырға 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржыға кіріспе, Қаржылық есептеулер статистикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инвестициялық жобаларды қаржыландырудың мазмұндылығы туралы 

несиелік қатынастар туралы түсінік қалыптастыру;В) инвестициялық сипаттағы жобалардың толық 

сипаттамасын, жобаларды қаржыландыру көздерін білу; С) ақша ағындарын дисконттау жолымен міндеттерді 

шешу, жобалық талдау тұжырымдамасын және кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігін бағалау 

әдістерін білу; D) инвестициялық жобалардың тиімділігінің қаржылық талдауын жүргізу, қолданбалы есептерде 

ғылыми зерттеулердің математикалық әдістері мен элементтерін қолдану және алынған нәтижелердің 

қолданылу шектерін бағалау, құзыреттілігі: Е) Инвестициялық жобаларды жасақтай отырып нәтижесін есеп 

нысанында тапсыруға машықтану.  

 

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

Пәннің атауы:  Компанияның қаржылық есебі 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М.  
Курсты оқытудың мақсаты:  білім алушыларда компаниялардың қаржылық есебі мен есептілігі саласында 

қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыру, Негізгі заңнамалық және нормативтік әдебиетті зерделеу және 

компанияның қаржылық есебіне қатысты практикалық қызметке машықтану.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті нормативтік реттеу жүйесімен, қазақстандық және әлемдік 

практикадағы бухгалтерлік қаржылық есептің даму үрдістерімен, қаржылық есептің негізгі принциптерімен 

және активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың бухгалтерлік қаржылық есебін жүргізудің 

жалпы қабылданған негізгі ережелерімен; кірістер мен шығыстарды есепке алудың негізгі принциптерімен; 

бухгалтердің міндеттері мен құқықтарын қарастыруға мүмкіндік береді.  
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Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) белгісіздік немесе қаржылық тәуекел жағдайында қалыптасқан ақпаратты 

білу; в) стандартты және стандартты емес жағдайларда тиімді қаржылық шешімдер қабылдауға дағдылану;  С) 

қаржы секторының қазіргі жай-күйін объективті бағалай алады, сондай-ақ елдегі қаржы нарығының дамуын 

болжауды жүзеге асыра алуы; D) қаржылық шығындарды азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану 

тиімділігін бағалауға дағдылану; E)  шығармашылық ойды қалыптастыру; ақпаратты жүйелеуді білу; қаржылық 

есептілік дағдыларын меңгеру. 
 

6В04104 – ҚАРЖЫ 
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7.Модуль – Шаруашылық субьектілерге салық салу, 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), 20 кредит 

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 

8.2 Модуль - Бюджет жүйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері (шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржысы траекториясы), 20 кредит 

БП ТК MB 3215 Мемлекеттік бюджет 5 5 

КП ТК BUKBA 3303 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 

9.1 Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жүргізу (қаржы нарығы траекториясы), 25 

кредит 

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 
 

Өндірістік практика 6 5 

9.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы), 25 кредит 

БП ТК 1SB 3217 1С Бухгалтерия 6 5 

БП ТК KT 3218 Қаржылық талдау 6 5 

КП ТК SZhSB 3305 Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 6 5 

КП ТК KB 3306 Кәсіпорындағы бюджеттеу 6 5 

БП  Өндірістік практика 6 5 

 

7.Модуль - Шаруашылық субьектілерге салық салу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Корпоративтік қаржы 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г 

Курсты оқытудың мақсаты: Корпорация қаржысын ұйымдастыру, қаржылық тұрақтылыққа жету мақсатында 

тиімді басқару мен оңтайландыру, алынатын таза табысты жоғарылатып, компания иелерінің меншігі мен 

жағдайын жоғарылату негіздерін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Корпоративтік қаржы пәні – қаржы жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады, 

корпорацияның қаржылық механизмінің теориясы мен тәжірибесін білу. Нарықтық экономика жағдайындағы 

корпорацияның қызымет етудің әртүрлі салаларында оңтайлы қаржылық шешімдер қабылдау біліктілігіне ие 
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болу.«Корпоративтік қаржы» пәні бұл корпорациялардың, яғни шаруашылық субъектінің қаржылық 

ерекшеліктерін зерттейді. Мұнда корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау, қаржылық жоспар мен 

болжамдар құру, экономиканың тұрақсыздығында корпорацияның қызмет ететін түрлі салаларда дұрыс 

қаржылық шешімдер қабылдау жағдайы сияқты мәселелер қарастырылады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржыға кіріспе, Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Постреквизиттері: Қаржылық институттардағы бюджеттеу, Қаржылық тәуекел менеджменті   

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) шаруашылық жүргізуші субьектілердің қызметін сипаттайтын 

көрсеткіштердің қазіргі жуйесін құру, есептеу және талдау негіздерін білу; В) компаниямен әзірленетін және 
жүзеге асырылатын қаржы саясатының мазмұнын және негізгі бағыттарын білу; С) коорпоративтік қаржыны 

ұйымдастыру мен басқаруды реттейтін әрекет етуші нормативтік құжаттар мен әдістемелік мәліметтерді біліп 

түсіну; D) экономикалық және әлеуметтік – экономикалық көрсеткіштерді есептеуге дағдылану; Е) 

корпорацияның шаруашылық қызметі деңгейінде қаржы қызметін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістемелерімен дербес анықтауға машықтану. 

 

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

Пәннің атауы: Салық және салық салу  

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты студенттердің салық салу теориясы мен практикасын 

терең меңгеру, студенттерде шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың салықтарын есептеу және 

қызмет ету негіздері бойынша теориялық және практикалық білім кешенін қалыптастыру болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық 

қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез-келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып 

табылады. Салықтарды және оларды ұйымдастыруды оқып-үйрену қажеттілігі де нақты осыған байланысты 

негізделеді.«Салық және салық салу» курсы барлық экономикалық бағытында оқитын бакалавриаттар 

дайындауда арнайы оқу пәні болып табылады. «Салық және салық салу » пәнін оқу курсында салықтар мен 

заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бөлігіне сәйкес деңгейде қалыптастыру мақсатында төлейтін 

басқа міндетті төлемдерді теориялық және практикалық тұрғыда үйрету болып табылады.Курстың міндеті 

мемлекетіміздің салық саясатының қалыптасуынан бастап, салық жүйесінің құрылымы мен нақты бір маңызды 

салық түрлерінен салықтың алынуы бойынша студенттің теориялық және практикалық білімін кешенді 

қалыптастыру болып табылады. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржыға кіріспе, Қаржылық есеп айырысудың негіздері 
Постреквизиттері:Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу, Экономика салаларындағы салықтық есеп, 

Бизнестегі салықтық есеп, Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы салық жүйесін ұйымдастыру қағидаттары 

мен нысандарын білу; В) Фискалдық шаралардың тиімділігін бақылау үшін, экономикалық дамуын талдау 

қабілетті болуы; С) Нақты салықтарды есептеу салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

түскен табыстарды есепке дағдыландыру;  D) салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E) Салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы түсім есепке алу нысандары мен әдістері, салық жинау 

әдістерін құзыретті болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық  жазу 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: әртүрлі ақпаратпен жұмыс істей білу, өзгелердің идеяларын түсініп, оны 

қабылдай білу, өз идеясын айтып, оны негіздей білуді үйрету.Академиялық мәтіндердің білім мазмұнын 

нақтылай отырып, олардың ерекшеліктерін, құрамын талдап көрсету; нысаналы ғылым саласына сәйкес 

мәтіннің құрылымын игерту және қолданылатын зерттеу әдістерін айқындау; академиялық бағытта жазылатын 

мәтіндердің түрлерін ажырата білу арқылы мән-мағынасы айқын, ақпарат-мәліметі түсінікті, тілі жатық, өз 

бетінше әзірленетін шығармашылық жұмыс жазуға үйрету. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Академиялық жазу – бұл әлемдік білім беру салаларында және ғылыми 

ортада кең таралған ақпараттық үдерістерді, академиялық қарым-қатынастарды, халықаралық тәжірибе 

алмасуларды жаңаша дамытуға бағытталған құзыреттердің дәстүрлі түрі. Сонымен қатар зерттеушінің(білім 

алушылардың) ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі. 

Академиялық жазу – эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және докторлық диссертациялар, 
ғылыми мақалалар мен монографиялар сияқты ғылыми мәтін жазудың әдіснамасы. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Макро және микро талдау 

Постреквизиттері: Қаржылық институттарды бюджеттеу, Қаржылық талдау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің әрі 

оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысын үйрену;В) ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі мен 

стилін таңдап, қолдана білу;С) шетелдік серіктестермен жазбаша түрде ғылыми-экономикалық ақпарат 

алмасуды меңгеру;D) өзі жазған ғылыми жоба нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра 

алады; халықаралық конференцияларда, симпозиумдарда, вебинарларда таныстыруақпарттарын жариялаудың 
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әдістерін біледі;Е) курсты оқып біткеннен кейін зерттеуші аңдатпа, түйіндеме, пікір, ғылыми мақала тезисін 

жаза алады;таңдалған мамандық бойынша ғылыми-экономикалық әдебиеттердің түрлі жанрларындағы 

мәтіндерді (ғылыми мақала, патент, монография, ғылыми жұмыста, диссертация, баяндама, тезистер, аңдатпа, 

түйіндеме және т.б.) құрастыруды игеру 

 

8.1 Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

(қаржы нарығы және салық салу жүйесі) 

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

Пәннің атауы: Банк ісі 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің банк ісі саласындағы теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларының жүйесін қалыптастыру, мемлекеттік нормативтік-құқықтық базаның талаптарына сәйкес 

коммерциялық банк қызметін ұйымдастыру туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пән Қазақстан Республикасының  банк ісіндегі банк операцияларының 

дамуы мен тарихи даму кезеңдерін, банк операцияларының негіздерін оқытады. 

Пререквизиттері: Экономическая теория, Несие ісі   

Постреквизиттері:  Халықаралық банк ісі, Банктік менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР банк ісіндегі банк қызметінің ұйымдастыру негідерін, реттеу тетігін 

білуі: В) Коммерциялық банктердің қызметін талдау, нарықтық экономика жағдайындағы коммерциялық 
банктердің функциялары мен қызметін анықтай алуы: С) Банкті басқарудың тиімді нәтижелерін қолдану, банк 

портфелін болжау мен талдау, активтер мен пассивтерді басқару тәсілдерін енгізу, несие нарығының ағымдағы 

ахуалын бағалау мен оның даму нәтижелерін бағалауға дағдыландыру; D) қаржылық шығындарды азайту үшін 

қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалайды; E)  Жеке және заңды тұлғаларды  банктік қызмет 

көрсетуде теориялық және тәжірибелік аспектілеріне құзыретті болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  "Қаржылық бақылау және аудит" курсының негізгі мақсаты студенттерді 

мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік мекемелердің 
қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық бақылау нысаны мен мәнін, түсінігін қарастыру, мемлекеттік 

қаржылық бақылауды ұйымдастыру. Қаржылық бақылаудың нормативтіқұқықтық және ақпараттық негіздері. 

Қаржылық бақылау мен аудиттің ақпараттық қамтамасыздығын жіктеу. Қаржылық-шаруашылық бақылаудың 

ғылыми әдістемелік қамтамасыздығы. Есептеу және есеп-қаржы құжаттарын тексеру. Кассалық-банк 

операцияларын бақылау және түгендеу. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық бақылау мен аудиттің қаржылық бақылауының қағидаттары 

мен ұйымдастыру түрлерін түсінуВ) заңды және жеке тұлғаларда басшылыққа алынатын қаржылық қызметтер 

мен аудиторлық компаниялардағы қаржылық бақылау мен аудит бойынша нормативті құжаттар мен 
заңнамаларды білуі; С) заңды және жеке тұлғаларда басшылыққа алынатын қаржылық қызметтер мен 

аудиторлық компаниялардағы қаржылық бақылау мен аудит бойынша нормативті құжаттар мен заңнамаларды 

білуі; D Қаржы саласындағы ҚР заңнамаларымен оқуып-танысу, қаржылық шаруашылықтың әртүрлі 

құралдары мен қаржылық тексерулерді жүргізу дағдылары болуы керек. Е) Қаржының түсуі мен есепті 

қаржылық бақылау түрлері мн әдістерін, қаржылық тексеруді жүргізу тәсілдерінен құзыретті болуы.  

 

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

Пәннің атауы: Исламдық қаржыландыру негіздері 

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курстың мақсаты, исламдық қаржыландыру негіздері мен әдістері бойынша 

білімі бар исламдық қаржыландырудың негізгі құралдар студенттерді қамтамасыз ету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заманның маңызды сұрақтарының бірі – исламдық қаржыландыруды 
жүзеге асыруымен байланысты, атап айтқанда: исламдық қаржыландырудың мазмұны; исламдық банкинг; 

исламдық бағалы қағаздар; исламдық инвестициялық қорлар мен банктік емес мекемелердің шариат заңына 

қарай жұмысын қарай отырып, әлемдік нарықтағы орнына тоқталу.  

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Несие ісі, Банк ісі 

Постреквизиттері: Халықаралық банк ісі, Шет мемлекеттер салық жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлемдік экономикалық жүйедегі ислам қаржы банк жүйесінің рөлі мен 

орнын білу; В)  ислам қаржы жүйесінің институционалдық құрылымын меңгеру; С) түрлері бойынша және әр 

түрлі елдер, соның ішінде исламдық елдер арасында қаржы ағындарының бағыттылық серпіні мен оларды бөлу 
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логикасын талдай отырып ислам банктері мен ислам қаржы институттарының халықаралық қызметіндегі 

қызметтің тиімділігін, сондай-ақ тәуекелдерді бағалауға дағдыландыру: D) микро және макро деңгейлерінде 

Ислам банктік және қаржы операцияларын талдауда талдау құралдарын өз бетінше және дәйекті қолдану; Е) 

зерттелген материал нәтижелері бойынша логикалық түрде берілген қорытындыларды құру. 

 

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

Пәннің атауы: Сақтандыру 

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К 
Курсты оқытудың мақсаты: Сақтандыру мәселелері бойынша студенттерді теориялық және практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету, себебі сақтандыру экономиканың стратегиялық секторларының бірі болып 

табылады; студенттерді Қазақстанның сақтандыру рыногымен таныстыру; оны ұйымдастыру ерекшеліктерін 

зерделеу; сақтандыру түсінігінің аппаратын меңгеру; сыныпталу сипаттарын зерттеу; сақтандырудың түрі, әдісі 

және формалары бойынша жүйелі білім беру; сақтандыру бойынша тиімді басқару шешімдерін практикалық 

машықта қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикасы дамыған елдерде сақтандыру экономиканың 

стратегиялық секторларының бірі болып табылады. Ол меншік иелеріне олардың мүліктері жойылып кеткенде 

немесе зақымданғанда және табысты жоғалтқанда зардаптың орнын толтыруға кепіл беретіндіктен қоғамда 

әлеуметтік - экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұл пән қазіргі қоғамда сақтандырудың 

экономикалық мәнін, қызметтерін, ролі мен қолдану саласын қамтитын сақтандыру теориясының мәселелерін 

ашады; ол маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын; сақтандырудың сыныпталуын және 
сақтандыру ұйымдарының ұйымдастыру принциптерін нақтылап, оқытады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қаржыға кіріспе, Қаржы 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекел менеджменті   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстанның рыноктық экономика жағдайы мен процесінде сақтандыру 

қатынастарының ерекшеліктерін көрсету, оның ішінде сақтандыру заңнамаларды білу; в) стандартты және 

стандартты емес жағдайларда тиімді қаржылық шешімдер қабылдайды және олар үшін жауапкершілік түсіну; 

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. 

 

8.2 Модуль - Бюджет жүйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері (шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік бюджет 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: бюджеттік және қазыналық қатынастардың құрылу үдерістерінің теориялық 

және тәжірибелік талдауы негізінде республикалық және жергілікті деңгейлерде бюджеттік қатынастардың 

ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы білімді игерулеріне студенттерді машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс студенттерге мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен мазмұнын 

түсінуге, кірістер мен шығыстарын жоспарлауды зерттеуге, бюджет тапшылығын қаржыландыруға қаражат 
тарту механизмін зерделеуге, бюджеттік үдерісті ұйымдастырудың негіздерін түсінуге, бюджеттерді құруға, 

шолуға, бекітуге және орындауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Халықаралық банк ісі, Банктік менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджет және бюджет жүйесі түсінігі, бюджеттің құрамы мен құрылымы, 

бюджеттің қызметтері, Қазақстан Республикасы бюджеттік қалыптасуының негіздері, бюджет жүйесінің 

құрылымының құрамы мен қағидалары, сондай-ақ бюджет жүйесі және оның қызметтерін басқарудың 

органдары туралы білімін және түсінігін қалыптастыру; В) Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі,  

Республикалық және жергілікті бюджет жүйесінің басқару құрылымы, бюджет кірістері мен шығыстарының 

құрамы мен құрылымымен таныса отырып, олардың жұмыс жасау механизмін тәжірибе жүзінде іске асыру мен 

ұйымдастыра білу; С)жекелеген бюджет түрлері бойынша көрсеткіштерді қолдана отырып салыстырмалы 

талдауды жасауға, бюджеттің орындалуы және жүзеге асырылу нәтижелеріне сараптама жасауға,  сонымен 
қатар ғылыми ізденістерде математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, бюджеттің нәтижелерін 

бағалай білу. D) Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана 

білуге дағдыландыру. Е) бюджет жүйесіне аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық 

түрде мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты:  Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит курсының негізгі 

мақсаты студенттерді мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік 

мекемелердің қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттердің қаржы органдарында мемлекеттік бюджеттің атқарылуы бойынша 

бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі туралы және бюджеттік мекемелерде шығыстар сметасын орындау, 

нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджетте ұсталатын ұйымдардың жұмысына қойылатын 

талаптарға сәйкес оның әдістемесі мен ұйымдары туралы білімді меңгеруі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржыға кіріспе, Экономикалық теория 
Постреквизиттері: Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түрлі шаруашылық құрылымдардың, корпорациялар мен компаниялардың 

қызметін қаржылық бақылау және экономикалық талдау жөніндегі түсінігін қалыптастыру; В) мемлекеттік 

ұйымдар мен мекемелердің, инвестициялық институттар мен әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың 

қаржылық бақылауы мен аудитін жүргізуді ұйымдастыра білу; С) қаржылық тексерулердің мазмұнын, мақсаты 

мен міндеттерін дұрыс анықтап бағалай білу; D) қаржылық бақылау мен аудиттің Даму бағыттары мен 

кезеңдерін анықтауға машықтану; Е) шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің процестері мен 

нәтижелерін талдауды меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Жобаларды қаржылық  талдау 

Бағдарлама авторы:  Алдашова Г.М. 
Курсты оқытудың мақсаты: Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, нәтижелерге әсер ететін 

факторларды анықтау және басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістемелерін меңгеруга студенттерді 

машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың мәні, мәні және мақсатын 

ашу. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері мен тәсілдерін жіктеу. Нақты және материалдық 

емес активтерге инвестициялардың тиімділігін бағалау бойынша практикалық есептеу дағдысы мен дағдысын, 

сондай-ақ нақты және қаржылық инвестицияларды бағалау тәсілдері бойынша мәліметтерді іске асырға 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржыға кіріспе, Қаржылық есептеулер статистикасы 

Постреквизиттері: Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инвестициялық жобаларды қаржыландырудың мазмұндылығы туралы 
несиелік қатынастар туралы түсінік қалыптастыру;В) инвестициялық сипаттағы жобалардың толық 

сипаттамасын, жобаларды қаржыландыру көздерін білу; С) ақша ағындарын дисконттау жолымен міндеттерді 

шешу, жобалық талдау тұжырымдамасын және кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігін бағалау 

әдістерін білу; D) инвестициялық жобалардың тиімділігінің қаржылық талдауын жүргізу, қолданбалы есептерде 

ғылыми зерттеулердің математикалық әдістері мен элементтерін қолдану және алынған нәтижелердің 

қолданылу шектерін бағалау, құзыреттілігі: Е) Инвестициялық жобаларды жасақтай отырып нәтижесін есеп 

нысанында тапсыруға машықтану.  

 

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

Пәннің атауы: Компанияның қаржылық есебі 

Бағдарлама авторы:   Токтарова М.  
Курсты оқытудың мақсаты:  білім алушыларда компаниялардың қаржылық есебі мен есептілігі саласында 

қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыру, негізгі заңнамалық және нормативтік әдебиетті зерделеу және 

компанияның қаржылық есебіне қатысты практикалық қызметке машықтану.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті нормативтік реттеу жүйесімен, қазақстандық және әлемдік 

практикадағы бухгалтерлік қаржылық есептің даму үрдістерімен, қаржылық есептің негізгі принциптерімен 

және активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың бухгалтерлік қаржылық есебін жүргізудің 

жалпы қабылданған негізгі ережелерімен; кірістер мен шығыстарды есепке алудың негізгі принциптерімен; 

бухгалтердің міндеттері мен құқықтарын қарастыруға мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Постреквизиттері: Бизнестегі салықтық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) белгісіздік немесе қаржылық тәуекел жағдайында қалыптасқан ақпаратты 

білу; В) стандартты және стандартты емес жағдайларда тиімді қаржылық шешімдер қабылдауға дағдылану;  С) 
қаржы секторының қазіргі жай-күйін объективті бағалай алады, сондай-ақ елдегі қаржы нарығының дамуын 

болжауды жүзеге асыра алуы; D) қаржылық шығындарды азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану 

тиімділігін бағалауға дағдылану; E)  шығармашылық ойды қалыптастыру; ақпаратты жүйелеуді білу; қаржылық 

есептілік дағдыларын меңгеру. 
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9.1 Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жүргізу (қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Электрондық қаржылық есептілікті жүргізу 

Бағдарлама авторы: Сисенова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: қаржыгерлердің қызметін автоматтандыруға бағытталған қазіргі заманғы 

бағдарламаларды студенттерге таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер нарығымен, БАЖ ге талаптармен, техникалық 
және бағдарламалық қамтамасыздандыру критериімен танысу. «1:С Бухгалтерия» бухгалтерлік 

бағдарламасының әр түрлі жұмыс режимімен танысу. ҚР салық органдарындағы ақпараттық жүйенің жұмыс 

принципін игеру. Практика жүзінде  1:С Бухгалтерия бағдарламасы ортасында персоналды компьютерде 

бухгалтерлік есепті енгізу  осы мамандық бойындық бойынша өз қызметін бастап жатырған жас мамандарға 

негізгі білім болып табылады. 1:С Кәсіпорын- қызметтің әр түріндегі кәсіпорынды автоматтандыру бойынша 

кең ауқымды тапсырмаларды шешу үшін арналған бағдарламалық құралмен жұмыс жасауға машықтануға 

мүмкіндік беріледі.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), 

Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Постреквизиттері:  Бизнестегі салықтық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бағдарлама негізінде есеп процестерін ұйымдастыру тәртіптерін оқып 

білу; В) Бағдарлама бойынша бухгалтерлік есептің әдістемесін меңгеру; С) Стандартты есептемелерді 
дайындау мен тапсыру тәртібін орындай алу; D) Қорытынды қаржылық есептілікті дайындау дағдысы; E) 

Бухгалтерлік есептің әдісі мен ұйымдастыруына машықтану 

 

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

Пәннің атауы: Банк қызметін талдау 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді теориялық негіздерге, сондай-ақ практикалық банк қызметін талдау 

және бағалау дағдыларына баулу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 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 есеп айырысудың негіздері , Банк ісі, Несие ісі, Қаржыға кіріспе.  

Постреквизиттері:  Банктік  менеджмент.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кредиттік ұйымдардың қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік- экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинауға және талдауға 

қабілетті; В) кредиттік ұйымды одан әрі дамыту үшін ұсынылатын басқарушылық шешімдердің нұсқаларын 

сыни бағалауға және әлеуметтік - экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуге және негіздеуге қабілетті, С) 

әр түрлі меншік нысанындағы кредиттік ұйымдардың есептілігіндегі қаржылық,бухгалтерлік және өзге де 

ақпаратты талдай және түсіндіре алады және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін 

пайдалана алады D) кредиттік ұйымның қызметін талдау қабілеті мен дайындығын көрсетуі тиіс; E) басқару 
шешімдерін қабылдау және оның қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау кезінде коммерциялық 

банк қызметін экономикалық талдау нәтижелерін қолдану дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: Банктік қадағалау 

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Банктік қызметті бақылау мен қадағалау түсінігін қалыптастыру.  Банктік 

жүйенің елдің экономикасында алатын роліне түсінік бере отырып банктік индустрия жайлы толық ақпараттар 

негізінде қызметтерді жүзеге асыру. Банк мамандарына керекті теориялық және практикалық білім негіздерін 

қолданыстағы нормативті актілерге сай жүргізе білуге,логикалық және аналитикалық ойлауға дағдыландыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Барлық банктерде жүргізілетін қадағалау мен аудит экономикалық дамудың 

қазіргі кезеңінде банк мүлігінің, ақша қаражаттарының, несиелердің, қорлардың жағдайы мен қозғалысы 
туралы, кірістер мен шығыстар туралы, банктердің пруденциалды нормативтерді сақтауы туралы сенімді 

ақпарат ағыны болып табылады. Курс барысында студенттер банктерде қадағалау жүргізу шарттарымен таныса 

отырып практикалық тұрғыда коммерциалық банктерге аудит қортындысын шығаруға машықтандыру. 

Пререквизиттері:  Қаржылық бақылау және аудит , Банк ісі, Несие ісі   

Постреквизиттері:   Банктік менеджмент, Ақша-несиелік реттеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы-экономикалық міндеттердің алуан түрін шешу кезінде 

аналитикалық ойлауды қалыптастыруы және дамытуы;  В) - банктік қызметті қадағалау мен аудитті жүргізе 

алу, тексерілген банктік операцияларды талдау және бағасын беруі;  С) банктік қадағалау және аудит 
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облысында кәсіби қызығушылық тудыруы; D) алынған теориялық білімдерді іс жүзінде қолдана алуы, 

Қазақстан Республикасындағы банктік қызметтің жақсаруына мүмкіндік беретін іс-шараларды әзірлеуі; E) 

банктік қадағалаудың негізгі экономикалық категориялары туралы, банкирлер қызметінің негіздері туралы 

түсініктерінің болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық институттардағы бюджеттеу 

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: Бюджеттендіру компаниядағы бюджет үдерісін  ұйымдастыру мен бюджетті 

құру әдiстерiн, сонымен қоса негізгі қаржылық көрсеткіштерді болжамдау, бюджеттің орындалуын бақылау 

жасау мен капитал салымдарын бюджеттік жоспарлау әдістеріне шолу жасауға мүмкіншілік береді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлаудың маңызы, тұрлері. Қаржылық жоспарлау 

принциптерін оқыту, бюджеттік жоспарлаудың кешені, кәсіпорындағы бюджеттік жоспарлау 

инфрақұрылымының қалыптасуы, бюджеттік жоспарлау фазалары, кәсіпорынның бюджетін қалыптастыруда 

есептік аналитикалық жоспарларды құрудың теориялық және практикалық дағдыларын үйрету. 

Пререквизиттері: Қаржылық бақылау және аудит, Жобаларды қаржылық талдау. 

Постреквизиттері:  Төлем жүйесі, Қаржылық менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық 

құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдануға қабілетті В) қойылған экономикалық міндеттерді шешу 

үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыруға қабілетті С) қойылған міндетке сәйкес 
экономикалық деректерді өңдеуге арналған құрал- саймандық құралдарды таңдауға, есептеу нәтижелерін 

талдауға және алынған қорытындыларды негіздеуге қабілетті D) экономикалық үдерістер мен құбылыстарды 

сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құруға, алынған нәтижелерді 

талдауға және мазмұнды түсіндіруге қабілетті; E) басқару шешімдерін қабылдау және оның қызметін жақсарту 

бойынша ұсыныстар дайындау кезінде қаржылық институттар қызметін экономикалық талдау нәтижелерін 

қолдану дағдысы. 

 

9.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (шаруашылық жүргізуші субьектілердің 

қаржысы траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: 1С Бухгалтерия 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «1:С Бухгалтерия» бағдарламасының жүйесінің  жұмысының  негізгі  

компонентке негізделіп  жасалған түрлерін үйрету, студенттерді бухгалтерлік есептің түрлі бөлімдерінде 

компьютерді қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер нарығымен, БАЖ-ге талаптармен, техникалық 

және бағдарламалық қамтамасыздандыру критериімен таныстыра отырып, кең таралған «1:С Бухгалтерия» 

бухгалтерлік бағдарламасының жұмыс режимімен танысу. ҚР салық органдарындағы ақпараттық жүйенің 

жұмыс принципін игеріп, практика жүзінде  1:С Бухгалтерия бағдарламасында персоналды компьютерде  

бухгалтерлік есепті енгізіп отыру. 1:С Кәсіпорын- қызметтің әр түріндегі кәсіпорынды автоматтандыру 

бойынша кең ауқымды тапсырмаларды шешу үшін арналған бағдарламалық құралмен жұмыс жасауға 
студенттерді машықтандыру.  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), 

Қаржылық есеп айырысудың негіздері 

Постреквизиттері:  Бизнестегі салықтық есеп, Қаржылық тәуекелдерді басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бағдарлама негізінде есеп процестерін ұйымдастыру тәртіптерін оқып 

білу; В) Бағдарлама бойынша бухгалтерлік есептің әдістемесін меңгеру; С) Стандартты есептемелерді 

дайындау мен тапсыру тәртібін орындай алу; D) Қорытынды қаржылық есептілікті дайындауға машықтану; E) 

Бағдарлама бойынша компьютерде алғашқы құжаттарды рәсімдеу, есептік регистрларды толтыру, сонымен 

қатар қаржылық есептілікті бағдарламаға сәйкес құрастыру бойынша әдістемелерді меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық талдау 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ қаржыгер мамандарға кәсіпорынның қаржылық-экономикалық талдау 

жүргізуде қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдылардың жиынтығын беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау,  

объективті, ғылыми негізделген және үйлесімді басқару, өндірістік, әсіресе қаржылық шешімдер қабылдау үшін 

оның қаржылық жағдайын  талдау қажеттілігі туындайды. Бұл курста студенттер қаржы есептілігін және 

компанияның ақшалай қаражатын қозғалысына талдау жасайды, компанияның төлем қабілеттілігі мен 
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қаржылық тұрақтылығын бағалайды, өнімділікті талдауды, компанияның қызметіне, активтердің, капиталдың 

пайдасын бағалауды жүзеге асырады. 

Пререквизиттері: Қаржылық менеджмент, Корпоративтік қаржы, Жобаларды қаржылық талдау  

Постреквизиттері: Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы, Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Кәсіпорынның қаржысын талдау, Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық 

қызметі, Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдауда және кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын анықтауда түсініктер қалыптастыру; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, қаржылық 

талдаудың ақпараттық базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық жағдайды 
талдай отырып тұжырым жасауға үйрету; С) кәсіпорынның ақпараттық базасы арқылы теориялық және 

тәжірибелік тұрғыда кешенді талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қаржылық есептілік ақпаратын 

аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, инвестициялық жобалар мен қаржылық ағындар бойынша 

әртүрлі стандартты емес басқарушылық және стратегиялық шешімдерді қабылдауда салдарларды болжай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 

Бағдарлама авторы: Сексенова А. 

Курсты оқытудың мақсаты: экономиканы мемлекеттiк реттеудiң тиiмдi әдiс ретінде салық салудын 

теориялық бiлiмдер және есептеуін қарастыра отырып, кәсiпорынның салықты жоспарлауына  дағдыландырып,  
салықтық бақылау жүргузудің теориялық білімдерін тереңдету болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны:Салық жүйесінің тиiмдiлiгі кәсiпкерлiк белсендiлiкке әсер етедi, демек өндiрiстiк 

саланың күйiне, экономиканың инвестициялық потенциалына және оның iске асыруының мүмкiндiгiне, 

экономиканың дамуының өсу шарттарын немесе қарқынын төмендетудi анықтайды.«Салықтық жоспарлау 

және салықтық бақылау» пәнін оқып-үйрену салық тексерулерінің жүргізілу әдістеріне тереңірек үңілуге және 

салықтық бақылауы тәсілдері мен үлгілерін, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетгі толемдер 

сомалары түсімін есепке алуды жан-жақты қарастыруға және салықтық жоспарлау жүргізуге мүмкіндік 

береді.Бюджеттік түсімдердің уақтылы және толықтай түсуін бақылаумен қамтамасыз етуді практикалық оқып 

үйренуге бастайтын, сондай-ақ салықтық зандылықтарды қамтамасыз етуде кешенді шараларды кәсіпорында 

тиімді жоспарлауды қолдануды үйретеді.  

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Қаржыға кіріспе, Қаржылық есептеулер статистикасы 
Постреквизиттері: Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) салық мiндеттемелерiнiң құрылымын және шамасын талдай алу; B) 

шаруашылық субъекттiң қаржы күйiне салық жүктемесiнiң ықпалын бағалай білу; С) салық жүктемесiнiң 

төмендетуiнiң салыстырмалы варианттарын талдай алу дағдысы; Е) шаруашылық субъекттiң қаржы күйiне 

салық жүктемесiнiң ықпалын бағалай білуге машықтану;  

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорындағы бюджеттеу 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорында бюджеттік басқаруды ұйымдастырудың мазмұны, бюджеттеуді жүзеге асыру 

шарттары және практикалық дағдылары туралы теориялық білімді қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорында бюджеттеу барысында ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын 

жоспарлау және бақылау құралдарымен, қаржылық нәтижені қалыптастыру және Компанияның болашақ 

қаржылық жағдайын болжаумен таныса отырып  жедел және қаржылық бюджеттерді құру әдістемесін жүзеге 

асыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Экономикалық талдау, Корпоративтік қаржы,  

Постреквизиттері:Қаржылық жоспарлау мен болжамдау. Қаржылық менеджмент. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты шығындардың бюджет шығыстарының ауытқуын бақылау мен 

талдаудың мақсатын білу; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, қаржылық талдаудың ақпараттық 

базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық жағдайды талдай отырып тұжырым 

жасауға үйрету; С) студенттердің қаржы жоспарлары мен бюджет құрудың базалық әдістерін игеруі;  D) 

зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын 

сауатты жазуға дығдыландыру және ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізу; Е) қаржылық есептілік 
ақпаратын аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, негізгі басқару функцияларын іске асыру әдістерін 

қолдана білу(шешімдер қабылдау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау). 
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6В04104 – ҚАРЖЫ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

 

Компонент 
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8.1. Модуль –  Қаржылық реттеу және бақылау (қаржы нарығы траекториясы), 13 кредит 

КП ТК ESSE 3315 Экономика салаларындағы салықтық есеп 5 4 

КП ТК КТМ 3316 Қаржылық тәуекел менеджменті 5 4 

КП ТК KBA 3317 Қаржылық бақылау және аудит 5 5 

8.2. Модуль –  Кәсіпорындағы қаржыны басқару негіздері (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы), 13 кредит 

КП ТК BSE 3315 Бизнестегі салықтық есеп 5 4 

КП ТК KTB 3316 Қаржылық тәуекелдерді басқару 5 4 

КП ТК BUKBA 3317 Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 5 5 

9.1 Модуль – Банк қызметі және сақтандыру ісі (қаржы нарығы траекториясы), 15 кредит 

КП TK Sak 3308  Сақтандыру 5 5 

КП TК TZh 3309 Төлем жүйесі 5 5 

БП TК BKT 3218 Банк қызметін талдау 5 5 

9.2 Модуль – Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы), 15 кредит 

КП ТК КМ 3308 Қаржылық менеджмент 5 5 

КП ТК KBKK 3309 Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 5 5 

БП ТК КТ 3218 Қаржылық  талдау 5 5 

10.Модуль – Инвестициялық саясат және практика, 20 кредит 

КП ЖК IKN 3310 Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 5 5 

БП  Өндірістік практика 6 10 

БП  Дипломалды практика 6 5 

 

8.1. Модуль –  Қаржылық реттеу және бақылау (қаржы нарығы траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: 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 төлемдерінің 

сомаларын анықтау, есепті кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық 

білімдерді алу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің құрлымы студенттерді экономика салаларындағы салықтық есептің 

теориялық әрі тәжірбиелік жағынан жүйелі түрде оқытуға арналған, салық заңдарына және салықтардың 

экономикалық белгісіне , салықтардың қызметі мен принциптернің ҚР-да салықтар мен салық жүйесінің 

құрылуымен тарихи дамуының кезеңдерін, еліміздегі салық заңдылығының, реформаларының негізгі 

тұжырымдамалық бағыт – бағдарын жіне т.б. оқыту.   

Пререквизиттері: Салық және салық салу, Бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) кәсіпорын, ұйымдардың, сондай ақ мемлекеттік билік органдарының және 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржылық-шаруашылық қызметін етілдіруде ұсынымдарды әзірлеу 
мен ске асыруға қабілеті болу; В) Салық есептің анықталуын, оның мән-маңызын, тарихын, салық есебін 

жүргізудің негізгі талаптарын, салық есебінің пәнін, әдісін және қағидаларын салықтық есеп пен есеп беруді 

нормативті реттеуді, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, іс жүзінде  салықтық заңнама 

мен өзге де салықтар мен алымдар туралы нормативті-құқықтық актілер негізінде салықтық базалар мен 

салықтарды есептеу бойынша кәсіби міндеттерін орындауға қабілетті болу; С) Шаруашылық субъектілер мен 

жеке тұлғаларға салық жқнінде кеңес беруді , соның ішінде салық төлемдерін есептеу мен оңтайландыру мен 

салық есептілігін құруды іске асыруға қабілетті болу;  D) Салықтық бақылау мен салық төлемдерінің аудит 

шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын 

бұзғаны үшін жауапқа тартуға қабілеті; Е) Келешекке болжам жасауға ағымдағы және жедел жоспарларды, 

салық төлемдерінің бюджетін құру үшін деректерді дайындау, олардың орындалуын бақылау мен талдауға 

қабілетті маман болу.  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржылық тәуекел менеджменті   

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің қаржы ұйымдарын басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау 

саласындағы құзыретін қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржыға кіріспе, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-

несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру;  D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

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

Пәннің атауы: Қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  "Қаржылық бақылау және аудит" курсының негізгі мақсаты студенттерді 

мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік мекемелердің 

қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық бақылау нысаны мен мәнін, түсінігін қарастыру, мемлекеттік 

қаржылық бақылауды ұйымдастыру. Қаржылық бақылаудың нормативтіқұқықтық және ақпараттық негіздері. 

Қаржылық бақылау мен аудиттің ақпараттық қамтамасыздығын жіктеу. Қаржылық-шаруашылық бақылаудың 

ғылыми әдістемелік қамтамасыздығы. Есептеу және есеп-қаржы құжаттарын тексеру. Кассалық-банк 

операцияларын бақылау және түгендеу. 
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржыға кіріспе, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық бақылау мен аудиттің қаржылық бақылауының қағидаттары 

мен ұйымдастыру түрлерін түсіну В) 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.  

 

8.2. Модуль –  Кәсіпорындағы қаржыны басқару негіздері (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы) 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Салық есебінің пәні ретінде кәсіпорынның өндірістік және өндірістік емес іс-

әрекеті болып табылады, оның нәтижесінде салық төлеушісі ретінде кәсіпорынның салықтарды есептеу және 

төлеу бойынша міндеттемелері туындайды. Қазіргі жағдайда бухгалтерияның рөлі өзгеріп, енді оның қызметіне 
бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есеп беруді құрастыру ғана емес, сондай-ақ, салықтық есепті 

жүргізу және корпорациялық табыс салығы мен қосылған құн салығы бойынша Декларацияны толтыру жатады. 

Пререквизиттері: Салық және салық салу, Бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы салық есебінің ұйымдастыру негіздерін білу керек; В) 

Салық есептің анықталуын, оның мән-маңызын, тарихын, салық есебін жүргізудің негізгі талаптарын, салық 

есебінің пәнін, әдісін және қағидаларын салықтық есеп пен есеп беруді нормативті реттеуді, қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, іс жүзінде  салықтық заңнама мен өзге де салықтар мен алымдар 
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туралы нормативті-құқықтық актілер негізінде салықтық базалар мен салықтарды есептеу бойынша кәсіби 

міндеттерін орындауға қабілетті болу; С) салықтық есептілікті толтыру бойынша тәжірибелік дағдыларды 

игеріп алу керек; D) Салықтық бақылау мен салық төлемдерінің аудит шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , 

олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын бұзғаны үшін жауапқа тартуға 

қабілеті; Е) кәсіпорындағы бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізу саласында  құзыретті болуы керек. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Қаржылық тәуекелдерді басқару" пәнін игерудің мақсаты студенттердің 

қаржылық ұйымдарды басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау саласында құзыретін қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету. 

Пререквизиттері: Компанияның қаржылық есебі, Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі 

қаржылық экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістері; В) қаржы нарықтары мен қаржы-несие 

институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін білу; 
С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру; D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит курсының негізгі 

мақсаты студенттерді мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік 
мекемелердің қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттердің қаржы органдарында мемлекеттік бюджеттің атқарылуы бойынша 

бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі туралы және бюджеттік мекемелерде шығыстар сметасын орындау, 

нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджетте ұсталатын ұйымдардың жұмысына қойылатын 

талаптарға сәйкес оның әдістемесі мен ұйымдары туралы білімді меңгеруі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржыға кіріспе, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түрлі шаруашылық құрылымдардың, корпорациялар мен компаниялардың 

қызметін қаржылық бақылау және экономикалық талдау жөніндегі түсінігін қалыптастыру; В) мемлекеттік 

ұйымдар мен мекемелердің, инвестициялық институттар мен әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың 

қаржылық бақылауы мен аудитін жүргізуді ұйымдастыра білу; С) қаржылық тексерулердің мазмұнын, мақсаты 
мен міндеттерін дұрыс анықтап бағалай білу; D) қаржылық бақылау мен аудиттің Даму бағыттары мен 

кезеңдерін анықтауға машықтану; Е) шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің процестері мен 

нәтижелерін талдауды меңгеру. 

 

9.1 Модуль – Банк қызметі және сақтандыру ісі (қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Сақтандыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Сақтандыру пәні жеке және заңды тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау тәсілі 

ретінде сақтандырудың мәні, тарихи дамуы, тұжырымдамалары, шарттары мен принциптерін қамтитын 

материалдарды қамтиды; сақтандыру қызметін құқықтық реттеуді және сақтандыру ұйымдарының 

құрылымдық құрылымын атап көрсетеді; сақтандырудың әлеуметтік-экономикалық мазмұнын, туризмдегі 
сақтандыруды, қайта сақтандыруды және сақтандыру тарифтерін актуарлық есептеу әдістемесін қарастырады. 

Курсты оқытудың мақсаты:Сақтандыру саласындағы студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру, 

студенттердің теориялық және практикалық білімдерін дамыту, сақтандыру жұмыстарын жүргізудің негізгі 

практикалық әдістерін қолдана білу. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржыға кіріспе, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сақтандырудың мақсаттары мен міндеттерін, сақтандыру түрлері мен 

нысандарын, актуарлық есептеулердің ерекшеліктерін, сақтандыру қызметін ұйымдастырудың құқықтық 
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негіздерін, сақтандыру нарығының құрылымын, сақтандыру қызметін ұйымдастырудың қаржылық негіздерін 

білуді қарастырады;B) сақтандыру тәуекелін бағалау, сақтандыру тарифін есептеу, сақтандыру 

сыйлықақысының мөлшерін есептеу, сақтандыру өтемақысы бойынша теориялық білімді сақтандыру 

практикасында қолдану;C) Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығының бірнеше жылдардағы дамуы 

туралы статистикалық және ақпараттық материалдарды талдау;D) сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін 

бағалаудың өзіндік әдістері және сақтандыру ұйымдарының қаржылық және инвестициялық қызметінің 

тиімділігін бағалауға талдау жүргізу;E) алған білімдерін қаржылық талдаудың әр түрлі әдістерін қолдану 

негізінде сақтандыру саласындағы мәселелерді шешуге қолдана білу. 
 

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

Пәннің атауы: Төлем жүйесі 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: төлем жүйесінің теориялық аспектісі, ақшалай, несиелік-есептік және төлемдік 

қатынастардың қызмет ету негіздері бойынша жиынтық білімді кешенді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс төлем жүйелерін, олардың функцияларының құрылымы мен 

ерекшеліктерін, экономикадағы рөлін зерделеуге арналған. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы төлем жүйесінің ұйымдастырылуы мен 

қызмет етуінің негізін, төлем жүйесінің негізгі қызмет ету тенденциялары мен заңдылықтарын білу; В) 
Қазақстандағы банктердегі есеп айырысу түрлері мен қағидалары, банкаралық есеп айрысулар және оларды 

жүзеге асыру тәртібі С) мемлекеттегі ақша айналымын ұйымдастыруды білуі,қоғаммен экономика дамуының 

түрлі кезеңдерінде ақша, несие және банктердің рөлін талдау мүмкіндігі, осы саладағы мәселелерді анықтау 

және осы мәселелерді шешу жолдарын таба білу мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қажетті ақпаратты жинап, оларды талдау 

үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды меңгеру 

 

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

Пәннің атауы: Банк қызметін талдау 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 
Курсты оқытудың мақсаты:  студенттерді теориялық негіздерге, сондай-ақ практикалық банк қызметін 

талдау және бағалау дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Банктік экономикалық талдаудың ерекшеліктерін игеруін қамтамасыз ету 

қызмет;- сапалық және сандық, қаржылық және кредиттік ұйымдардың қызметін басқарушылық талдау;- 

студенттердің банктегі талдау жұмысының мәнін түсінуін қамтамасыз ету;- талдау мен бағалаудың түрлі 

үлгілерін қолданудың практикалық дағдыларын меңгеруоның ішінде қаржылық және басқарушылық есептілік 

негізінде. 

Пререквизиттері:  Банк ісі, Халықаралық банк ісі  

Постреквизиттері:   Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кредиттік ұйымдардың қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік- экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинауға және талдауға 
қабілетті; В) кредиттік ұйымды одан әрі дамыту үшін ұсынылатын басқарушылық шешімдердің нұсқаларын 

сыни бағалауға және әлеуметтік - экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуге және негіздеуге қабілетті, С) 

әр түрлі меншік нысанындағы кредиттік ұйымдардың есептілігіндегі қаржылық,бухгалтерлік және өзге де 

ақпаратты талдай және түсіндіре алады және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін 

пайдалана алады D) кредиттік ұйымның қызметін талдау қабілеті мен дайындығын көрсетуі тиіс; E) басқару 

шешімдерін қабылдау және оның қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау кезінде коммерциялық 

банк қызметін экономикалық талдау нәтижелерін қолдану дағдысы. 

 

9.2 Модуль – Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы) 

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

Пәннің атауы: Қаржылық   менеджмент  

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: қаржылық менеджмент негіздері бойынша теориялық білімдерді тереңдетіп 

қалыптастыру, теория мен практиканы ұштастыра білуді үйрету, операциондық, қаржылық және 

инвестициялық шешімдердің тиімділігін анықтаушы критерилер мен әдістерді қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс компания құнын бағалау әдістері мен тәсілдерін, активтерді, меншікті 

капиталды және міндеттемелерді басқаруды, қаржылық менеджментті ұйымдастырудың теориялық – 
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әдістемелік және практикалық дағдылары мен білімдерін қалыптастырушы алдынғы қатарлы пән болып 

саналады. Ерекше көңіл бағалы қағаздар портфельін, компанияның инвестициялық жобаларын, портфель 

тәуекелдерін, жобаларды, ақша ағындарын басқаруға аударылады. 

Пререквизиттері: Халықаралық банк ісі, Ақша-несиелік реттеу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржылық менеджменттің теориялық негіздері, кәсіпорындағы қаржыны 

басқарудағы тәжірибелік қолданыстар, нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорын байланыстары және 

қаржылық ресурстарды басқарудағы әдіс-тәсілдер және жаңа қағидалар туралы білу және түсіну; В) қаржылық 
менеджмент тұжырымдары мен базалық категорияларын ажырата отырып,  жұмыс жасау механизмін түсіндіре 

білу; С) ұйымдардың, бөлімшелердің, қызметкерлердің (командаларының), жобалар мен желілерді басқару 

қабілетін ажырата білу; D) әртүрлі меншік нысаны кәсіпорындарының, ұйымдардың, ведомстволардың 

есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдай мүмкіндіктеріне, сондай-ақ 

басқару шешімдерін қабылдау үшін алынған ақпаратты пайдалануға дағдыландыру; Е) Алынған теоретикалық 

білімдерін заң аясында компанияны қаржылық басқару үдерісінде стратегиялық және тактикалық шешімдерді 

қабылдау кезінде пайдалануға икемдеу.  

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде кәсіпорынның дәрменсіздігі процесін зерделеудің кешенді тәсілін 
қалыптастыру, банкроттықты талдау мен есепке алудың жалпы және арнайы құралдарын пайдалана білуді 

қалыптастыру, борышкер-кәсіпорындардың ситуациялық экономикалық және қаржылық талдауының 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән келесідей  мәселелер бойынша білімді қамтамасыз ететін арнайы 

курс болып табылады: борышкер-кәсіпорынның банкроттық процесі; банкроттық кезеңде борышкер-

кәсіпорынның шаруашылық операцияларын есепке алу және талдау; борышкер-кәсіпорынның қайта 

ұйымдастыру рәсімдерінің сипаттамасы; банкрот-кәсіпорынның тарату балансы және есептілігі. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы банкроттықты қайта ұйымдастыру негіздері; В) 

дәрменсіздік себептерін және оны диагностикалау тәсілдерін білуі тиіс; С) кәсіпорынның қаржылық жағдайын 
бағалау және болжау; D) қаржылық сауықтыру жоспарларын іске асырудан күтілетін нәтижелерді болжау 

қабілеті; Е) банкроттық рәсімдеріне байланысты шаруашылық операциялардың есебін жүргізу. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық талдау 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ қаржыгер мамандарға кәсіпорынның қаржылық-экономикалық талдау 

жүргізуде қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдылардың жиынтығын беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау, объективті, ғылыми негізделген 

және үйлесімді басқару, өндірістік, әсіресе қаржылық шешімдер қабылдау үшін оның қаржылық жағдайын  

талдау қажеттілігі туындайды. Бұл курста студенттер қаржы есептілігін және компанияның ақшалай қаражатын 
қозғалысына талдау жасайды, компанияның төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын бағалайды, 

өнімділікті талдауды, компанияның қызметіне, активтердің, капиталдың пайдасын бағалауды жүзеге асырады. 

Пререквизиттері:  Банк ісі, Халықаралық банк ісі  

Постреквизиттері:   Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорынның қаржысын талдау, Кәсіпорынның қаржылық-

экономикалық қызметі, Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдауда және кәсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығын анықтауда түсініктер қалыптастыру; В) қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерін, 

қаржылық талдаудың ақпараттық базасын, бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуын және қаржылық 

жағдайды талдай отырып тұжырым жасауға үйрету; С) кәсіпорынның ақпараттық базасы арқылы теориялық 

және тәжірибелік тұрғыда кешенді талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қаржылық есептілік ақпаратын 
аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, инвестициялық жобалар мен қаржылық ағындар бойынша 

әртүрлі стандартты емес басқарушылық және стратегиялық шешімдерді қабылдауда салдарларды болжай білу. 

 

10.Модуль – Инвестициялық саясат және практика 

 

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

Пәннің атауы: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу. 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді негізгі курс бөлімдерімен таныстыру және инвестиция 

саласындағы ғылыми - практикалық білімді беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық-несиелік қызмет көрсету аясындағы кәсіби білімді бере отырып ақша 

және несие жүйесінің әрекет ету негізінің, халықаралық несиелік есеп айырысу мен валюталық қатынастардың, 

сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктерінің теориялық аспектілері бойынша жиынтық білімді 

кешенді түрде көрсетуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Компанияның қаржылық есебі, Кәсіпорындағы бюджеттеу, Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инвестициялық қызмет етуі мен теориялық аспектісін, сонымен қатар 

қазіргі инвестициялық саясаттың негізгі бағыттары мен қаржыландыруды ұйымдастырудың формалары мен 

принциптерін оқып үйренеді; В) өз бетінше экономикалық шешім қабылдау және талдау дағдысын, 

инвестициялық саласында практикалық дағдыларды меңгереді; С) инвестицияны қаржыландыру көздері, 

жобалардың микроэкономикалық фундаменталды талдау, нақты және портфелді инвестициялау .негізгідерінің 

теориялық аспектілерін меңгереді; D) қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздерін, 

қаржы-банктік жүйенің теоретикалық және тәжірибелік аспектілерінің қызметтерін, мемлекеттік қаржы және 

карпорация қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі, сонымен қоса нарықты реттеу үшін қаржы-

несиелік құралдардыәлемдік тәжірибеде қолдану; Е) кез келген қаржы-несиелік мекеменің орнын қаржылық 

институттар мен банктер жүйесінде бағалау. 

 

5В050900 – ҚАРЖЫ 

4 курс 

 

 

Компонент 
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11.1  Модуль  - Халықаралық қаржы қатынастары (қаржы нарығы және салық салу жүйесі), 13 кредит 

КП ТК ESSE 4309 Экономика салаларындағы салықтық есеп  7 4 

БП ТК HBI 4221 Халықаралық банк ісі 7 4 

КП ТК TZh 4310 Төлем жүйесі    7 5 

11.2 Модуль – Кәсіпорын қаржысын басқару (қаржы және қаржы құқығы), 13  кредит 

КП ТК BSE 4309 Бизнестегі салықтық есеп 7 4 

БП ТК ShMSZh 4221 Шет мемлекеттер салық жүйесі 7 4 

КП ТК KBKK 4310 Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы  7 5 

12.1 Модуль - Қаржыны басқару мен реттеу негіздері (қаржы нарығы және салық салу жүйесі), 10  

кредит 

КП ТК ANR 4311 Ақша-несиелік реттеу  7 5 

КП ТК KTM 4312 Қаржылық тәуекел менеджменті   7 5 

12.2 Модуль - Кәсіпорында іс жүргізу және қаржылық басқару (қаржы және қаржы құқығы), 10 кредит 

КП ТК KZhB 4311 Қаржылық жоспарлау мен болжамдау 7 5 

КП ТК KTB 4312 Қаржылық тәуекелдерді басқару 7 5 

13.Модуль-Инвестициялық саясат және практика, 25 кредит 

КП ЖК IKN 4313 Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 7 5 

КП ЖК КІ 4314 Қаржылық инжиниринг 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

11.1.Модуль  - Халықаралық қаржы қатынастары (қаржы нарығы және салық салу жүйесі) 

 

Дублин дискрипторлары: 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 төлемдерінің 

сомаларын анықтау, есепті кезендегі құралған табыстар және шегерістер бойынша тәжірибелік және теориялық 

білімдерді алу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің құрлымы студенттерді экономика салаларындағы салықтық есептің 

теориялық әрі тәжірбиелік жағынан жүйелі түрде оқытуға арналған, салық заңдарына және салықтардың 

экономикалық белгісіне, салықтардың қызметі мен принциптернің ҚР-да салықтар мен салық жүйесінің 
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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 күтілетін нәтижелер:А) кәсіпорын, ұйымдардың, сондай ақ мемлекеттік билік органдарының және 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржылық-шаруашылық қызметін етілдіруде ұсынымдарды әзірлеу 

мен ске асыруға қабілеті болу; В) Салық есептің анықталуын, оның мән-маңызын, тарихын, салық есебін 

жүргізудің негізгі талаптарын, салық есебінің пәнін, әдісін және қағидаларын салықтық есеп пен есеп беруді 
нормативті реттеуді, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, іс жүзінде  салықтық заңнама 

мен өзге де салықтар мен алымдар туралы нормативті-құқықтық актілер негізінде салықтық базалар мен 

салықтарды есептеу бойынша кәсіби міндеттерін орындауға қабілетті болу; С) Шаруашылық субъектілер мен 

жеке тұлғаларға салық жқнінде кеңес беруді , соның ішінде салық төлемдерін есептеу мен оңтайландыру мен 

салық есептілігін құруды іске асыруға қабілетті болу;  D) Салықтық бақылау мен салық төлемдерінің аудит 

шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын 

бұзғаны үшін жауапқа тартуға қабілеті; Е) Келешекке болжам жасауға ағымдағы және жедел жоспарларды, 

салық төлемдерінің бюджетін құру үшін деректерді дайындау, олардың орындалуын бақылау мен талдауға 

қабілетті маман болу.  

 

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

Пәннің атауы: 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 мазмұны: Аталмыш курс әлемдік қаржы нарығының құрамдас бөлігі 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 күтілетін 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 көздерін сәйкестендіріп, 

ақпаратты өңдеу 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Төлем жүйесі 
Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: төлем жүйесінің теориялық аспектісі, ақшалай, несиелік-есептік және төлемдік 

қатынастардың қызмет ету негіздері бойынша жиынтық білімді кешенді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс төлем жүйелерін, олардың функцияларының құрылымы мен 

ерекшеліктерін, экономикадағы рөлін зерделеуге арналған. 

Пререквизиттері: Қаржылық институттардағы бюджеттеу, Банктік қадағалау, Электрондық қаржылық 

есептілікті жүргізу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы төлем жүйесінің ұйымдастырылуы мен 

қызмет етуінің негізін, төлем жүйесінің негізгі қызмет ету тенденциялары мен заңдылықтарын білу; В) 

Қазақстандағы банктердегі есеп айырысу түрлері мен қағидалары, банкаралық есеп айрысулар және оларды 

жүзеге асыру тәртібі С) мемлекеттегі ақша айналымын ұйымдастыруды білуі,қоғаммен экономика дамуының 
түрлі кезеңдерінде ақша, несие және банктердің рөлін талдау мүмкіндігі, осы саладағы мәселелерді анықтау 

және осы мәселелерді шешу жолдарын таба білу мүмкіндігі. D) зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды 

пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын сауатты жазуға дығдыландыру және 

ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) қажетті ақпаратты жинап, оларды талдау 

үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды меңгеру. 
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11.2 Модуль – Кәсіпорын қаржысын басқару (қаржы және қаржы құқығы) 

 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: Салық есебінің пәні ретінде кәсіпорынның өндірістік және өндірістік емес іс-

әрекеті болып табылады, оның нәтижесінде салық төлеушісі ретінде кәсіпорынның салықтарды есептеу және 

төлеу бойынша міндеттемелері туындайды. Қазіргі жағдайда бухгалтерияның рөлі өзгеріп, енді оның қызметіне 

бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есеп беруді құрастыру ғана емес, сондай-ақ, салықтық есепті 

жүргізу және корпорациялық табыс салығы мен қосылған құн салығы бойынша Декларацияны толтыру жатады. 

Пререквизиттері: Салық және салық салу, Бухгалтерлік есеп, Салықтық қызметтің теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы салық есебінің ұйымдастыру негіздерін білу керек; В) 

Салық есептің анықталуын, оның мән-маңызын, тарихын, салық есебін жүргізудің негізгі талаптарын, салық 

есебінің пәнін, әдісін және қағидаларын салықтық есеп пен есеп беруді нормативті реттеуді, қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, іс жүзінде  салықтық заңнама мен өзге де салықтар мен алымдар 

туралы нормативті-құқықтық актілер негізінде салықтық базалар мен салықтарды есептеу бойынша кәсіби 
міндеттерін орындауға қабілетті болу; С) салықтық есептілікті толтыру бойынша тәжірибелік дағдыларды 

игеріп алу керек; D) Салықтық бақылау мен салық төлемдерінің аудит шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , 

олардың қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын бұзғаны үшін жауапқа тартуға 

қабілеті; Е) кәсіпорындағы бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізу саласында  құзыретті болуы керек. 

 

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

Пәннің атауы: Шет мемлекеттер салық жүйесі 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г 

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 мазмұны: 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 төленуін 

бақылау. Салықтық құқықбұзушылыққа жауапкершілік. 

Пререквизиттері: Қаржы тарихы, Макро және микро талдау, Мемлекеттік бюджет 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін 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 төлемдерінің аудит шараларын ұйымдасыру мен өткізуге , олардың 

қортындыларын заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету, салық заңын бұзғаны үшін жауапқа тартуға қабілеті; Е) 

кәсіпорындағы бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізу саласында  құзыретті болуы керек. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның банкроттылығы мен қайта құрылуы 

Бағдарлама авторы: 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 мазмұны: Аталмыш пән келесідей  мәселелер бойынша білімді қамтамасыз ететін арнайы 

курс болып табылады: борышкер-кәсіпорынның банкроттық процесі; банкроттық кезеңде борышкер-

кәсіпорынның шаруашылық операцияларын есепке алу және талдау; борышкер-кәсіпорынның қайта 

ұйымдастыру рәсімдерінің сипаттамасы; банкрот-кәсіпорынның тарату балансы және есептілігі. 

Пререквизиттері: Салық және салық салу, Бухгалтерлік есеп 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорындағы банкроттықты қайта ұйымдастыру негіздері; В) 

дәрменсіздік себептерін және оны диагностикалау тәсілдерін білуі тиіс; с) кәсіпорынның қаржылық жағдайын 
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бағалау және болжау; D) қаржылық сауықтыру жоспарларын іске асырудан күтілетін нәтижелерді болжау 

қабілеті; Е) банкроттық рәсімдеріне байланысты шаруашылық операциялардың есебін жүргізу. 

 

12.1 Модуль - Қаржыны басқару мен реттеу негіздері (қаржы нарығы және салық салу жүйесі) 

 

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

Пәннің атауы: Ақша-несиелік реттеу 

Бағдарлама авторы: Аймагамбетова Ж.К. 
Курсты 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 мазмұны 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, Несие ісі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттердің экономиканы қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу 

жүйесінің қазіргі жай- күйінің сипаты туралы білім жиынтығын алуы; В) нарықтық экономика жағдайында 

қаржылық және ақшалай-несиелік реттеу әдістері мен ұйымдастыру мәселелерін зерттеу; С) экономиканы 

реттеудің жекелеген қаржылық және ақша-несиелік әдістерін пайдалану шекараларын бағалау дағдыларын 
меңгеру;  D) жалпы елдің, жекелеген өңірлер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің экономикалық өсуін 

қамтамасыз етуге негізгі қаржы және ақша кредит құралдарының әсерін талдау дағдыларын алу; Е) 

макроэкономикалық процестерді қаржылық және ақша-несиелік реттеудің өзекті мәселелерін анықтау 

дағдыларын меңгеру . 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық тәуекел менеджменті   

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің қаржы ұйымдарын басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау 

саласындағы құзыретін қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 
білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  

Пререквизиттері:  Қаржылық менеджмент, Компанияның қаржылық есебі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-

несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру;  D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 
тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

 

12.2 Модуль - Кәсіпорында іс жүргізу және қаржылық басқару (қаржы және қаржы құқығы) 

 

Дублин дискрипторлары: 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 төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын қолдауға мүмкіндік беретін кәсіпорындар мен 

ұйымдардың перспективалық қызметін басқару саласындағы білімдерін тереңдету болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 
білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету .  

Пререквизиттері:Қаржыға кіріспе, Компанияның қаржылық есебі, Кәсіпорындағы бюджеттеу. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұсынылатын басқару нұсқаларын сыни бағалау қабілеті әлеуметтік- 

экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік- экономикалық салдарлардың өлшемдерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; В) қаржы нарықтары мен қаржы-

несие институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 
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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) әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т. б. 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру және басқару шешімдерін 

қабылдау үшін алынған мәліметтерді пайдалану қабілеті; Е) экономикалық бөлімдерді құру үшін қажетті 

есептерді орындау, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну 

қабілеті. 

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

Пәннің атауы: Қаржылық тәуекелдерді басқару 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Қаржылық тәуекелдерді басқару" пәнін игерудің мақсаты студенттердің 

қаржылық ұйымдарды басқару, сондай-ақ қаржылық тәуекел-талдау саласында құзыретін қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Компанияның қаржылық есебі, Кәсіпорындағы бюджеттеу.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі 
қаржылық экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістері; В) қаржы нарықтары мен қаржы-несие 

институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін білу; 

С) кешенді экономикалық және қаржылық талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға 

беру; D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру; Е) қаржы саласындағы тәуекелдерін талдау және анықтау 

бойынша әзірленген ұсыныстар мен іс- шараларды ұсыну дағдыларын меңгеру. 

 

13.Модуль-Инвестициялық саясат және практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу. 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді негізгі курс бөлімдерімен таныстыру және инвестиция 

саласындағы ғылыми - практикалық білімді беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық-несиелік қызмет көрсету аясындағы кәсіби білімді бере отырып ақша 

және несие жүйесінің әрекет ету негізінің, халықаралық несиелік есеп айырысу мен валюталық қатынастардың, 

сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктерінің теориялық аспектілері бойынша жиынтық білімді 

кешенді түрде көрсетуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Компанияның қаржылық есебі, Кәсіпорындағы бюджеттеу, Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инвестициялық қызмет етуі мен теориялық аспектісін, сонымен қатар 
қазіргі инвестициялық саясаттың негізгі бағыттары мен қаржыландыруды ұйымдастырудың формалары мен 

принциптерін оқып үйренеді;В) өз бетінше экономикалық шешім қабылдау және талдау дағдысын, 

инвестициялық саласында практикалық дағдыларды меңгереді; С) инвестицияны қаржыландыру көздері, 

жобалардың микроэкономикалық фундаменталды талдау, нақты және портфелді инвестициялау .негізгідерінің 

теориялық аспектілерін меңгереді;D) қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздерін, 

қаржы-банктік жүйенің теоретикалық және тәжірибелік аспектілерінің қызметтерін, мемлекеттік қаржы және 

карпорация қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі, сонымен қоса нарықты реттеу үшін қаржы-

несиелік құралдардыәлемдік тәжірибеде қолдану;Е) кез келген қаржы-несиелік мекеменің орнын қаржылық 

институттар мен банктер жүйесінде бағалау. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық инжиниринг 
Бағдарлама авторы: Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тәуекелдерді, өтімділікті және кірістілікті басқару үшін күрделі қаржы өнімдерін 

құрастыру, жаңа қаржы құралдарын құру, инвестициялық және коммерциялық банктің клиенттері ұсынатын 

сұраныс құрылымына сәйкес құрамдастырылған инвестициялық стратегияларды әзірлеу білімі мен дағдыларын 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық тәуекел-талдау саласында кешенді 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; қаржылық тәуекел-талдау жүргізу және қаржылық 

тәуекелдерді басқару үшін қаржылық құралдарды білікті қолдану іскерлігін студенттерге үйрету. 
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Пререквизиттері: Банк қызметін талдау, Банктік қадағалау, Компанияның қаржылық есебі, Кәсіпорындағы 

бюджеттеу, Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржылық инжиниринг ұғымының мазмұнын меңгеру, оның негізгі 

мақсаттарын қарастыру, қаржылық инжиниринг нәтижелерін мүдделі тұлғалар – тұтынушыларды анықтау, 

олардың мүдделерінің ерекшелігін нақтылау; қаржылық инжиниринг процесіне әсер ететін факторларды 

анықтай білу; В) қаржылық инжинирингтің негізгі өнімдерін игеру, оларды өнімнің құрылымын және оның 

қасиеттерін айқындайтын жіктеу белгілеріне сәйкес жүйелей білу; С) кешенді экономикалық және қаржылық 
талдау негізінде қаржы нарықтарында жұмыс істейтін түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдардың 

қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігіне баға беру; D) қаржы нарықтары мен қаржы-кредит 

институттары саласындағы қазіргі қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін 

меңгеру; Е) борыштық және үлестік нарықтарда инвестициялау және қаражат тарту міндеттерін шешу үшін 

әртүрлі қаржы құралдарын құру практикасын меңгеру. 
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4 Модуль -Руханият және экономика, 10 кредит 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК EТ 1203 Экономикалық теория 1 4 

БП  Оқу практика 2 1 

5. Модуль -Микроэкономика және кіріспе, 8 кредит 

БП ЖК Mik 1204 Микроэкономика 2 4 

БП ЖК MK 1205 Мамандыққа кіріспе (ағылшын тілінде) 2 4 

 

4 Модуль -Руханият және экономика 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханиат 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет  туралы жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 
дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады. В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді.  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады. Д. Өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі. Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 
рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді. 

 

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

Пәннің атауы: Экономикалық теория 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: стуенттерде экономиканың кез-келген саласында өз беттерінше қолдана алтын 

әдістерді, тәсілдерді, талдау құралдарын пайдалануға мүмкіндік туғызатын экономикалық ойлау қабілетін 

қалыптастыру.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық теория - бұл тұтас ғылымдар кешенінің негізі және экономикалық 

саясаттың тамыры болып саналады. «Экономикалық теория» пәні студенттерге экономика туралы негізгі 

білімді береді, экономиканың жүйе ретіндегі негізгі ұғымдарын, категорияларын, экономикалық дамудың 

заңдылықтар мен алғышарттары туралы түсініктерді оқытады. Экономикалық теория экономиканың жұмыс 

жасауының, қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму эволюциясының, жеке ұдайы өндіріс заңдылықтарының 

(микроэкономика), ұлттық экономика деңгейіндегі ұдай өндірісті (макроэкономика), мезоэкономика және 

әлемдік экономиканың маңызды мәселелерін қарастырады және зерттейді. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 
Постреквизиттері: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Экономика қызметінің негізгі проблемаларын, экономикалық ғылымның 

даму бағыттарын білу. В. Экономикалық моделдерді экономикалық жағдайды талдау, мемлекеттің 

экономикалық саясаттың салдарын болжау мен алдына алу үшін қолдану. C. Экономикалық ақпаратты жинау, 

біріктіру және  талдауға қабілетті. Д. Іс жүзінде экономикалық заңдылықтардың талаптарын есепке алу 

дағдыларына ие бола алады. E. Тиімді шаруашылық жасау әдістерін экономикалық таңдау мен өңдеу 

жаңашылдығын пайдалану. 

5. Модуль -Микроэкономика және кіріспе 

 

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

Пәннің атауы: Микроэкономика 

Бағдарлама авторы:   Игильманова С.И. 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде микроэкономика әдістері туралы, нарықтық экономика 

субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалап,  олардың бизнес-ортада өзін-өзі табысты іске асыруын 

қалыптастыру үшін негізгі микроэкономикалық модельдер туралы білімдерді қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Микроэкономика нарықтың экономикалық қатысушыларының мінез-құлқын – 

тұтынушылар мен өндірушілердің, сондай-ақ олардың экономикалық мақсаттарын келісу тетігін қарастырады. 

Курстың құрылымы тұтынушының мінез-құлық теориясын, өндіріс факторларының нарығы теориясын және 

оларға баға белгілеу мәселелерін қамтиды. Сонымен қатар, курс нарықтық құрылымдардың типтерін талдауды 

қамтиды, нарықтық қатынастардың тұрақсыздығын жою үшін мемлекеттің қызметін қарастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Логистика негіздері, Мемлекеттік менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Нақты жағдайды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді білу 
және түсіну. В. Микроэкономика мәселелерін шешу кезінде өз білімі мен түсінігін қолдану. С. Экономикалық 

шешімдерді қабылдау және іске асыру кезінде бағалау мен талдау қабілетін қалыптастыру. Д. Ұйымның 

стратегиясына сәйкес операциялық сипаттағы іс-шаралар кешенін әзірлеуге және іске асыруға қатысу. Е. 

Кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық бөлімшелері мен қызметтерінің қызметін басқаруды 

ұйымдастыру және жетілдіру мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға қатысу. 

 

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

Пәннің атауы: Мамандыққа кіріспе (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мамандыққа кіріспе (ағылшын тілінде) - кәсіпорынның қалыпты шаруашылық 

қызметін жүргізу үшін жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге қаржылық есепті дамытуға арналған 
бірқатар құрылымнан тұрады. Курстың басты мақсаты – болашақ мамандықтың мазмұның ашып көрсету, 

студенттерді оның негіздерін саналы меңгеруге бағыттау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: The objectives of mastering the discipline "Introduction to the specialty" are: 1. Forming 

the future economist's ideas about his future profession, about the types, objects and nature of professional activity, the 

requirements for the preparation of bachelor's degree in accounting and audit. The short course of the program: the 

formation of students' skills necessary for active economic activity, to give students a systematic, holistic view of the 

basic principles, laws, the mechanism for the development of economic relations in the agroindustrial complex, to 

provide an appropriate theoretical level and practical focus in the system of training and future activity of the 

economist. Use of acquired skills and theoretical knowledge in professional work . 

Пререквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Постреквизиттері: Мемлекеттік менеджмент, Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Таңдаған мамандықтарыңыздың мамандарына қойылатын біліктілік 

талаптары жәнінде түсінік болу. Пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер келесілерді білуге тиісті:  ішкі 
тәртіп ережелері; басылымдардың библиографиялық тізімдерінің жазылу ережелері мен қолданылған 

әдебиеттер тізімін дұрыс жазу;  оқу құжаттарын дұрыс жазу ережелеі. В. Сабақтарға қатысып және СӨЖ 

тапсырмаларды орындау барысында студенттер үйренеді және практикалық машықтарды иемдену қажет:  
жеке мақсаттарды қарастыра алу керек. С. Мәлімет-іздестіру аппараттарымен жұмыс жасай алу; оқу құжаттары 

мен әдебиеттер тізімін стандарттар талаптарына сәйкес орындау. Д. тақырып төңірегінде әңгімені жүргізе білу, 

ақпарат алмасу, баға бере білу, дискуссия жүргізу және оған белсене араласа білу, көпшілік алдында баяндама 

жасауда құзыретті болу. Е. Курс бойынша алынған теориялық білімді нығайту және ақпараттарға талдау, 
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сараптау жұмыстарына қатысты іс-тәжірибелік дағдыларды дарыту. A. Factors of personality development and 

activity, objective links of education, upbringing and development of the personality, modern educational technologies, 

ways of organizing educational and cognitive activities, forms and methods of quality control of education. B. Identify 

problems of self-education, set goals, plan and organize their own individual educational process, develop self-

education skills, strive for universalism of activities; theoretically analyze the results of the activity. C. Self-education 

skills, planning skills of own activity, skills of development of individual abilities, experience of effective goal-setting. 
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3.1 Модуль – Қазіргі заманғы қоғамдағы құқықтық процестер және бухгалтерлік есеп негіздері, 9 

кредит 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК ВЕN 2201 Бухгалтерлік есеп негіздері 3 4 

3.2 Модуль – Құқық 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 микроэкономика, маркетинг негіздері, 14 кредит 

БП ЖК МВТ 2206 Мемлекеттік басқару теориясы 3 5 

БП ТК Мік 2207 Микроэкономика 3 5 

БП ТК MN 2208 Маркетинг негіздері 3 4 

6.2 Модуль – Мемлекеттік басқару және модельдеу, саладағы маркетинг, 14 кредит 

БП ЖК МВТ 2206 Мемлекеттік басқару теориясы 3 5 

БП ТК МЕРМ 2207 Микроэкономика және экономикалық процестерді модельдеу 3 5 

БП ТК ASM 2208 Әлеуметтік саладағы маркетинг 3 4 

7.1 Модуль – Ұлттық экономика, менеджмент және Internet қолдану, 16 кредит 

БП ТК MN 2209 Менеджмент негіздері 3 5 

БП ТК 
MKZhIKKK 

2210 

Мемлекеттік қызметшілердің жұмысында Internet және кеңсе 

қосымшаларын қолдану 
4 5 

БП ТК Mak 2211 Макроэкономика 4 6 

7.2 Модуль – Жүйелі басқару, экономикадағы цифрландыру, 16 кредит 

БП ТК Men 2209 Менеджмент 3 5 

БП ТК ЕС 2210 Экономикадағы цифрландыру 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 KSS 2213 Қазақстандағы салық және салық салу 4 4 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

БП  Өндірістік 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  Өндірістік практика 4 3 

 

3.1 Модуль – Қазіргі заманғы қоғамдағы құқықтық процестер және бухгалтерлік есеп негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 
Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге кәсіби құзыреттері мен орналып жатқан өзгерістерге шапшаң 

бейімделуін дамыту арқылы, олардың талап етілуінің жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізуді анықтау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курс жазбаша жұмыстарды (бақылау, курстық жұмыстар, эссе, дипломдық, 

диссертациялық жұмыстар) орындау, емтихандарда, зерттеулерде жауап беру, академиялық қызметкерлермен, 
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оқытушылармен және басқа да білім алушылармен қарым-қатынасы кезінде өз пікірін білдіру және бағалау 

кезінде студенттің адалдығын анықтайтын құндылықтар мен қағидаттардың жиынтығын зерделеуді қамтиды.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ұлттық руханият, Демография 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті, Мемлекеттік қызмет және 

мемлекеттік  этикасы 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Еңбек нарығында сұранысқа ие болу, әлеуетті тұтынушылардың 

сұраныстарына жауап беру, ұлттық біліктілік шеңбері мен кәсіби стандарттардың талаптарына сәйкес келу; В. 

Оқу нәтижелерінің сипаттамасын, еңбек шығындарын (академиялық кредиттердің көлемін), оқыту мен оқыту 
тәсілдерін, білім алушылардың оқу жетістіктерінің нәтижелерін бағалау әдістері мен критерийлерін қоса 

алғанда, дәреже алуға әкелетін бағдарламаның нақты сипаттамасын қамтуы тиіс; С. Әр түрлі бейіндегі немесе 

жеке оқу траекториясының қажеттіліктері бар білім алушыларды таңдау мүмкіндігі үшін бағдарлама 

құрылымының икемділігі және оқу іс-әрекетінің қосымша түрлерін ұсыну; Д. Оқу қызметі мен оқу нәтижелерін 

бағалау арасындағы өзара байланыс; Е. Оқыту әдістемесінде сандық технологияларды қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Бағдарлама авторы: Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқи отырып студенттер бухгалтерлік есептің қаржылық есеп бөліміндегі 

мәліметтермен толығымен танысып, мағлұмат алады. Сонымен қатар «Бухгалтерлік есеп негіздері» пәні  

кәсіпорындарды  тиімді басқару жүйесінде бухгалтерлік есептің маңызы мен орнын оқып  зерттеу. 
Курстың қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есеп туралы кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін басқару 

механизмі ретінде жалпы ұғымын алу, бухгалтерлік есеп үшін қажетті және оны қолданудың талаптарына 

жауап беретін ақпараттық-бақылау жүйесін ұйымдастыру. Бухгалтерлік есептің маңызы мен құрылымын, 

шоттар жүйесін, екіжақты жазуды оқып үйрену, ұзақмерзімді және ағымдағы активтер есебін, шаруашылық 

субъектілерінің капиталы мен міндеттемелерінің есебін игеру. Бухгалтерлік есеп принциптері мен негізгі 

концепцияларын игеру. Қаржылық есеп беру нәтижесін анықтау және дайын өнімді сату есебін 

ұйымдастыруды қамтиды.  

Пререквизиттері: Экономикалық  теория,  Статистика 

Постреквизиттері: Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау, Аймақтың еңбек ресурстарын басқару және 

реттеу 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Бухгалтерлік есептің негізін құрайтын базалық қағидалары, әдістері мен 
есептеу тәсілдерін қолдана білу. В. Бухгалтерлік есеп объектілерін – активтер, міндеттемелер, меншікті 

капитал, табыс және шығындар, тану, көрсету, үрдістерін стандарттау. С. Бухгалтерлік есептің шоттар жүйесін 

таныстырып, бухгалтерлік есеп ақпараттарын дұрыс пайдалану мен оның талаптарға сай әдістемелік 

тұрығысынан ұйымдастырылуы. Д. Есептіліктің шетелдік жүйелерімен үйлесемді болатын негізгі 

тенденцияларға байланыстыру. Е. Нормативтік- құқықтық құжаттарға сәйкес кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп 

жұмысының ұйымдастырылуының негізін білу. 

 

3.2 Модуль – Құқық 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, өзінің таңдаған сабақтарына қарамастан, азаматтың өмір бойы ілесіп жүретін құқықтық 

қарым-қатынасында одан әрі бағдарлануы үшін іскерліктер мен дағдыларды дарыту. 

Курстың қысқаша мазмұны: Оқу курсында құқық салаларының негіздерін, құқық теориясының ұғымдары 

мен анықтамаларын құрайтын ұғымдар мен құқықтық нормалар қарастырылады. Әсіресе, адам мен азамат 

өмірінде жиі кездесетін салаларға назар аударылады: Қазақстандық құқық жүйесі мен студенттердің 

дүниетанымы туралы білімді қалыптастыруда құқық негіздері маңызды рөл атқарады, бұл оқу курсы 

мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың жиынтығын олардың нормативтік нысаны мен құқық қолдану 

практикасында жүйелі түрде зерттейді.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы.    

Постреквизиттері: Мемлкеттік қызмет саясаты, Философия 
Оқытудан  күтілетін  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 

өзара 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. 

Өз бетінше білім алу және құқықтық (заңдық) дүниетанымды қалыптастыруды жалғастыру үшін дағдыларды 

меңгеру. 
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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 рөлін шаруашылық 

жүргізуші субъектіні басқару жүйесіндегі ұйымдастыру функциясын дамытудағы және басқарушылық 

шешімдер қабылдаудағы рөлін жеткізеді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есеп - нарықтық экономика инфрақұрылымының маңызды элементі 

болып табылады, ол ұйымның қаржылық есептілігін мүдделі пайдаланушыларға шешім қабылдау үшін қажетті 

ақпаратты ұсынады. Қаржылық есептілікті пайдаланушылардың әр түрлі топтарының болуы бухгалтерлік 

есептің ақпараттық жүйе ретінде сыртқы және ішкі пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктеріне қарай 

бөледі: қаржылық есеп және басқару есебі. Бухгалтерлік есептің міндеттері потенциалды инвесторлардың, 

акционерлердің, несие берушілердің қаржылық ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында дұрыс, оңтайлы 

шешімдер қабылдау үшін сенімді, объективті бухгалтерлік ақпаратпен қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік, 

статистикалық, салық қызметтері мен басқа да пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру болып табылады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Статистика 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Бюджет-салық жүйесі, Мемлекеттің инвестициялық қызметін 

басқару, Қаржылық бақылау 
Оқытудың күтілетін нәтижелері: A. Ақпаратты жинау, беру, өңдеу және жинақтау процестерінің жалпы 

сипаттамасы; бухгалтерлік есеп сипаты мен әдістері, оны ұйымдастырудың негіздері, ұйымның есеп саясаты, 

бухгалтерлік есептеулер, негізгі құралдар, материалдық емес активтер және басқа объектілер, қаржылық 

есептілік және оның халықаралық стандарттары, бухгалтерлік есепті автоматтандыру. B. Кәсіпорынның 

ресурстарын, оның қызметінің экономикалық көрсеткіштерін анықтайды. C. Тауарлар мен материалдық 

құндылықтардың есебін жүргізу, кәсіпорындардың қаржылық мүмкіндіктерін бағалау және талдау,  

коммерциялық қызметті жоспарлау, ұйымдастыру, есепке алу және бақылау, оның нәтижелерін болжау. Д. 

Коммерциялық, маркетингтік, логистикалық, сауда және жарнамалық қызметтерді ұйымдастыру және басқару 

үшін ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және талдау әдістерін қолдану. Е. Бухгалтерлік есеп, қаржылық 

есептілікті дайындау, аудитке дағдылану. 

 

6.1 Модуль – Мемлекеттік басқару және микроэкономика, маркетинг 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 зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік басқарудың әлеуметтік, ұйымдық-функционалдық, 

ақпараттық-коммуникациялық, кәсіби-кадрлық және құқықтық тетіктерін және мыналарды: мемлекеттік 

басқарудың негізгі теорияларын; мемлекеттік билік органдарының өкілеттіктерін, функциялары мен 

құрылымын оңтайландыру процестерін; мемлекеттік қызмет жүйесінде кадр саясатын іске асыру қағидаттары 

мен тетіктерін; мемлекеттік басқару процесінде мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимыл нысандарын зерделеуді 
қамтиды.  

Пререквизиттері: Экономикалық терия, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Мемлекеттік басқарудың теорияларының, тұжырымдамаларының және 

қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұнын білу; В. Мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруға қатысты нормативтік 

актілермен, өзге де құжаттармен жұмыс істеуді практикада пайдалану; С. Мемлекеттік билік органдарының 

басқару қызметін оңтайландыру мүддесінде әлеуметтік практикасының құбылыстары мен процестеріне ғылыми 

талдауды жүзеге асыру қабілеті; Д. Елде және шетелде мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру мәселелері 

бойынша өз көзқарасын дәлелді түрде баяндай білу; Е. «Мемлекеттік және жергілікті басқару» бағыты 

бойынша студенттердің оқуын жалғастыруына қажетті біліктіліктер.      

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

Пәннің атауы: Микроэкономика 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде микроэкономика әдістері туралы, нарықтық экономика 

субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалап,  олардың бизнес-ортада өзін-өзі табысты іске асыруын 

қалыптастыру үшін негізгі микроэкономикалық модельдер туралы білімдерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Микроэкономика нарықтың экономикалық қатысушыларының мінез-құлқын – 

тұтынушылар мен өндірушілердің, сондай-ақ олардың экономикалық мақсаттарын келісу тетігін қарастырады. 
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Курстың құрылымы тұтынушының мінез-құлық теориясын, өндіріс факторларының нарығы теориясын және 

оларға баға белгілеу мәселелерін қамтиды. Сонымен қатар, курс нарықтық құрылымдардың типтерін талдауды 

қамтиды, нарықтық қатынастардың тұрақсыздығын жою үшін мемлекеттің қызметін қарастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Логистика негіздері, Мемлекеттік менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Нақты жағдайды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді білу 

және түсіну. В. Микроэкономика мәселелерін шешу кезінде өз білімі мен түсінігін қолдану. С. Экономикалық 

шешімдерді қабылдау және іске асыру кезінде бағалау мен талдау қабілетін қалыптастыру. Д. Ұйымның 
стратегиясына сәйкес операциялық сипаттағы іс-шаралар кешенін әзірлеуге және іске асыруға қатысу. Е. 

Кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық бөлімшелері мен қызметтерінің қызметін басқаруды 

ұйымдастыру және жетілдіру мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға қатысу. 

 

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 өнімдер мен қызметтер нарығында тәжірибелік дағдыларды дамыту. 

Курстың қысқаша мазмұны: Бұл пән жалпы маркетингтік менеджмент тұрғысында маркетингтік қызметті 

ұйымдастыру туралы білім береді. Ол маркетингтік зерттеулерді басқаруды, маркетингтік зерттеудің 

элементтерін, экономиканың түрлі салалары мен секторларында маркетингтік стратегияларды әзірлеуді, тұтас 
алғанда кәсіпорынды басқару үшін маңызды болып табылатын тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастырудың 

негізін құрайтын қағидаларды, әдістерді және құралдарды зерттеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Интернетте деректер базасын жариялау, Мемлекеттік 

сектордағы кросс мәдени менеджменті. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А. Маркетинг субъектілері туралы маркетингтің негізгі ұғымдарын білу. В. 

Маркетингті әртүрлі салаларда қолданудың тиімділігін бағалау әдістері мен қызмет көрсету және өндірістік 

емес сектордағы маркетингті басқару әдістерін меңгеру. С. Әртүрлі профильдегі кәсіпорындар қызметінің 

негізгі көрсеткіштерін жақсартумен байланысты әртүрлі практикалық мәселелерді шешуде маркетингті 

қолдану, сату нарығының мақсатты сегментін негіздеу үшін тиімді бағыттарды бөліп көрсету; нарыққа ену 

және тұтынушыларды тарту үшін маркетингтік стратегияларды қолдану; кәсіпорындардағы маркетингтік 
менеджменттің құрылымын, оларды қайта құрылымдаудың негізгі бағыттарын дұрыс бағалау; тауарларды сәтті 

өткізу үшін оларды орналастыру әдістері мен тәсілдерін қолдана алуды; өндіріс пен қызмет көрсету саласында 

тиімді маркетингтік коммуникацияларды ұйымдастыра білу керек. Д.  Маркетинг негіздері туралы негізгі 

теориялық ережелерді білу, тауарлар мен тұтынушылар нарығын сегменттеу, өнім саясаты және тауарлар 

ассортиментін қалыптастыру саласында жүйелі білім алу. Тауарларды сату әдістерін, тарату арналарын, өнім 

саясаты мен маркетингтік стратегияларды таңдау. Маркетингтік жоспарларды жасаудың маңызды бағыттары 

мен тетіктерінің мазмұны, олардың ерекшеліктері, кәсіпорындардағы маркетингті басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымдарын білу. Е. Өнімнің сапасын жақсарту және халықтың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында жекелеген кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде тиімді шешімдер 

қабылдауда экономикалық, әлеуметтік және ақпараттық негіздеу дағдыларына ие болу. 

 

6.2 Модуль – Мемлекеттік басқару және модельдеу, саладағы маркетинг 

 

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

Пәннің атауы: Микроэкономика және экономикалық процестерді модельдеу 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге микроэкономика әдістері туралы, нарықтық экономика 

субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалау  және бизнес-ортада табысты өзін-өзі жүзеге асыруы үшін 

негізгі микроэкономикалық модельдер туралы түсінік беру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Пән микро деңгейде нарықтық құбылыстарды моделдеу әдіснамасын оқытады. 

Курс микроэкономика субъектілерінің экономикалық шешімдер қабылдауын, жасалған және жетілмеген 

бәсекелестік жағдайында тауарларды шығару көлемі мен бағасын таңдауды, өндіріс факторларының оңтайлы 

көлемін және ресурстарды оңтайлы бөлуді қарастырады. Талдаудың теориялық әдістерін практикалық 
мысалдармен және жағдайлармен біріктіру ойлаудың ерекше бейнесін алуға және экономикалық түйсікті 

дамытуға мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Макроэкономикалық саясат, Логистика, Экономикалық зерттеулер әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Нақты экономикалық жағдайды модельдеу кезінде әртүрлі 

микроэкономикалық заңдылықтарды меңгеру. В. Оларды шешу тәсілдерін ұсыну және күтілетін нәтижелерді 

бағалау. С. Креативті ойлау дағдыларын меңгерген: жаңа бірегей идеяларды жасау және табу қабілеті, 

экономикадағы проблемаларды стандартты емес түрде шешуді табысты табу, соның ішінде экономикалық 
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үдерістердің үлгілерін құру, кез келген проблеманы шешуге шығармашылықпен қарау қабілеті, өздігінен білім 

алуға және өзін-өзі дамытуға ұмтылу. Д. Клиенттің қажеттілігін анықтай алады және оларды тиімді 

қанағаттандыра алады, қажетті ресурстарды тарту арқылы клиенттердің проблемаларын шешуге дайын бола 

алады. E. Экономикалық, мироэкономикалық, әлеуметтік маңызы бар проблемаларды модельдейді, ұжымда 

дербес жұмыс істей алады. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік саладағы маркетинг 
Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

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 мазмұны: Әлеуметтік маркетинг тұжырымдамасының танымалдығы көп 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 өмір сүруін көрсете отырып, өзінің нәтижесі бар адам, әлеуметтік топтар, 

басқалардың бәрін енетіндей болады, өйткені олардың әрқайсысында адамдар, әлеуметтік қауымдастықтар 

әрекет етеді. Әлеуметтік саланы дамытудың шарты басқа салалардың қызмет етуі болып табылады, өйткені 
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, АӨК 

саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудың күтілетін 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 – Ұлттық экономика, менеджмент және Internet қолдану 

 

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 мазмұны: Пәнді оқыту барысында білім алушы менеджментке менеджмент эволюциясын 

меңгере отырып, басқарушылық және көшбасшылық ұғымдарын меңгеріп, ұйымдастыру және тиімді басқару, 

менеджменттегі коммуникация, басқарушылық шешімдер түрлерімен таныса алады. Сонымен қатар, 

менеджменттегі жоспарлау, менеджменттегі мотивация, шиеліністер мен өзгерістерді басқару, адам 

ресурстарын басқару, басқару этикасы жөнінде мағлұмат ала алады. 

Пререквизиттері:Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Қала экономикасын басқару, Инвестициялық жобалар, Адам ресурстарын басқару 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Менеджмент теориясының құрамдас бөліктері 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 өзгерісті басқару, тауарлар бәсекеқабілеттілігі мен басқару тиімділігін бағалау, персоналлды ынталандыру 

әдістерін қолдану. С. Ұйымды басқару теориясы бойынша жаңа білім мен дағдыларды және оның даму 

тәжірибесін-басқарудағы нақты жағдайларда ерекше әдістер, процедуралар мен технологияларды қолдану. Е. 

Ұйымда басқару міндеттерінің шешімдерін үшін топтық өзара байланыс-кәсіби функцияларды жүзеге асыру 

кезінде мақсаттарды қоюда және міндеттерді қалыптастыру. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызметшілердің жұмысында Internet және кеңсе қосымшаларын қолдану 

Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы басқарудың 

тиімділігін арттыру мақсатында қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелерді құру мен 

құруға көзқарастарды, басқаруда заманауи ақпараттық жүйелер мен Internet қолдану және қолдану саласындағы 

іргелі білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқып-үйрену мемлекеттік және муниципалды басқару саласында 
қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер болып табылады. 

Студенттерге жобалық және мемлекеттік бағдарламаларды басқару аясында, басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерінің модельдерінде енгізілген заманауи технологиялық шешімдерді, басқару проблемалары мен 

міндеттерін шешу үшін ақпараттық жүйелерді қолдана отырып, басқару шешімдерін қабылдау процесінде 

ақпараттық технологиялар тізбегінің мақсаты туралы идеяларды қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, 

Мемлекеттік қызмет, Іскерлік коммуникация 

Оқытудың күтілетін 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 
өздерінің сенімдеріне нақты тұрғыдан қарау, ойлау қабілеті, сапалы және объективті өзіндік талдау жүргізе 

білу, басқалардың пайымдауын сыни тұрғыдан талдай білу, дәлелді тұжырымдар жасай білу, орынды 

бағалаулар мен түсіндірулер жасай білу, сондай-ақ нәтижелерді мемлекеттік басқарудағы ақпараттық жүйелер 

мен технологиялар саласындағы жағдайлар мен проблемаларға дұрыс қолдана білу мүмкіндігін көрсету. С. 

Басқарудың заманауи автоматтандырылған ақпараттық жүйелері туралы; заманауи даму тенденцияларын және 

муниципалды басқаруда басқарудың ақпараттық жүйелерін енгізу туралы, басқарудың ақпараттық жүйелерін 

енгізуді қамтамасыз ететін нормативтік құжаттарға қол жеткізу технологиялары туралы идеялардың болуы. Д. 

Internet арқылы мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы ресми ақпараттармен алмасу мүмкіндігі.  Е. 

Өзіндік жұмыс дағдыларын, клиенттердің қажеттіліктерін анықтайды және оларды тиімді қанағаттандыра 

алады, ресурстарды тарту арқылы клиент мәселелерін шешуді, соның ішінде ақпараттық жүйелерді қолдана 

отырып, сонымен қатар адамның жеке ресурстарын іске қосу және жұмылдыру арқылы, клиенттермен жұмыс 
істеу принциптерін, клиенттермен жұмыс жасау технологиясын, қолдау әдістерін біледі, мемлекеттік басқаруда 

технологияларды қолданатын тұтынушылармен қарым-қатынас қалыптастыру. 

 

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 мазмұны: Макроэкономика экономиканы экономиканы біртұтас ретінде отырып, тауарлар 

мен қызметтердің өндірісінің жалпы көлемі мен өсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валюта 
бағамдары мен төлем балансын қарастырады. Ол оның үй шаруашылығы секторы, жеке, мемлекеттік және 

сыртқы секторлар сияқты ірі құрамдас бөліктерін бөледі. Макроэкономика ұзақ мерзімдегі өндіріс пен 

жұмыспен қамтудың көлеміндегі өзгерістермен қатар, экономикалық ауытқулардың қысқа мерзімдегі 

өзгерістерін де зерттейді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процестерді модельдеу, 

Менеджмент 

Постреквизиттері: Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік -

жеке әріптестік. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: A. Ойлау мәдениетін меңгерген, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, 

мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті. В. Экономикалық құбылыстарды, процестер 

мен институттарды макродеңгейде өзара байланыста талдай алады. С. Макроэкономикалық зерттеудің 

әдіснамасын меңгерген; экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді типтік әдістемелер мен 
қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде есептей алады. Д. Экономикалық, әлеуметтік, 

басқарушылық ақпарат көздерін пайдалана алады. Е. Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар 

туралы отандық және шетелдік статистика деректерін талдай алады, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің 

өзгеру үрдісін анықтай алады. 
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7.2 Модуль – Жүйелі басқару, экономикадағы цифрландыру 

 

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 мазмұны: Менеджмент – нарықтың кәсіби қызметкерлерін дайындау процесінде негізгі 
пәндердің бірі. Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; 

өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара 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 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Басқарудың негізгі ұғымдары мен санаттарын меңгеру. B. Өнеркәсіптін 

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: Экономикадағы цифрландыру 

Бағдарлама авторы:  Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономиканың цифрландыру тұрғысынан экономикалық құбылыстардың 

бағалау, цифрлық экономика мен ғаламдық цифрлық кеңістіктің экожүйесін қалыптастыру процестеріне қалай 

тиімді қатысуға болатындығын білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақпараттық өнімдер мен қызметтерді өндірудің негізгі технологияларын, 

ақпараттық өнімдер мен қызметтердің нарығын талдауда, компанияның маркетингтік қызметін басқару 

процесінде, ақпаратты басқаруда, әлемнің жетекші IT өндірушілерідің IT-өнімдерін және IT-қызметтерін 

жеткізушілері туралы түсініктерге ие болу туралы білім алады. Олардың бизнесті дамыту бағыттары, IT-

нарықтың ерекшеліктері мен қазіргі жағдайы, Қазақстанның IT-нарығындағы сұраныс пен ұсыныс динамикасы, 
маркетинг мүмкіндіктері және оның бизнесті дамытудағы рөлі, жолдары туралы білім IT-фирманы, ақпараттық 

өнімді немесе қызметті IT нарығына қалай шығару керектігі қарастырылады. Зерттелетін курс маркетингтік 

зерттеулер жүргізу, ақпаратты жинау, жүйелеу және өңдеу үшін заманауи ақпараттық технологияларды 

қолдану дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттер: Электрондық үкімет, Интернетте деректер базасын жариялау, HR-басқару. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А. Электронды бизнестің және электрондық коммерцияның өзіндік 

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 
салаларын цифрландыру саласында өзін-өзі білім алуға және өзін-өзі дамытуға ұмтылу. С. Сандық 

экономиканың негізгі ұғымдарын білу. Д. Түскен ақпарат пен жеке сенімге күмәнмен қарау, ойлау қабілеті, 

сапалы және объективті өзіндік талдау жүргізе білу; басқалардың пайымдауын сыни тұрғыдан талдай білу, 

нақты тұжырымдар жасай білу және негізделген бағалау жасау, интерпретация жасау, сондай-ақ нәтижелерді 

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: 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 мазмұны: Экономикалық даму жағдайына байланысты макроэкономикалық саясаттың 

міндеттері және оның түрлері (антициклдік, инфляцияға қарсы, экономикалық өсу, тұрақтандыру) 

қарастырылады. Тақырыпты зерттеуде ең маңыздысы экономикалық өсудің негізін құрайтын факторларды, 

елдегі жоғары немесе төмен жұмыссыздықтың себептерін, макроэкономикалық тепе-теңдік жағдайларын, бір 

елдегі өзгерістердің басқа елдердің экономикалық жағдайына әсерін, сондай-ақ экономиканы мемлекеттік 

реттеудің рөлі мен құралдарын бағалауды анықтау болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 

Менеджмент 
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Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Инвестициялық жобалар, Мемлекеттік менеджмент, 

Мемлекеттік -жеке әріптестік 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А. Әр түрлі салалар мен біліктіліктерден тұратын, жұмыс нәтижелері үшін 

жауапкершілік пен өкілеттікті бөлісетін және ұйымның корпоративті мәдениетін ұстануға дайын адамдардан 

тұратын топтың мүшесі ретінде жеке-жеке тиімді жұмыс жасау. В. Қазақстан экономикасында инновациялық 

үлгіде практикалық нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған елдегі және шетелде экономикалық ғылымның 

заманауи жетістіктері саласында теориялық және қолданбалы зерттеулер жүргізу. С. Әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік өлшемдерін, қауіп-қатерлер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, 
әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен шараларды дайындау; 

кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіби және инновациялық қызметі саласындағы жобалық шешімдерді 

әзірлеуге қатысу. Д.  Қоғамда болып жатқан әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді талдау және 

болашақта олардың мүмкін болатын дамуын болжау үшін  экономика ғылымның тарихы туралы, әр түрлі 

деңгейдегі экономикалық жүйенің жұмыс істеу негіздері туралы терең білімді қолдану. Е. Бухгалтерлік, 

статистикалық және есептік ақпараттарды аналитикалық өңдеуге сүйене отырып, тапсырмаға сәйкес 

ақпараттық шолулар, аналитикалық есептер дайындау, нәтижелерді бағалау, түсіндіру және басқару 

шешімдерін негіздеу. 

 

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 көзқарастар теориясының, әдіснамасының 

және ұйымдастырудың негіздерін, оның тетіктерін белгілі бір елдің нақты табиғи-тарихи және әлеуметтік-

экономикалық даму жағдайларында қолдану әдістерін зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсы экономикалық пәндер циклінің 

құрамдас бөлігі болып табылады және экономикалық мамандықтардағы студенттерге арналған. Мемлекет 

тарапынан экономикалық процестерді реттеу - кез келген қоғамдық-экономикалық жүйені басқарудың 

ажырамас элементі. Нарықтық қатынастар жүйесіне негізделген барлық елдер әртүрлі нұсқаларда қоғам 

өмірінде жүріп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу әдістерін кеңінен 

пайдаланады.  
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент, Демография 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Мемлекеттік қызмет, Мемлекеттік менеджмент, 

Мемлекеттік -жеке әріптестік, Бюджет-салық жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін дамытудың қазіргі заманғы 

үрдістерін талдайды. В. Тұтастай ел экономикасының тиімділігін арттыру үшін мемлекеттік реттеу саласында 

жаңа технологияларды әзірлейді. С. Мемлекеттік реттеу жүйесінде қазіргі заманғы әдістерді қолданады; 

мемлекеттік реттеу саласындағы басқару технологияларын сыни бағалауды жүзеге асырады. Д. Жоспарлар мен 

болжамдарды жасау рәсіміне қатысу үшін деректер базасын қалыптастырады, әртүрлі көздерден алынған 

ақпаратты құрылымдайды. Е. Экономикалық процестерді реттеу бойынша жоспарлар жасайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақстандағы салық және салық салу 

Бағдарлама авторы:   Сексенова А.Т.  

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 мазмұны: Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық 

қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез-келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып 

табылады. Салықтарды және оларды ұйымдастыруды оқып-үйрену қажеттілігі де нақты осыған байланысты 

негізделеді. Оқу курсында салықтар мен заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бөлігіне сәйкес 

деңгейде қалыптастыру мақсатында төлейтін басқа міндетті төлемдерді теориялық және практикалық тұрғыда 

үйрету болып табылады. Курстың міндеті мемлекетіміздің салық саясатының қалыптасуынан бастап, салық 

жүйесінің құрылымы мен нақты бір маңызды салық түрлерінен салықтың алынуы бойынша студенттің 
теориялық және практикалық білімін кешенді қалыптастыру болып табылады. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Бухгалтерлік есеп және аудит, Сатистика 

Постреквизиттері: Бюджет-салық жүйесі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Адам ресурстарын басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстан Республикасындағы салық жүйесін ұйымдастыру қағидаттары 

мен нысандарын білу. В. Фискалдық шаралардың тиімділігін бақылау үшін, экономикалық дамуын талдау 

қабілетті болуы. С. Нақты салықтарды есептеу салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

түскен табыстарды есепке дағдыландыру.  D. салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E. Салық және 
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бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 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: Турганбаев М.А. 
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 мазмұны: «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, өңірлердің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау, әлеуметтік саясат шараларын іске асыру, 

әлемдік экономикалық кеңістіктегі елдің экономикалық қауіпсіздігін, бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Аймақтық экономика және басқару, АӨК 
саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудың күтілетін 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: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттің қаржылық саясатының құрамдас бөлігі ретінде бюджет-салық 

саясатының мәнін, сондай-ақ ҚР қазіргі жағдайында оны жүзеге асыру ерекшеліктерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі әлемде экономикалық бейіндегі мамандардың біліміне қойылатын 

талаптар үнемі өсуде, сондықтан білім беру жүйесінің міндеті студенттерге теориялық мәселелер бойынша, 

соның ішінде бюджет-салық жүйесінің жұмыс істеуі туралы, оның қоғамдық ұдайы өндірудегі және 

халықаралық ынтымақтастықты дамытудағы рөлі туралы білім жиынтығын беру болып табылады. Осыған 

байланысты «Бюджет-салық саясаты» пәнін оқу өте уақтылы және өзекті болып табылады. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Маркетинг негіздері  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 
ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ҚР Бюджет-Салық жүйесінің қазіргі даму үрдістерін талдайды. В. 

Мемлекеттің бюджет-салық саясатының құралдарын пайдалану тиімділігін анықтай алады. С. Бюджеттік-

салықтық реттеу жүйесінде қазіргі заманғы әдістерді қолданады. Д. Бюджет-салық саясаты саласында 

технологияларды сыни бағалауды жүзеге асырады; бюджет-салық саясатын іске асыру бойынша әртүрлі 

көздерден алынған ақпаратты жүйелендіреді және құрылымдайды. Е. бюджет-салық саясатын жетілдіру 

бойынша жоспарлар жасайды. 

 

6В04105 – МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ 

 (2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы)   

 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы  
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5.1 Модуль – Қазақстан кәсіби мемлекет қалыптастыру жолында, 25 кредит 

КП ТК МBOZh 2302 Мемлекеттік билік органдарының жүйесі 3 5 

КП ЖК МКМКE 2303 Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет этикасы 3 5 
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КП ЖК МSZhB 2304 Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару 3 5 

КП ТК AOКМК 2305 АӨК мемлекеттік қолдау 3 5 

КП ТК ММ 2306 Мемлекеттік менеджмент 3 5 

5.2 Модуль – Мемлекеттік жобаларды жүзеге асыру, 25 кредит 

КП ТК КМBO 2302 Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары 3 5 

КП ЖК МКМКE 2303 Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет этикасы 3 5 

КП ЖК МSZhB 2304 Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару 3 5 

КП ТК AOКSМS 2305 АӨК саласындағы мемлекет саясаты 3 5 

КП ТК МSКММ 2306 Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 3 5 

6.1 Модуль – Мемлекеттік басқару ерекшеліктері, 23 кредит 

КП ТК MZhBOB 2307 Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару 3 5 

БП ТК EU 2213 Электронды үкімет 3 4 

КП ЖК AEB 2308 Аймақтық экономика және басқару 4 3 

БП ТК UКB 2214 Ұлттық компанияларды басқару 4 4 

КП  Өндірістік практика 4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 

6.2 Модуль – Аймақтық басқару ерекшеліктері, 23 кредит 

КП ТК ZhOOBO 2307 Жергілікті өзін-өзі басқару органдары 3 5 

БП ТК AAU 2213 Азаматтарға арналған үкімет 3 4 

КП ЖК AEB 2308 Аймақтық экономика және басқару 4 3 

БП ТК UКBS 2214 Ұлттық компанияларды басқару саясаты  4 4 

КП  Өндірістік практика 4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 

 

5.1 Модуль – Қазақстан кәсіби мемлекет қалыптастыру жолында  

 

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 мазмұны: Курс мемлекеттік басқарудың әлеуметтік, ұйымдық-функционалдық, ақпараттық-

коммуникациялық, кәсіби-кадрлық және құқықтық тетіктерін және мыналарды: мемлекеттік басқарудың негізгі 

теорияларын; мемлекеттік билік органдарының өкілеттіктерін, функциялары мен құрылымын оңтайландыру 

процестерін; мемлекеттік қызмет жүйесінде кадр саясатын іске асыру қағидаттары мен тетіктерін; мемлекеттік 

басқару процесінде мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимыл нысандарын зерделеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Халықты аумақтық ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік басқарудың теорияларының, тұжырымдамаларының және 
қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұнын білу. В. Мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруға қатысты нормативтік 

актілермен, өзге де құжаттармен жұмыс істеуді практикада пайдалану. С. Мемлекеттік билік органдарының 

басқару қызметін оңтайландыру мүддесінде әлеуметтік практикасының құбылыстары мен процестеріне ғылыми 

талдауды жүзеге асыру қабілеті. Д. Елде және шетелде мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру мәселелері 

бойынша өз көзқарасын дәлелді түрде баяндай білу. Е. «Мемлекеттік және жергілікті басқару» бағыты 

бойынша студенттердің оқуын жалғастыруына қажетті біліктіліктер.      

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет этикасы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: басқарушылық қызметтің этикалық аспектілеріне, қазақстандық мемлекеттік 

қызметтің ғылымы мен кәсіби этикалық жүйесі ретінде әкімшілік этиканың негізгі қағидаттары мен 
нормаларына негізделген көзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік қызметтің келесідей адамгершілік қағидаларының мәні мен 

мазмұнын ашады: мемлекет пен қоғамға қызмет ету, заңдылық, гуманизм, жауапкершілік, әділеттілік, адалдық, 

саяси бейтараптық, адалдық және сатылмау; мемлекеттік қызметшінің қызметтік этикетінің негізгі ережелері, 

қызметтік этикетті олардың қызмет практикасына енгізу механизмдері. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік басқару теориясы, Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Негізгі этикалық теорияларды, ұғымдар мен терминдерді білу және түсіну. 

В. Мемлекеттік қызметке қатысты қызметтік (іскерлік) этикет ережелерін практикада қолдану. C. Мемлекеттік 

қызметтің барлық сатыларындағы персоналдың кәсібилігінің моральдық компонентін бағалау мүмкіндігі. E. 

Мемлекеттік қызметтің этикалық негіздері саласындағы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау саласындағы 
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дағдылар. E. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік міндеттерін орындау процесінде туындайтын этикалық 

даулы жағдайларды шешуге қажетті оқыту саласындағы дағдылар. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі мемлекеттік сектордағы жобаны басқарудың негізгі әдістері мен 

принциптерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген курс жобаны басқарудың негіздерімен және оның әдіснамасымен 
танысуды, жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаны басқарудың құралдары мен әдістерімен 

танысуды қарастырады. Сәйкесінше студенттерге оқылатын саладағы заңдылықтар, ережелер мен 

процедуралар туралы жүйелі білім алу және тәжірибелік жобалық қызметте қолданылатын ғылыми тәсілдер 

мен әдістерді зерделеу міндеті тұр. 

Пререквизиттері: Мемлекеттік басқару теориясы, Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жобаларды басқарудың заманауи әдістемесін білуі керек. B. Жобаны 

басқаруда қолданылатын заманауи бағдарламалық және ақпараттық технологияларды білу. C. Жобаның 

мақсаттарын, пәндік саласы мен құрылымын анықтай алуы. Д. Келесі салалардағы білімдер мен дағдыларды 

қолдануға қабілеттілік/дайындық: жобаны басқару әдістемесі, вербальды және вербальды емес 

коммуникациялардың ерекшеліктерін түсіну. E. Келесі салалардағы білімдер мен дағдыларды қолдануға 

қабілеттілік/дайындық: кәсіби саладағы мәселелер мен процестерді ғылыми талдау әдістері; жобаны 
басқарудағы дайындық, жоспарлау, бақылау және шешім қабылдау принциптері. 

 

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

Пәннің атауы: АӨК мемлекеттік қолдау 

Бағдарлама авторы: Кусаинов Х.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Агроөнеркәсіптік өндірісінде нарық қатынастарының қалыптасуы жағдайында 

меншік пен жұмыскерлердің мүдделерімен байланысты біраз өзекті мәселелерін қамтитын, агроөнеркәсіптік 

өндірісінің тиімді экономикалық тетіктерін ұсынып, нарық экономикасы жағдайында оның жетілу жолдары мен 

формаларының жоғарғы варианттарын таңдап, жетілдіру жолдарын ғылыми түрде негіздеу 

Курстың қысқаша мазмұны: Агроөнеркәсіптіктың негізгі мәселелерінің бірі саланы терең экономикалық 

дағдарыстан шығару, қайта жаңарту және мемлекеттің халқын отандық азық-түлік өнімдерін қамту 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Агроөнеркәсіптік тиімділігін арттыру қарастырылады. 

Агроөнеркәсіптік кешен саласында кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау АӨК субъектілері үшін жеңілдікті салық 

салуды енгізу, субсидиялар беру, көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге жеңілдетілген кредит 

берумен қамтамасыз ету жолымен жүзеге асырылады. Агроөнеркәсіптік өндірісінде нарық қатынастарының 

қалыптасуы жағдайында меншік пен жұмыскерлердің мүдделерімен байланысты біраз өзекті мәселелерін 

қамтитын, агроөнеркәсіптік өндірісінің 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: Дипломдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Шаруашылық жүргізу тетіктері мен шаруашылық жүргізудің 
экономикалық тетіктерінің мәні мен құрылымына шолу жасап, олардың басты буындары мен өзара 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. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Заманауи жаһандану жағдайында мемлекетті тиімді басқару үшін, сонымен 

қатар болашақ мемлекеттік қызмет мамандарының арасында тиімді басқару дағдыларын қалыптастыру үшін 

базалық технологияларға оқыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс мемлекетті басқару ұғымдарын зерттеуді ұсынады, бұл ағылшынның 

«menegment» сөзінен шыққан және оның уақытын ұйымдастырудың технологиясын және оны пайдалану 

тиімділігін арттыруды білдіреді. Оқу процесінде студенттер іскерлік қатынастардың негізгі қиындықтары - 

уақыттың жетіспеушілігімен танысады. Сондықтан уақытты басқару ғылым ретінде уақытты тиімді 

пайдаланудың негізгі әдістерін зерттейді. Сонымен қатар уақытты жоспарлау мен басқарудың танымал әдістері, 

жоспарлаудың 6P әдістерін, Эйзенхауэр әдісін, Парето заңын, Брайан Трейси әдістерін қолдану бойынша 

тренингтер өтеді. 
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Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мақсат қою және қою негіздерін білу. B. Басқару саласында уақытты 

басқарудың озық әдістері мен технологияларын қолдана білу. C. Жеке және ұйымдастырушылық мақсаттарға 

жету үшін тиімді жоспарлаудың нақты әдістерін қолдана білу. Д. Тиімді жоспар құру үшін қажетті ақпараттық 

технологиялармен және бағдарламалармен жұмыс жасай білу. E. Мемлекетті басқару әдістерін қолдану арқылы 

ұйымның нақты мақсаттарына жету жолдарын білу. 

 

5.2 Модуль – Мемлекеттік жобаларды жүзеге асыру 

 

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 мазмұны: Курс Қазақстандағы мемлекеттік басқарудың әлеуметтік, ұйымдық-

функционалдық, ақпараттық-коммуникациялық, кәсіби-кадрлық және құқықтық тетіктерін және мыналарды: 

мемлекеттік басқарудың негізгі теорияларын; мемлекеттік билік органдарының өкілеттіктерін, функциялары 

мен құрылымын оңтайландыру процестерін; мемлекеттік қызмет жүйесінде кадр саясатын іске асыру 

қағидаттары мен тетіктерін; мемлекеттік басқару процесінде мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимыл 
нысандарын зерделеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік басқарудың теорияларының, тұжырымдамаларының және 

қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұнын білу. В. Қазақстандағы мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруға қатысты 

нормативтік актілермен, өзге 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 өз көзқарасын 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: АӨК саласындағы мемлекет саясаты 

Бағдарлама авторы: Кусаинов Х.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әрбір одақтас республикалардың өндіргіш күштері дамуының 

ерекшеліктері мен өзгешеліктерін, олардың еліміздің халық шаруашылығының бірыңғай АӨК-тің құрамдас 

бөлігі ретінде қоғамдық еңбек бөлінісіндегі алатын орнын белгілеуді ашып көрсетеді.   

Курстың қысқаша мазмұны: Агроөнеркәсіптіктың негізгі мәселелерінің бірі саланы терең экономикалық 

дағдарыстан шығару, қайта жаңарту және мемлекеттің халқын отандық азық-түлік өнімдерін қамту 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Агроөнеркәсіптік тиімділігін арттыру қарастырылады. 

Агроөнеркәсіптік кешен саласында кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау АӨК субъектілері үшін жеңілдікті салық 
салуды енгізу, субсидиялар беру, көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге жеңілдетілген кредит 

берумен қамтамасыз ету жолымен жүзеге асырылады. Агроөнеркәсіптік өндірісінде нарық қатынастарының 

қалыптасуы жағдайында меншік пен жұмыскерлердің мүдделерімен байланысты біраз өзекті мәселелерін 

қамтитын, агроөнеркәсіптік өндірісінің 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: Дипломдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Шаруашылық жүргізу тетіктері мен шаруашылық жүргізудің 

экономикалық тетіктерінің мәні мен құрылымына шолу жасап, олардың басты буындары мен өзара 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. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 

Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің әртүрлі мәдени жағдайларда басқару жүйесінің қалыптасуы мен даму 

заңдылықтары туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Курс әр түрлі мәдениеттер тоғысында пайда болатын іскерлік қатынастарды 

басқаруды зерттеуге бағытталған. Өйткені, монмәдени ұйымдар келесідей әртүрлі айырмашылықтарға ие – 

кәсіби, гендерлік, жас, әлеуметтік және басқалары, бұл олардың еңбек және басқару мәдениетін анықтайды.  

Сондықтан толерантты өзара іс-қимыл мен коммуникацияларды құру, мәдениетаралық жанжалдарды реттеу 

қажет, бұл нәтижесінде ұйымның ресурсы ретінде мәдениеттің әртүрлілігін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. кросс-мәдени менеджменттің мазмұнын, ұғымдарын, теорияларын, 
принциптері мен әдістерін білу және түсіну. В. Кросс-мәдени айырмашылықтарға байланысты міндеттерді 

оңтайлы шешуге мүмкіндік беретін әдістер мен тәсілдерді анықтау және қолдану. С. Кросс-мәдени 

менеджменттің қазіргі заманғы тұжырымдамалары негізінде басқару міндеттерін тұжырымдау және шешу; Д. 

Стандартты емес жағдайларда әрекет етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық 

жауапкершілік алуға дайын болу. Е. Ғылыми ойлау мәдениеті, деректер мен теориялық ережелерді жинақтау, 

талдау және синтездеу дағдысын иемдену. 

 

6.1 Модуль – Мемлекеттік басқару ерекшеліктері 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Курс мемлекеттік басқару бойынша мамандарды даярлаудың негізін беретін 

теориялық курс ретінде әрекет етеді. Экономикада мен өмірдің басқа да салаларында мемлекеттік сектор 

жалғыз болуын тоқтатып азаматтық қоғам (өзін-өзі басқару) институттары біртіндеп нығайтылатын жеке 

(мемлекеттік емес) сектордың әсері ұлғаюы жағдайында мемлекеттік басқарудың тиімділігі проблемасы бірінші 

орынға объективті түрде ұсынылады. Мемлекеттік басқару тиімділігі проблемасының өткірлігі елдегі жүйелі 

дағдарысты құрайтын барлық кешендерден тұрады. Оны жеңу мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру 

арқылы ғана мүмкін болады. Барлық басқа проблемаларды – саяси, әлеуметтік-экономикалық және басқаларды 

шешу-мемлекеттік басқару саласында жоғары білікті мамандарды талап ететін мемлекеттік билік 

органдарының басқару қызметінің тиімділігіне объективті байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 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 өзара қатынастары. Жергілікті өкілді органдар 

– мәслихаттардың функционалдық құрылымы. Жергілікті өкілетті органдар жүйесі. Мемлекеттік басқарудың 

негізгі принциптері мен әдістері. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметін бақылау жүйесі. 

Қоғамдық қызмет көрсету жүйесі: жағдайы мен болашағы. Жергілікті қаржы және меншік. Бюджетаралық 

реттеу механизмі. Жергілікті және орталық үкіметтер арасындағы қатынастар. Мемлекеттік қызмет жүйесін 

реформалау. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқарудың конституциялық негіздері және жетілдіру.  

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін 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 өзара байланысын, 
олардың ішкі логикасын ашып көрсете білуі керек. С. Пәнді оқу нәтижесінде студент басқарушылық 

міндеттерді және оларды шешу әдістерін тұжырымдау кезінде мемлекеттік басқарудың теориялық 

принциптерін қолдану бойынша дағдыларды меңгеруі тиіс. Д. Мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын 

жүзеге асыру мақсаттары мен принциптерін қалыптастыру, әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін талдау, 

оларды шешуге әсер ететін факторларды анықтау және оларды шешу жолдарын табу. Е. Студенттерде 

мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері, жергілікті мемлекеттік билік органдарының қызмет ету 

негіздері бойынша тұтас білім жүйесін қалыптастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Электронды үкімет 

Бағдарлама авторы:   Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: ақпараттық қоғамда мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде электрондық 
үкімет бойынша студенттерде қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу студенттерге үкіметішілік үдерістерді реинжинирингтеу саласында 

білім алуға және дамытуға мүмкіндік береді: G2G-электрондық үкімет модулі. сондай-ақ азаматтар мен бизнес 

үшін үкіметтік сервистерді қолдану дағдыларын игеруге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Электрондық үкіметтің жұмыс істеуі және дамуы туралы, бизнесті дамыту 

және қолдау мәселесінде Үкімет пен жергілікті билік органдарының функцияларын шектеу туралы, ҚР жеке 

бизнес кәсіпорындарына кредит беру шарттары мен принциптері туралы ақпаратты меңгеру. В. 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: Аймақтық экономика және басқару 

Бағдарлама авторы:   Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  елдің шаруашылық кешенінің өңірлік деңгейде жұмыс істеуінің экономикалық 

тетігін қалыптастырудың ықтимал жолдарын кешенді меңгеруден тұрады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны шаруашылықтың аумақтық ұйымдастырылуын және елдің ірі 

аймақтарын, Қазақстан халқының аумақтық ұйымдастырылуының факторлары мен алғышарттарын, сондай-ақ 

шаруашылықтың қызмет етуі мен жұмыс істеуінің ерекше жағдайлары бар аумақтарды зерттеуді қарастырады. 

Пәнде өндіргіш күштердің аумақтық жүйесіне, олардың қалыптасу, жұмыс істеу және басқару процестеріне 

ерекше рөл беріледі. 

Пререквизиттері:Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Өңірлік экономиканың негізгі санаттары мен ұғымдарының мәні мен 
мазмұнын, өңірлік экономиканың негізгі теорияларын, аумақтық бюджеттерді қалыптастыру ерекшеліктерін 

біледі. В. Өңірлік экономикалық зерттеулердің әдістері мен құралдарын біледі және пайдалана алады, сондай-

ақ келіп түскен ақпарат пен жеке наным-сенімдерін күмәнсіз қарау қабілетін көрсетеді. С. Өңірлердің 

экономикалық дамуын реттеудің негізгі тәсілдері мен әдістерін қолдана алады. Д. Өңірлік дамудың негізгі 

үрдістерін бағалау дағдыларын, креативті ойлау дағдыларын меңгеру: жаңа бірегей идеяларды жасау және табу 

қабілеті, проблемаларды стандартты емес түрде шешуді табысты табу қабілеті, кез келген мәселені шешуге 

шығармашылықпен қарау қабілеті, өздігінен білім алуға және өзін-өзі дамытуға ұмтылу. Е. Жекелеген 

өңірлердің экономикасының жай-күйіне талдау жүргізу және даму перспективаларын айқындау үшін 

экономикалық және әлеуметтік ақпарат көздерін пайдалану. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ұлттық компанияларды басқару 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге компаниядағы топтар мен күштерді, ұйымдағы көшбасшылық, 

мотивация, қақтығыстар, ұйымдастыру мәдениетінің тұтас сипаттамасын ашып көрсетеді.   

Курстың қысқаша мазмұны: Курста ұлттық компаниядағы адам мінез-құлқы, ұйымдағы ынталылық және 

тиімділік, ұйымдағы топтық мінез-құлық, ұйымдастырушылық өзгерістер, белсенді өмірлік жағдайды 

қалыптастыру, көшбасшылық психология және топтық басқару саласында ғылыми-зерттеу және басқару 

саласындағы әдістемелік мәдениетті дамыту туралы білім жүйесін қалыптастыру; көшбасшылық психология 

және командалық басқару саласында қажетті білім мен дағдыларды игеру; ғылыми көзқарасты қалыптастыру 

және көшбасшылық және командалық басқару ерекшеліктерін түсіндіреді.    

Пререквизиттері: Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: A. Басшылық теориясын, көшбасшыларды көтермелеу механизмдерін білу. 

B. Персоналды басқару міндеттерін шешу үшін бірлескен жұмысты ұйымдастыру. C. Теориялық білімдерді 

көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру үшін пайдалану. Д. Командада, корпоративтік этикада қарым-қатынас 

жасау. E. Басшылардың технологиялық жетілдірілуінің тиімділігін арттыру үшін топты біріктіру әдістерін 

меңгеру. 

6.2 Модуль – Аймақтық басқару ерекшеліктері 

 

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

Пәннің атауы: Жергілікті өзін-өзі басқару органдары 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс жергілікті өзін-өзі басқару органдары басқару тиімділігін, жергілікті 
басқарудың тиімділігін арттыруды, мемлекеттік басқару саласында жоғары білікті мамандарды талап ететін 

мемлекеттік билік органдарының басқару қызметінің тиімділігін ашып көрсетеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жергілікті басқарудың мемлекеттік органдарын реформалаудың кезеңдері мен 

мәні, жергілікті мемлекеттік басқарудың құқықтық негізі, құқықтық негізді реформалау, жергілікті саясат және 

шешімдер қабылдау процесі, әкімдер мен мәслихаттардың өзара қатынастары көрсетіледі. Жергілікті өкілді 

органдар – мәслихаттардың функционалдық құрылымы, жергілікті өкілетті органдар жүйесі, мемлекеттік 

басқарудың негізгі принциптері мен әдістері оқытылады. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметін 

бақылау жүйесі, қоғамдық қызмет көрсету жүйесі: жағдайы мен болашағы, жергілікті қаржы және меншік, 
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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 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін 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 өзара байланысын, олардың ішкі 
логикасын ашып көрсете білуі керек. С. Пәнді оқу нәтижесінде студент басқарушылық міндеттерді және 

оларды шешу әдістерін тұжырымдау кезінде мемлекеттік басқарудың теориялық принциптерін қолдану 

бойынша дағдыларды меңгеруі тиіс. Д. Мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру мақсаттары 

мен принциптерін қалыптастыру, әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін талдау, оларды шешуге әсер 

ететін факторларды анықтау және оларды шешу жолдарын табу. Е. Студенттерде мемлекеттік басқарудың 

теориялық аспектілері, жергілікті мемлекеттік билік органдарының қызмет ету негіздері бойынша тұтас білім 

жүйесін қалыптастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Азаматтарға арналған үкімет 

Бағдарлама авторы:  Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Барлық халыққа қызмет көрсету орталықтарын  бір жүйеге жинақтап ақпараттық 
технологияларды пайдалану арқылы  азаматтармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау кезінде, сондай-ақ 

ведомствоаралық және өңіраралық өзара іс-қимыл кезінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапалы 

өзгеруіне әкелген  «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен танысу 

Пәннің қысқаша мазмұны: курсты оқу барысында студенттер азаматтар үшін Үкіметті қалыптастыру 

негіздерін және оның функцияларын меңгереді. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. «Азаматтарға арналған үкіметті» қалыптастырудың негізгі ұғымдары мен 

кезеңдерін білу және түсіну. В. Мемлекеттік қызметтерді ұсыну және алу туралы білімді практикада пайдалану. 

С. Мемлекеттік қызметтерді көрсету туралы деректерді жинау және түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті. Д. 

Мемлекеттік қызметтерді алу үшін алған білімдерін пайдалана білу. Е. «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 
бағыты бойынша студенттердің оқуын жалғастыру үшін қажетті біліктіліктер. 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық компанияларды басқару саясаты 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге  ұлттық компаниядағы көшбасшылық саясаты, мотивация, 

қақтығыстар, ұйымдастыру мәдениетінің тұтас сипаттау 

Курстың қысқаша мазмұны: Курста ұлттық компаниядағы адам мінез-құлқы, ұйымдағы ынталылық және 

тиімділік, ұйымдағы топтық мінез-құлық, ұйымдастырушылық өзгерістер, белсенді өмірлік жағдайды 

қалыптастыру, көшбасшылық психология және топтық басқару саласында ғылыми-зерттеу және басқару 

саласындағы әдістемелік мәдениетті дамыту туралы білім жүйесін қалыптастыру; көшбасшылық психология 
және командалық басқару саласында қажетті білім мен дағдыларды игеру; ғылыми көзқарасты қалыптастыру 

және көшбасшылық және командалық басқару ерекшеліктерін түсіндіреді.    

Пререквизиттері: Менеджмент, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: A. Басшылық теориясын, көшбасшыларды көтермелеу механизмдерін білу. 

B. Персоналды басқару міндеттерін шешу үшін бірлескен жұмысты ұйымдастыру. C. Теориялық білімдерді 

көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру үшін пайдалану. Д. Командада, корпоративтік этикада қарым-қатынас 

жасау. E. Басшылардың технологиялық жетілдірілуінің тиімділігін арттыру үшін топты біріктіру әдістерін 

меңгеру. 

6В04105 – МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ 

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы  
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5.1 Модуль – Ұлттық экономика және академиялық адалдық, логистика, 15 кредит 

БП ТК Мaк 2206 Макроэкономика 3 5 
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ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК LN 2207 Логистика негіздері 3 5 

5.2 Модуль – Экономиканың құқықтық негіздері, 15 кредит 

БП ТК МS 2206 Макроэкономикалық саясат 3 5 

ЖББП ТК КN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК Log 2207 Логистика 3 5 

6.1 Модуль – Мемлекеттік реттеу ерекшеліктері, 25 кредит 

БП ЖК МКМКE 2208 Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет этикасы 3 5 

БП ТК EМR 2209 Экономиканы мемлекеттік реттеу 3 5 

БП ТК МBZhZh 2210 Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жанжалдар 4 5 

БП ТК EU 2211 Электрондық үкімет 4 5 

КП  Өндірістік практика 4 5 

6.2 Модуль – Мемлекеттік реттеу ерекшеліктері, 25 кредит 

БП ЖК МКМКE 2208 Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет этикасы 3 5 

БП ТК EМRShT 2209 Экономиканы мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі 3 5 

БП ТК МSZh 2210 Мемлекеттік саладағы жанжалдар 4 5 

БП ТК AAU 2211 Азаматтарға арналған үкімет 4 5 

КП  Өндірістік тәжірибе 4 5 

7.1 Модуль – Мемлекеттік құрылымдағы менеджмент, 10 кредит 

КП ТК ММ 2301 Мемлекеттік менеджмент 4 5 

КП ТК TUКShEB 2302 Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық экономикасын басқару 4 5 

7.2 Модуль – Мемлекеттік органдарды басқару ерекшеліктері, 10 кредит 

КП ТК МSКММ 2301 Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 4 5 

КП ТК 
TUКShSМS 

2302 

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласындағы 

мемлекеттік саясат 
4 5 

8.1 Модуль – Ғылыми өңдеулер және мемлекеттік жобалар, 10 кредит 

БП ТК МZhA 2212 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 3 5 

БП ТК ZhZZh 2213 Жобалау және зерттеу жұмыстары 4 5 

8.2 Модуль – Зерттеуге мемлекеттік қолдау, 10 кредит 

БП ТК ShOBМК 2212 Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 3 5 

БП ТК EZA 2213 Экономикалық зерттеулер әдістемесі 4 5 

 

5.1 Модуль – Ұлттық экономика және академиялық адалдық, логистика 

 

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 мазмұны: Макроэкономика экономиканы экономиканы біртұтас ретінде отырып, тауарлар 

мен қызметтердің өндірісінің жалпы көлемі мен өсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валюта 

бағамдары мен төлем балансын қарастырады. Ол оның үй шаруашылығы секторы, жеке, мемлекеттік және 

сыртқы секторлар сияқты ірі құрамдас бөліктерін бөледі. Макроэкономика ұзақ мерзімдегі өндіріс пен 

жұмыспен қамтудың көлеміндегі өзгерістермен қатар, экономикалық ауытқулардың қысқа мерзімдегі 

өзгерістерін де зерттейді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процестерді модельдеу 

Постреквизиттері: Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару, Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, 
Мемлекеттік менеджмент 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: A. Ойлау мәдениетін меңгерген, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, 

мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті. В. Экономикалық құбылыстарды, процестер 

мен институттарды макродеңгейде өзара байланыста талдай алады. С. Макроэкономикалық зерттеудің 

әдіснамасын меңгерген; экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді типтік әдістемелер мен 

қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде есептей алады. Д. Экономикалық, әлеуметтік, 

басқарушылық ақпарат көздерін пайдалана алады. Е. Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар 

туралы отандық және шетелдік статистика деректерін талдай алады, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің 

өзгеру үрдісін анықтай алады.      

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 



190 

 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге кәсіби құзыреттері мен орналып жатқан өзгерістерге шапшаң 

бейімделуін дамыту арқылы, олардың талап етілуінің жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізуді анықтау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курс жазбаша жұмыстарды (бақылау, курстық жұмыстар, эссе, дипломдық, 

диссертациялық жұмыстар) орындау, емтихандарда, зерттеулерде жауап беру, академиялық қызметкерлермен, 

оқытушылармен және басқа да білім алушылармен қарым-қатынасы кезінде өз пікірін білдіру және бағалау 

кезінде студенттің адалдығын анықтайтын құндылықтар мен қағидаттардың жиынтығын зерделеуді қамтиды.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ұлттық руханият, Демография 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті, Мемлекеттік қызмет этикасы, Іскерлік 
коммуникациялар, Басқару этикасы және мәдениеті 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Еңбек нарығында сұранысқа ие болу, әлеуетті тұтынушылардың 

сұраныстарына жауап беру, ұлттық біліктілік шеңбері мен кәсіби стандарттардың талаптарына сәйкес келу; В. 

Оқу нәтижелерінің сипаттамасын, еңбек шығындарын (академиялық кредиттердің көлемін), оқыту мен оқыту 

тәсілдерін, білім алушылардың оқу жетістіктерінің нәтижелерін бағалау әдістері мен критерийлерін қоса 

алғанда, дәреже алуға әкелетін бағдарламаның нақты сипаттамасын қамтуы тиіс; С. Әр түрлі бейіндегі немесе 

жеке оқу траекториясының қажеттіліктері бар білім алушыларды таңдау мүмкіндігі үшін бағдарлама 

құрылымының икемділігі және оқу іс-әрекетінің қосымша түрлерін ұсыну; Д. Оқу қызметі мен оқу нәтижелерін 

бағалау арасындағы өзара байланыс; Е. Оқыту әдістемесінде сандық технологияларды қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Логистика негіздері 
Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың оқытылу мақсаты ағым үрдістерін тиімдендіру үшін осы жүйеде болып 

жатқан, алынған білімді пайдалануды үйрену және күрделі жүйе ретінде тәжірибе мен теория заманауи 

тұрғыдан талдау базасында кәсіпорынның логистикалық таным әдістемесін және табиғатын жан-жақты және 

терең түсінікке қол жеткізу.   

Курстың қысқаша мазмұны: Курс логистикалық процестердің концепциясы, әдістері мен модельдері 

саласында студенттердің теориялық білімдерін меңгеру. Пән материалдық ағынын, логистикалық 

операцияларды, процедуралар мен функцияларды, логистика тұжырымдамасын,сондай-ақ логистиканың алты 

“алтын” ережесін, логистикадағы жүйелі тәсілді зерттеуге бағытталған.    

Пререквизиттері: Философия, Статистика 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, Ұлттық компанияларды басқару саясаты 
Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Күрделі жасанды жүйе ретінде кәсіпорынның логистикалық түсінік 

әдістерін және принциптерін оқып үйрену. В. Кәсіпорында логистика әдістемесін және тәжірибелік теориясын 

қолдануды қарастыру. С. Соңғы тұтынушыға тауарды жеткізу және шикізатты алу арасында уақытша 

интервалды қысқарту үшін шаруашылық қызметінің тәжірибесінде логистиканың негізгі принциптерін 

қолдану. D. Қызмет көрсету деңгейін жоғарлату,ақпаратты алу үрдісін тездету, тауарды жеткізу уақытын 

қысқартатын оларды пайдаланудан бас тарту жағдайында тауар қорларын азайту. Е. Ағындарды түрлендіру 

параметрлерін пайдаланады және логистикалық жүйелерді құрады және көлік процестерінің материалдық 

ағындарын зерттеуді жүргізеді, көлік-жүк кешендерінің негізгі параметрлерінің есебін тексереді. 

 

5.2 Модуль – Экономиканың құқықтық негіздері 

 
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 мазмұны: Экономикалық даму жағдайына байланысты макроэкономикалық саясаттың 

міндеттері және оның түрлері (антициклдік, инфляцияға қарсы, экономикалық өсу, тұрақтандыру) 

қарастырылады. Тақырыпты зерттеуде ең маңыздысы экономикалық өсудің негізін құрайтын факторларды, 

елдегі жоғары немесе төмен жұмыссыздықтың себептерін, макроэкономикалық тепе-теңдік жағдайларын, бір 

елдегі өзгерістердің басқа елдердің экономикалық жағдайына әсерін, сондай-ақ экономиканы мемлекеттік 

реттеудің рөлі мен құралдарын бағалауды анықтау болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика және экономикалық процесстерді модельдеу, 
Менеджмент 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Инвестициялық жобалар, Мемлекеттік менеджмент 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А. Әр түрлі салалар мен біліктіліктерден тұратын, жұмыс нәтижелері үшін 

жауапкершілік пен өкілеттікті бөлісетін және ұйымның корпоративті мәдениетін ұстануға дайын адамдардан 

тұратын топтың мүшесі ретінде жеке-жеке тиімді жұмыс жасау. В. Қазақстан экономикасында инновациялық 

үлгіде практикалық нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған елдегі және шетелде экономикалық ғылымның 

заманауи жетістіктері саласында теориялық және қолданбалы зерттеулер жүргізу. С. Әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік өлшемдерін, қауіп-қатерлер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, 
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әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен шараларды дайындау; 

кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіби және инновациялық қызметі саласындағы жобалық шешімдерді 

әзірлеуге қатысу. Д.  Қоғамда болып жатқан әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді талдау және 

болашақта олардың мүмкін болатын дамуын болжау үшін  экономика ғылымның тарихы туралы, әр түрлі 

деңгейдегі экономикалық жүйенің жұмыс істеу негіздері туралы терең білімді қолдану. Е. Бухгалтерлік, 

статистикалық және есептік ақпараттарды аналитикалық өңдеуге сүйене отырып, тапсырмаға сәйкес 

ақпараттық шолулар, аналитикалық есептер дайындау, нәтижелерді бағалау, түсіндіру және басқару 

шешімдерін негіздеу. 

 

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, өзінің таңдаған сабақтарына қарамастан, азаматтың өмір бойы ілесіп жүретін құқықтық 

қарым-қатынасында одан әрі бағдарлануы үшін іскерліктер мен дағдыларды дарыту. 

Курстың қысқаша мазмұны: Оқу курсында құқық салаларының негіздерін, құқық теориясының ұғымдары 

мен анықтамаларын құрайтын ұғымдар мен құқықтық нормалар қарастырылады. Әсіресе, адам мен азамат 

өмірінде жиі кездесетін салаларға назар аударылады: Қазақстандық құқық жүйесі мен студенттердің 

дүниетанымы туралы білімді қалыптастыруда құқық негіздері маңызды рөл атқарады, бұл оқу курсы 

мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың жиынтығын олардың нормативтік нысаны мен құқық қолдану 
практикасында жүйелі түрде зерттейді.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы.    

Постреквизиттері: Мемлекеттік қызмет этикасы, Іскерлік коммуникациялар, Басқару этикасы және мәдениеті 

Оқытудан  күтілетін  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 

өзара 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. 

Өз бетінше білім алу және құқықтық (заңдық) дүниетанымды қалыптастыруды жалғастыру үшін дағдыларды 

меңгеру. 

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

Пәннің атауы: Логистика 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді логистикалық жүйені (көлік және қойма шаруашылығы) таңдауға 

және логистикалық жүйемен келтірілген экономикалық шығынды бағалаудың ең негізделген жолдарын 

іздестіруге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Логистиканың мақсаты-қажетті тауарлардың қажетті уақытта қажетті жерде 

болуы. Экономикада логистиканы материалды ағынмен басқару өнері деп санайды, яғни өнім ағынынан 

тұтынушыға дейін. Әрине, бұл жолдан өтіп, материал ағынның әр түрлі ұйымдардың, фирмалардың, 

делдалдардың өнімнің таратылуына, көлікпен, қорлармен, қойма шаруашылығымен жабдықталуына әсер етеді. 

Пререквизиттері: Философия, Статистика 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, Ұлттық компанияларды басқару саясаты 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Алынған білім осы ортада қызмет ету үшін логистиканы қаруландырады. 

В. Одан әрі негізгі мамандандықты иемднуі үшін маңызды негіді қалайды. С. Көлік жүйелері, қойма 

шаруашылығы, жабдықтау, өнімді өткізу, информатика, қорларды басқару, фирмалар мен кәсіпорындарды 

әртүрлі материалдық ресурстармен қамтамасыз ету жөніндегі 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 көрсеткіштерін есептеуді оқыту саласында іскерліктер. 

 

6.1 Модуль – Мемлекеттік реттеу ерекшеліктері 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет этикасы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: басқарушылық қызметтің этикалық аспектілеріне, қазақстандық мемлекеттік 

қызметтің ғылымы мен кәсіби этикалық жүйесі ретінде әкімшілік этиканың негізгі қағидаттары мен 

нормаларына негізделген көзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік қызметтің келесідей адамгершілік қағидаларының мәні мен 

мазмұнын ашады: мемлекет пен қоғамға қызмет ету, заңдылық, гуманизм, жауапкершілік, әділеттілік, адалдық, 
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саяси бейтараптық, адалдық және сатылмау; мемлекеттік қызметшінің қызметтік этикетінің негізгі ережелері, 

қызметтік этикетті олардың қызмет практикасына енгізу механизмдері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Мемлекеттік басқару теория  

Постреквизиттері: Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Негізгі этикалық теорияларды, ұғымдар мен терминдерді білу және түсіну. 

В. Мемлекеттік қызметке қатысты қызметтік (іскерлік) этикет ережелерін практикада қолдану. C. Мемлекеттік 

қызметтің барлық сатыларындағы персоналдың кәсібилігінің моральдық компонентін бағалау мүмкіндігі. E. 

Мемлекеттік қызметтің этикалық негіздері саласындағы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау саласындағы 
дағдылар. E. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік міндеттерін орындау процесінде туындайтын этикалық 

даулы жағдайларды шешуге қажетті оқыту саласындағы дағдылар. 

 

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

Пәннің атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономиканы реттеуге мемлекеттік көзқарастар теориясының, әдіснамасының 

және ұйымдастырудың негіздерін, оның тетіктерін белгілі бір елдің нақты табиғи-тарихи және әлеуметтік-

экономикалық даму жағдайларында қолдану әдістерін зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсы экономикалық пәндер циклінің 

құрамдас бөлігі болып табылады және экономикалық мамандықтардағы студенттерге арналған. Мемлекет 

тарапынан экономикалық процестерді реттеу - кез келген қоғамдық-экономикалық жүйені басқарудың 
ажырамас элементі. Нарықтық қатынастар жүйесіне негізделген барлық елдер әртүрлі нұсқаларда қоғам 

өмірінде жүріп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу әдістерін кеңінен 

пайдаланады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Демография 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау, Мемлекеттік қызмет, Мемлекеттік менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін дамытудың қазіргі заманғы 

үрдістерін талдайды. В. Тұтастай ел экономикасының тиімділігін арттыру үшін мемлекеттік реттеу саласында 

жаңа технологияларды әзірлейді. С. Мемлекеттік реттеу жүйесінде қазіргі заманғы әдістерді қолданады; 

мемлекеттік реттеу саласындағы басқару технологияларын сыни бағалауды жүзеге асырады. Д. Жоспарлар мен 

болжамдарды жасау рәсіміне қатысу үшін деректер базасын қалыптастырады, әртүрлі көздерден алынған 

ақпаратты құрылымдайды. Е. Экономикалық процестерді реттеу бойынша жоспарлар жасайды. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жанжалдар 

Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқару жүйесіндегі теориялық білімдерді игеру және мемлекеттік 

қызметте жанжалдарды басқару жүйесінің қалыптасуы мен жұмыс істеуіндегі практикалық дағдыларды 

қалыптастыру, басқарудың теориялық қағидаларын және практикалық тәжірибені синтездеу негізінде заманауи 

ұйымдарда персоналды басқару технологиясының кең спектрін пайдалану. 

Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттік қызметтегі қақтығыстардың сипаты, әлеуметтік-мәдени саладағы 

қақтығыстардың функциясы, прогресс пен тозудың көзі ретінде оқытылады. Мемлекеттік құрылымдардың 

топтарында, әлеуметтік құрылымдарында жанжалдардың негізгі мақсаты мен субъективті себептері, 
жанжалдардың түрлері: жеке тұлғалар, тұлғааралық, жеке және топтық, топтар, ұрпақтар арасындағы, жыныс, 

интерпрессиональдық, басқаларды оқытудың мазмұны мен әдістерін түзету үшін осы курстың мақсаттары мен 

негізгі мақсаттарын білу және хабардар болу деңгейін анықтау қарастырылады.  

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет теориясы 

Постреквизиттері: Адам ресурстарын басқару, Үкіметтегі қоғамдық қатынастар, Мемлекеттік сектордағы 

жобаларды басқару 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: A. Қоғамдық салада қақтығыстарды шешу талаптарын білу және осы 

талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу, этикалық мінез-құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға 

қатысты ауытқуларға төзбеушілікті сақтау. В. Өздерінің міндеттерін шығармашылықпен және басқа топ 

мүшелерімен бірлесіп орындау арқылы командада жұмыс істеу мүмкіндігі үйрену. C. Жанжалдардағы 

басқарушылық шешімдерді жүзеге асыруға реттеуші әсер етудің тиісті құралдарын және технологияларын 

қолдану. Д. Тұлғааралық, топтық және ұйымдық қарым-қатынастарды талдау, жобалау және іске асыру. E. 
Ынталандыру, топтық динамика, командалық құрылыс, коммуникация, көшбасшылық және жанжалды басқару 

мәселелерін қоса алғанда, ұйымдардағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі теориялары мен ұғымдарын 

түсіну. 

 

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

Пәннің атауы: Электрондық үкімет 

Бағдарлама авторы:   Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ақпараттық қоғамда мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде электрондық 
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үкімет бойынша студенттерде қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу студенттерге үкіметішілік үдерістерді реинжинирингтеу саласында 

білім алуға және дамытуға мүмкіндік береді: G2G-электрондық үкімет модулі. сондай-ақ азаматтар мен бизнес 

үшін үкіметтік сервистерді қолдану дағдыларын игеруге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, Мемлекеттік қызмет, Іскерлік 

коммуникация 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Электрондық үкіметтің жұмыс істеуі және дамуы туралы; бизнесті дамыту 

және қолдау мәселесінде Үкімет пен жергілікті билік органдарының функцияларын шектеу туралы, ҚР жеке 

бизнес кәсіпорындарына кредит беру шарттары мен принциптері туралы ақпаратты меңгеру. В. 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. 

 

6.2 Модуль – Мемлекеттік реттеу ерекшеліктері 

 

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

Пәннің атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 
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 мазмұны: «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, өңірлердің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау, әлеуметтік саясат шараларын іске асыру, 

әлемдік экономикалық кеңістіктегі елдің экономикалық қауіпсіздігін, бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 
Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Аймақтық экономика және басқару 

Оқытудың күтілетін 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: Мемлекеттік саладағы жанжалдар 

Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс мемлекеттік қызметте жанжалдарды басқару жүйесінің қалыптасуы мен 

жұмыс істеуіндегі практикалық дағдыларды қалыптастыру сипаттамасын ашып көрсетеді.   

Курстың қысқаша мазмұны: Курста мемлекеттік қызметтегі қақтығыстардың сипаты әлеуметтік-мәдени 

саладағы қақтығыстардың функциясы қарастырылады. Мемлекеттік құрылымдардың топтарында, әлеуметтік 

құрылымдарында жанжалдардың негізгі мақсаты мен субъективті себептері оқытылады. Жанжалдардың 

түрлері: жеке тұлғалар, тұлғааралық, жеке және топтық, топтар, ұрпақтар арасындағы, жыныс, 

интерпрессиональдық, басқалары талқыланады.    

Пререквизиттері: Мемлекеттік қызмет теориясы 

Постреквизиттері: Адам ресурстарын басқару, Үкіметтегі қоғамдық қатынастар, Мемлекеттік сектордағы 

жобаларды басқару 
Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: A. Мемлекеттік салада қақтығыстарды шешу талаптарын білу және осы 

талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу, этикалық мінез-құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға 

қатысты ауытқуларға төзбеушілікті сақтау. В. Мемлекеттік қызметкердің міндеттерін шығармашылықпен және 

басқа топ мүшелерімен бірлесіп орындау арқылы командада жұмыс істеу мүмкіндігі үйрену. C. Жанжалдардағы 

басқарушылық шешімдерді жүзеге асыруға реттеуші әсер етудің тиісті құралдарын және технологияларын 

қолдану. Д. Тұлғааралық, топтық және ұйымдық қарым-қатынастарды талдау, жобалау және іске асыру. E. 

Ынталандыру, топтық динамика, командалық құрылыс, коммуникация, көшбасшылық және жанжалды басқару 

мәселелерін қоса алғанда, ұйымдардағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі теорияларын түсіну. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтарға арналған үкімет 

Бағдарлама авторы:  Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Барлық халыққа қызмет көрсету орталықтарын  бір жүйеге жинақтап ақпараттық 

технологияларды пайдалану арқылы  азаматтармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау кезінде, сондай-ақ 

ведомствоаралық және өңіраралық өзара іс-қимыл кезінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапалы 

өзгеруіне әкелген  «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен танысу 

Пәннің қысқаша мазмұны: курсты оқу барысында студенттер азаматтар үшін Үкіметті қалыптастыру 
негіздерін және оның функцияларын меңгереді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, Мемлекеттік қызмет, Іскерлік 

коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Азаматтарға арналған үкіметті» қалыптастырудың негізгі ұғымдары мен 

кезеңдерін білу және түсіну; В) мемлекеттік қызметтерді ұсыну және алу туралы білімді практикада пайдалану; 

С) мемлекеттік қызметтерді көрсету туралы деректерді жинау және түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті; Д) 

Мемлекеттік қызметтерді алу үшін алған білімдерін пайдалана білу; Е) «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

бағыты бойынша студенттердің оқуын жалғастыру үшін қажетті біліктіліктер. 

 

7.1 Модуль – Мемлекеттік құрылымдағы менеджмент 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік менеджмент 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Заманауи жаһандану жағдайында мемлекетті тиімді басқару үшін, сонымен 

қатар болашақ мемлекеттік қызмет мамандарының арасында тиімді басқару дағдыларын қалыптастыру үшін 

базалық технологияларға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс мемлекетті басқару ұғымдарын зерттеуді ұсынады, бұл ағылшынның 

«мenegмent» сөзінен шыққан және оның уақытын ұйымдастырудың технологиясын және оны пайдалану 

тиімділігін арттыруды білдіреді. Оқу процесінде студенттер іскерлік қатынастардың негізгі қиындықтары - 

уақыттың жетіспеушілігімен танысады. Сондықтан уақытты басқару ғылым ретінде уақытты тиімді 
пайдаланудың негізгі әдістерін зерттейді. Сонымен қатар уақытты жоспарлау мен басқарудың танымал әдістері, 

жоспарлаудың 6P әдістерін, Эйзенхауэр әдісін, Парето заңын, Брайан Трейси әдістерін қолдану бойынша 

тренингтер өтеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, Мемлекеттік қызмет, Іскерлік 

коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мақсат қою және қою негіздерін білу. B. Басқару саласында уақытты 

басқарудың озық әдістері мен технологияларын қолдана білу. C. Жеке және ұйымдастырушылық мақсаттарға 

жету үшін тиімді жоспарлаудың нақты әдістерін қолдана білу. Д. Тиімді жоспар құру үшін қажетті ақпараттық 

технологиялармен және бағдарламалармен жұмыс жасай білу. E. Мемлекетті басқару әдістерін қолдану арқылы 
ұйымның нақты мақсаттарына жету жолдарын білу. 

 

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

Пәннің атауы: Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық экономикасын басқару 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды басқару саласында қазіргі 

заманғы теориялық және практикалық білімдердің қажетті көлемін беру және оларды экономиканың осы 

саласын басқару және реттеу әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 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 өндірістік-

шаруашылық тәуекелі бар ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие қала қуатын өркениетті 

пайдалануға саналы қызығушылық қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӨК мемлекеттік қолдау, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару. 



195 

 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А. ҚР-дағы тұрғын үй-коммуналдық қатынастардың қызметін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. ТКШ қызметін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер 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. 

 

7.2 Модуль – Мемлекеттік органдарды басқару ерекшеліктері 

  

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 

Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің әртүрлі мәдени жағдайларда басқару жүйесінің қалыптасуы мен даму 

заңдылықтары туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс әр түрлі мәдениеттер тоғысында пайда болатын іскерлік қатынастарды 

басқаруды зерттеуге бағытталған. Өйткені, монмәдени ұйымдар келесідей әртүрлі айырмашылықтарға ие – 

кәсіби, гендерлік, жас, әлеуметтік және басқалары, бұл олардың еңбек және басқару мәдениетін анықтайды.  

Сондықтан толерантты өзара іс-қимыл мен коммуникацияларды құру, мәдениетаралық жанжалдарды реттеу 

қажет, бұл нәтижесінде ұйымның ресурсы ретінде мәдениеттің әртүрлілігін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 
ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, Мемлекеттік қызмет, Іскерлік 

коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. кросс-мәдени менеджменттің мазмұнын, ұғымдарын, теорияларын, 

принциптері мен әдістерін білу және түсіну. В. Кросс-мәдени айырмашылықтарға байланысты міндеттерді 

оңтайлы шешуге мүмкіндік беретін әдістер мен тәсілдерді анықтау және қолдану. С. Кросс-мәдени 

менеджменттің қазіргі заманғы тұжырымдамалары негізінде басқару міндеттерін тұжырымдау және шешу; Д. 

Стандартты емес жағдайларда әрекет етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық 

жауапкершілік алуға дайын болу. Е. Ғылыми ойлау мәдениеті, деректер мен теориялық ережелерді жинақтау, 

талдау және синтездеу дағдысын иемдену. 

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

Пәннің атауы: Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясат 

Бағдарлама авторы:  Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Курста студенттерге тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды басқару саласында 

қазіргі заманғы теориялық және практикалық білімдердің қажетті көлемін беру және оларды мемлекеттік 

қолдау мен осы саладағы мемлекеттік саясаттың әдістеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 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 өндірістік-шаруашылық тәуекелі бар ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие қала 

қуатын өркениетті пайдалануға саналы қызығушылық қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӨК мемлекеттік қолдау, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда тұрғын үй-коммуналдық қатынастардың қызметін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу. В. Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық қызметін 

сипаттайтын негізгі көрсеткіштер 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. 

 

8.1 Модуль – Ғылыми өңдеулер және мемлекеттік жобалар 

  

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

Бағдарлама авторы:  Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынасы, экономика мен саясаттың өзара 
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байланысы, Қазақстан Республикасындағы бизнестің даму ерекшеліктері туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс экономиканы және бюрократизмді мемлекеттік басқару жүйесінің 

теориялық негіздерін, кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық негіздерін, мемлекеттік кәсіпкерлікті және оның 

нарықтық экономикадағы рөлін, жеке кәсіпкерлікті құрудағы мемлекеттің рөлін, жеке кәсіпкерлікті дамытуды 

мемлекеттік ынталандыруды, кәсіпкерлікті дамытудағы Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастардың рөлін, 

экономикалық өсу проблемаларын шешудегі мемлекеттің рөлін зерделеуді көздейді. Пәнді оқу барысында 

студенттер мемлекеттің және азаматтық қоғамның түрлі аспектілерімен, экономиканың түрлі секторларындағы 

бизнестің даму жағдайымен, мемлекеттің бизнеспен өзара қарым-қатынасының құқықтық аспектісімен, ұлттық 
экономиканың әлемдік шаруашылықпен өзара іс-қимылын мемлекеттік реттеумен танысады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӨК мемлекеттік қолдау, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Өтпелі экономиканың негізгі заңдылықтары туралы, қазіргі заманғы 

жағдайларда бизнесті реттеудің ұйымдастырушылық негіздері туралы, экономикалық өсу проблемалары 

туралы, бизнесті дамыту және қолдау мәселесінде Үкімет пен жергілікті билік органдарының функцияларын 

ажырату туралы, ҚР жеке бизнес кәсіпорындарына кредит беру шарттары мен принциптері туралы ақпаратты 

меңгеру. В. Салық заңнамасын; кеден заңнамасын, монополияға қарсы заңнаманы, Қазақстан 

Республикасындағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік актілерді білу. С. Мемлекет пен бизнестің 

өзара қарым-қатынас механизмдерін меңгеру. Д. Мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынасы мәселелерінде 

бағдарлануы. E. Қазақстан Республикасындағы бизнеске мемлекеттік әсер етудің негізгі әдістері мен 
құралдарын түсіну. 

 

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

Пәннің атауы: Жобалау және зерттеу жұмыстары 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми жәнe шығapмaшылық өзін-өзі жүзeгe acыpyы, білім бepy 

пpoцecінің бapлық cyбъeктілepінің ынтымaқтacтық peжиміндe өзapa әpeкeттecyі үшін кeңіcтік құpy. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курс cтyдeнттepді дaмытy жәнe тәpбиeлey мәceлecі үлкeн мeмлeкeттік мәнгe иe, 

өйткeні eлдің, pecпyбликaның, ayдaнның eңбeк әлeyeті бoлaшaқтa бoлaшaқ мaмaндapды дaяpлay дeңгeйінe 

бaйлaныcты. Қaзіpгі yaқыттa cтyдeнттepдің oқy жәнe ғылыми-зepттey қызмeті пәндік дaғдылap мeн жoғapы 

білім нәтижecінің жeтіcтіктepін дaмытy мүмкіндігі peтіндe epeкшe мәнгe иe. Зepттey әpeкeтіндe cтyдeнттepдің 
шығapмaшылық, зepттey мәceлecін aлдын-aлa бeлгіcіз шeшіммeн жәнe ғылыми бaғыттaғы зepттeyдің нeгізгі 

кeзeңдepінің бoлyын бoлжaйтын әpeкeттepі түcінілeді. Пpoблeмaлық тұжыpым жacay, ocы пpoблeмaғa apнaлғaн 

тeopияны зepттey, зepттey әдіcтepін тaңдay жәнe oлapды пpaктикaлық игepy, мeншікті мaтepиaлды жинaқтay, 

oны тaлдay жәнe жaлпылay, өзіндік тұжыpымдap. «Free Мind» cтyдeнттepдің жoбaлық жәнe ғылыми-зepттey 

қызмeтін ұйымдacтыpyғa apнaлғaн бaғдapлaмa cтyдeнттepмeн oлapдың бeйімділігі мeн қaбілeттepінe cәйкec 

бaғыттaлғaн жәнe жүйeлі жұмыc іcтey мүмкіндігін қaмтaмacыз eтyгe apнaлғaн.  

Пререквизиттері: Академиялық адалдық, Экономикадағы цифрландыру 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Ғылымның әpтүpлі caлaлapындaғы cтyдeнттepдің бacтaмacы мeн 

шығapмaшылығын жaндaндыpy (өзінің кәcіби caлacындa, қызығyшылық caлacындa).  В. Интeллeктyaлды 

caқтay жәнe жaқcapтy үшін жaғдaй жacay жәнe cтyдeнттepдің шығapмaшылық әлeyeті. С. Oқытy, қaйтa дaяpлay 
жәнe біліктілігін apттыpy жүйecін құpy ұйымдacтыpyшылapдың жәнe бacқa мaмaндapдың біліктілігі дapынды 

студенттермен жұмыc жacay. D. Студенттердің жeкe-шығapмaшылық өзін-өзі тaнyғa дeгeн қызығyшылығын 

қaлыптacтыpy. Е. Студенттердің білімі мeн тәpбиecінің caпacын apттыpy. 

 

8.2 Модуль – Зерттеуге мемлекеттік қолдау 

  

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

Пәннің атауы: Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясаты саласында 

заманауи теориялық және практикалық білімдердің қажетті көлемін беру және оларды әртүрлі аналитикалық 

және экономикалық есептерді орындаудың практикалық әдістеріне үйрету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: 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 

өндірістік-шаруашылық тәуекелі ғана емес, сонымен қатар қоғамдық санада ерекше беделге ие өркениетті 

шағын және орта бизнеске саналы қызығушылық қалыптастырады.  
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Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг. 

Постреквизиттері: Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӨК саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудан күтілетін 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 көрсеткіштер 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. 

 

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

Пәннің атауы: Экономикалық зерттеулер әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің нарықтық тәжірибеде және академиялық ортада қолданылатын 

зерттеу әдіснамасы мен әдістері туралы, сондай-ақ экономикада зерттеулерді жүзеге асыру үшін мүмкін 

болатын құралдар мен технологияларды үйрену.   

Курстың қысқаша мазмұны: Курс студенттерді дайындауда ұйымдардың, салалардың, өңірлердің 

экономиканың түрлі салаларындағы тиімділігін арттыру мақсатында бизнес-зерттеулер мен ғылыми жобаларды 

әзірлеу және іске асыру үшін қажетті кәсіби экономистер мен менеджерлерге қажетті әдіснамаларға, әдістерге, 
проблемаларға, қағидаттарға, үрдістерге жоғары назар аударады.  Зерттеу объектісі экономиканың, 

менеджменттің, маркетингтің, логистиканың, макро және микро деңгейлердегі өндірістің әртүрлі салаларында 

ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және дамыту процестері болып табылады. Нарықтың макро және 

микроэкономикалық ортасында экономикалық ресурстарды, технологияларды, әдістерді, құралдарды тиімді 

іздеу және оңтайлы пайдалану мәселелері қарастырады.  

Пререквизиттері: Академиялық адалдық, Экономикадағы цифрландыру, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. ғылыми зерттеулер жүргізу және бизнес процестерді басқару үшін 

сандық және сапалық әдістерді пайдалану мүмкіндігі. В. Экономикада зерттеулерді жүзеге асыру үшін 

жүйелердің заманауи ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін үйрену. С.Студенттердің бойында 

зерттеу жүргізудің әдіснамалық негіздерін пайдалану, сондай-ақ кешенді зерттеу жобасын жүргізу үшін қажетті 
логикалық ойлауды қалыптастыру. D. зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше игеру, өзінің кәсіби қызметінің 

ғылыми және ғылыми-өндірістік бейінін өзгерту қабілетін қалыптастыру. Е. Экономикалық агенттер мен 

нарықтардың жаһандық ортадағы мінез-құлқын экономикалық талдау әдістерін меңгеру. 

 

6В04105 – МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ 
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9.1 Модуль – Мемлекеттік органдардың басқару ерекшеліктері (мемлекеттік басқарудағы КРІ), 10 

кредит 

БП ЖК МК 3216 Мемлекеттік қызмет 5 5 

БП ТК KEB 3217 Қала экономикасын басқару 6 5 

9.2 Модуль – Мемлекеттік билік органдар жүйесі, 10 кредит 

БП ЖК МК 3216 Мемлекеттік қызмет 5 5 

БП ТК МВО 3217 Мемлекеттік билік органдары 6 5 

10.1 Модуль – Мемлекеттің фискалды саясаты, 15 кредит 

БП ТК SSS 3218 Салық және салық салу 5 5 

БП ТК MIKB 3219 Мемлекеттің инвестициялық қызметін басқару 5 5 

БП ТК КМК 3220 Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау 6 5 

10.2 Модуль – Мемлекеттік биліктің әкімшілік жүйесін бюджеттеу (мемлекеттік басқарудағы КРІ), 15 

кредит 

БП ТК BSZh 3218 Бюджет-салық жүйесі 5 5 

БП ТК IZh 3219 Инвестициялық жобалар 5 5 

БП ТК KAZh 3220 Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 6 5 

12.1 Модуль – Мемлекеттік органдарда шешімдер қабылдау (мемлекеттік басқарудағы КРІ), 15 кредит 
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КП ТК ММ 3301 Мемлекеттік менеджмент 5 5 

КП ТК КВ 3302 Қаржылық бақылау 5 5 

КП ТК EU 3303 Электрондық үкімет 6 5 

12.2 Модуль – Мемлекеттік органдармен шешімдерді қабылдау ерекшеліктері, 15 кредит 

КП ТК BSh 3301 Басқару шешімдері 5 5 

КП ТК MA 3302 Мемлекеттік аудит 5 5 

КП ТК IDBZh 3303 Интернетте деректер базасын жариялау 6 5 

13.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы менеджменті, 20 кредит 

КП ТК ARB 3304 Адам ресурстарын басқару 5 5 

КП ТК MSKMM 3305 Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджмент 6 5 

КП ЖК  Академиялық жазу 6 5 

БП 

 

Өндірістік практика 6 5 

13.2 Модуль – Мемлекеттік органдарды басқару ерекшеліктері (мемлекеттік басқарудағы КРІ), 20 

кредит 

КП ТК HR-B 3304 HR-басқару 5 5 

КП ТК AMKKK 3305 Әлеуметтік мекемелердегі көшбасшылық және команда құру 6 5 

КП ЖК  Академиялық жазу 6 5 

БП 

 

Өндірістік практика 6 5 

 

9.1 Модуль – Мемлекеттік органдардың басқару ерекшеліктері (мемлекеттік басқарудағы КРІ) 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет институтының мазмұнын 
ашу, оның қалыптасу кезеңдері, құрылу принциптері және ерекшеліктері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметін қалыптастыру мен 

ұйымдастырудың құқықтық аспектілерін, оның негізгі міндеттері мен жұмыс істеу принциптерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Демография. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті,  Әлеуметтік саланы басқару, 

Аймақтық экономика және басқару, Жергілікті өзін-өзі басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік қызмет институтының мазмұнын, мәнін және мақсатын білу 

және түсіну. В. Тәжірибеде өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік маңызын түсіну қабілеті мен 

білімін пайдалану, оған тұрақты қызығушылық таныту. С. Кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және жеке 

даму үшін қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру қабілеті. Д. Қызметтік ақпарат алмасу технологияларын, 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру. Е) Оқыту саласындағы іскерліктер: кәсіби қызметте ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану.      
 

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

Пәннің атауы: Қала экономикасын басқару 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің қала экономикасын басқару, оны ұйымдастыру ерекшеліктері, 

қалалық инфрақұрылым, әлеуметтік секторды басқару, қалалық көліктің қазіргі жағдайы және т.б. туралы 

білімді меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндіргіш күштерді дамыту мен орналастырудағы, ұлттық экономиканы 

дамытудағы қалалардың рөлін, олардың қоныстандыру жүйесіндегі орнын анықтау; қалалардың 

функцияларын, қазіргі заманғы қалалардағы үшінші және төртінші секторлардың рөлін зерделеу; қаланы 

жүйелі қараудың алғышарттарын, иерархия тұжырымдамаларын, қалалардың желілері мен ықпал ету 
аймақтарын зерделеу; - ұлттық және әлемдік деңгейлерде қалалар жүйесін қалыптастыру заңдылықтарын 

анықтау; - әртүрлі санаттағы қалалар мен қалалық агломерациялардың даму ерекшеліктерін зерделеу; - 

белсенді қалалар мен қалалардың; - қалалардың дамуын стратегиялық басқару негіздерін зерттеу. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Экономиканы мелекеттік реттеу, Мемлекеттік басқару теориясы. 

Постреквизиттері: Әлеуметтік саланы басқару, Аймақтық экономика және басқару 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А. Қойылған ғылыми мақсатқа жету үшін шығармашылық ұжымның 

жұмысын меңгереді. В. Мәселені дұрыс анықтау мен ашу үшін жаңашылдықты иемденеді, фактілер мен 

дәлелдерді тұжырымдауды сауатты бекітеді, мәселені шешу және мәселеледі шешу бойынша идеялар 

генерациясын меңгереді, басқарушылық шешімдерді табады және пайдаланады. С. Еңбектің сапасы мен 

нәтижелілігін, ғылыми-өндірістік ұжымның шығындары мен қызметінің нәтижелерін бағалау қабілетін іс 

жүзінде ажыратады. Д. Кез келген жағдайда өзін қалай дұрыс ұстау керектігін біледі, өзінің мінез-құлқы мен 

ойлауын жаңа жағдайларға бейімдей біледі, қала экономикасын басқару процесінде бір қызмет түрінен 
екіншісіне ауыса біледі. Е. Барлық тараптардың мүдделерін ескере отырып, кешенді шешімдер ұсына алады; 

келіссөздерді, ұзақ мерзімді ынтымақтастыққа бағытталған келіссөздер процесі тұрғысынан байланыстарды 
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ұйымдастырады және жүргізе алады; қаланың экономикасын басқару процесінде келіссөздерді жүргізуші 

екінші тарапының ерекшелігі мен мүдделерін ескере отырып, вербальды және вербальды емес техникалар 

арқылы өз позициясын сенімді жеткізе алады. 

 

9.2 Модуль – Мемлекеттік билік органдар жүйесі 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік билік органдары 
Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекетті басқару органдарының теориялық негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік басқарудың әлеуметтік, ұйымдық-функционалдық, ақпараттық-

коммуникациялық, кәсіби-кадрлық және құқықтық тетіктерін және мыналарды: мемлекеттік басқарудың негізгі 

теорияларын; мемлекеттік билік органдарының өкілеттіктерін, функциялары мен құрылымын оңтайландыру 

процестерін; мемлекеттік қызмет жүйесінде кадр саясатын іске асыру қағидаттары мен тетіктерін; мемлекеттік 

басқару процесінде мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимыл нысандарын зерделеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сатып алуды басқару, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, Реттеуші 

ықпалды басқару, Билік органдарының қоғаммен байланысы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік басқарудың теорияларының, тұжырымдамаларының және 
қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұнын білу. В. Мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруға қатысты нормативтік 

актілермен, өзге де құжаттармен жұмыс істеуді практикада пайдалану. С. Мемлекеттік билік органдарының 

басқару қызметін оңтайландыру мүддесінде әлеуметтік практикасының құбылыстары мен процестеріне ғылыми 

талдауды жүзеге асыру қабілеті. Д. Елде және шетелде мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру мәселелері 

бойынша өз көзқарасын дәлелді түрде баяндай білу. Е. «Мемлекеттік және жергілікті басқару» бағыты 

бойынша студенттердің оқуын жалғастыруына қажетті біліктіліктер. 

 

10.1 Модуль – Мемлекеттің фискалды саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Салық және салық салу 
Бағдарлама авторы:   Сексенова А.Т.  

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 мазмұны: Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық 

қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез-келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып 

табылады. Салықтарды және оларды ұйымдастыруды оқып-үйрену қажеттілігі де нақты осыған байланысты 

негізделеді. Оқу курсында салықтар мен заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бөлігіне сәйкес 

деңгейде қалыптастыру мақсатында төлейтін басқа міндетті төлемдерді теориялық және практикалық тұрғыда 

үйрету болып табылады. Курстың міндеті мемлекетіміздің салық саясатының қалыптасуынан бастап, салық 

жүйесінің құрылымы мен нақты бір маңызды салық түрлерінен салықтың алынуы бойынша студенттің 
теориялық және практикалық білімін кешенді қалыптастыру болып табылады. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Бухгалтерлік есеп және аудит, Сатистика 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сатып алуды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстан Республикасындағы салық жүйесін ұйымдастыру қағидаттары 

мен нысандарын білу. В. Фискалдық шаралардың тиімділігін бақылау үшін, экономикалық дамуын талдау 

қабілетті болуы. С. Нақты салықтарды есептеу салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

түскен табыстарды есепке дағдыландыру.  D. салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E. Салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы түсім есепке алу нысандары мен әдістері, салық жинау 

әдістерін құзыретті болуы. 

 

Дублин 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 мазмұны: Мемлекеттік инвестициялық саясаттың ұқсас аймақтық саясатпен өзара қарым-

қатынасын, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің өңірлік экономика мен бизнес-құрылымдарды 

дамытуға әсерін қарайды. Инвестициялық қызметті басқарудың теориялық негіздерін, инвестициялық қызметті 

мемлекеттік-құқықтық реттеудің негізгі принциптері мен нысандарын зерттейді. Инвестициялық басқару 
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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  күтілетін  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 көрсеткіштерді талдау 

және интерпретациялау. Д. Ағымдағы нормативтік базаны ескере отырып, стандартты әдістерге негізделген 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу. E. Шығындарды басқару, сапа, 

персонал, жоспарлау, мемлекеттік реттеу, қаржылық, инвестициялық және инновациялық басқару саласында 

жобалық шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық жүйелердің өнімділік көрсеткіштерін талдау және түсіндіру. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау 

Бағдарлама авторы: Жиенбаев Ұ.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік тұрғыдан қолдауға ерекше көңіл бөлінуді 

оқыту. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекет тарапынан қабылданатын іс-шаралардың негізгі мақсаты кәсіпкерліктің 
дамуы үшін құқықтық және экономикалық жағдайларды қалыптастыру, кәсіпорындардың тұрақты дамуы мен 

қызмет жасауына қолайлы әріптестік қатынастарды орнату, бәсекелік ортаны қорғау, қабылданатын 

экономикалық шешімдердің кәсіпкерліктің дамуына ықпал жасау тұрғысынан жүргізілуін қадағалау.  

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан экономикасының бәсеке қабілеттілігін арттыру мәселелері ұлттық 

экономика жүйесінің үйлесімді қызмет етуіне және оның ұйымдастырушылық-экономикалық механизмдерін 

жетілдірумен байланысты. Бұл жағдайда кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіпкерлік қызметін дамыту ерекше 

рөл атқарады. Ол, өз кезегінде, кәсіпкерліктің теориялық, әдістемелік және тәжірибелік аспектілерін терең 

меңгерген, жоғары білікті экономистер мен басқару жүйесіне кадрлар дайындау сапасына тікелей байланысты. 

Курсты оқытуда Қазақстанның экономикалық жүйесінің шаруашылық жүргізу объектілері мен субъектілерінің 

ерекшеліктерін ескере отырып, олардың кәсіпкерлік қызметіндегі ұйымдастырушылық – құқықтық, әлеуметтік 

– экономикалық мәселелерін зерттеу мен меңгеруді қарастырады.  
Пререквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Педагогика, Психология    

Постреквизиттері: Қазіргі мектепте тарихты оқытудағы өзекті мәселелер 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қандай да бір объектісіне салынған капитал, қаржылық, ресурстық және 

материалды қаражаттарынан пайда табуды қалыптастыру; В. Қоғам мүшелерінің, мемлекеттің немесе аймақтың 

нақты қажеттіліктеріне деген сұранысын қанағаттандырудың ерекшеліктерін үйрену. С. Жаңа нарықтарды 

жаулап алу және өндірісті дамыту үшін ақша қаражаттарын жинақтаудың әдістерін салыстыру. Д. Ұйым 

қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайларын жақсарту үдерісінде студенттердің шығармашылық қызметін 

белсенді ету. Е. Қоғамның моральдық және этикалық нормаларын жақсарту, тұтыну мәдениетін жақсарту 

дағдыларын қалыптастыру. 

 

10.2 Модуль – Мемлекеттік биліктің әкімшілік жүйесін бюджеттеу (мемлекеттік басқарудағы КРІ) 
 

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

Пәннің атауы: Бюджет-салық жүйесі 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттің қаржылық саясатының құрамдас бөлігі ретінде бюджет-салық 

жүйесінің мәнін, сондай-ақ ҚР қазіргі жағдайында оны жүзеге асыру ерекшеліктерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі әлемде экономикалық бейіндегі мамандардың біліміне қойылатын 

талаптар үнемі өсуде, сондықтан білім беру жүйесінің міндеті студенттерге теориялық мәселелер бойынша, 

соның ішінде бюджет-салық жүйесінің жұмыс істеуі туралы, оның қоғамдық ұдайы өндірудегі және 

халықаралық ынтымақтастықты дамытудағы рөлі туралы білім жиынтығын беру болып табылады. Осыған 

байланысты «Бюджет-салық саясаты» пәнін оқу өте уақтылы және өзекті болып табылады. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік 
реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ҚР Бюджет-салық жүйесінің қазіргі даму үрдістерін талдайды. В. 

Мемлекеттің бюджет-салық саясатының құралдарын пайдалану тиімділігін анықтай алады. С. Бюджеттік-

салықтық реттеу жүйесінде қазіргі заманғы әдістерді қолданады. Д. Бюджет-салық саясаты саласында 

технологияларды сыни бағалауды жүзеге асырады; бюджет-салық саясатын іске асыру бойынша әртүрлі 
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көздерден алынған ақпаратты жүйелендіреді және құрылымдайды. Е. бюджет-салық саясатын жетілдіру 

бойынша жоспарлар жасайды. 

 

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

Пәннің атауы: Инвестициялық жобалар 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік инвестициялық саясатты терең талдау, экономиканың әртүрлі 

деңгейлерінде инвестициялық саясатты қалыптастыру мен іске асыруда қолданылатын кәсіби 
тұжырымдамаларды, терминдер мен әдістерді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: мемлекеттік инвестициялық саясаттың ұқсас аймақтық саясатпен байланысын, 

инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу талаптарының аймақтық экономика мен бизнес құрылымдарының 

дамуына әсерін қарастыру. Инвестицияның теориялық негізі; инвестициялық қызметті мемлекеттік-құқықтық 

реттеудің негізгі принциптері мен нысандарын зерттеу; инвестицияларды басқару теориясы мен әдіснамасымен 

танысу; ұтымды инвестициялық саясатты таңдау кезінде шешім қабылдаудың теориялық негіздерін игеру; 

тәуекелдерді бағалау және инвестициялық қауіпсіздік әдістерін игеру 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші 

ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Нақты экономикалық жобаны жүзеге асыру үшін құрылған шағын 

ұжымдар мен топтарды жедел басқару. В. Басқарушылық шешімдердің нұсқаларын, шешімдердің ықтимал 
әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлері негізінде 

оларды таңдау негіздемесін жасауға қатысу. C. Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де микро- және макро 

деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын көрсеткіштерді талдау және 

түсіндіру. Д. Қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны ескере отырып, стандартты әдістерге негізделген 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу. E. Шығындар, сапа, кадрлар, жоспарлау, 

мемлекеттік реттеу, қаржылық, инвестициялық және инновациялық менеджмент саласындағы жобалық 

шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық жүйелердің тиімділік көрсеткіштерін талдау және түсіндіру. 

 

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

Пәннің атауы: Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді «корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік» экономикалық 

терминологиясымен жұмыс істеуге, экономикалық ақпаратты талдауға және экономикалық құбылыстар мен 

процестерге ғылыми түсінік беруге үйрету; экономикалық мәселелерді шешу дағдыларын, өзіндік тұжырымдар 

мен ұсыныстарды тұжырымдау, сондай-ақ белгілі бір институционалдық шеңберде экономикалық 

субъектілердің мінез-құлқын модельдеу және болжау практикалық дағдыларын алу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курс қазіргі заманғы басқару теориясының теориясы мен практикасының 

қажетті бөлігі ретінде және компанияның бәсекеге қабілеттілігін арттыру құралы ретінде корпоративтік 

әлеуметтік жауапкершілік тұжырымдамасын (КӘЖ) ашады. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің ғылыми 

және практикалық тәсілдеріне қысқаша шолу ұсынылады, КӘЖ іске асырудың базалық ұғымдары, қағидаттары 

мен нысандары жүйелендіріледі, сондай-ақ әлемдік корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік модельдерінің 

даму үрдістері талданады. "Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік" курсында студенттер алған құзыреттер 
барлық кейінгі пәндерде қолданылуы керек, өйткені бұл олардың өзара байланысын қамтамасыз ететін бірқатар 

экономикалық пәндер үшін жалпы негіз, жалпы теориялық және әдіснамалық негіз болып табылады.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі, Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу   

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордың экономикасы, Басқару этикасы және мәдениеті, Мемлекеттік 

басқару теориясы 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Корпоративтік әлеуметтік саясаттың теориялық негіздерін, 

корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің негізгі түрлерін, санаттарын, эволюциясын, тұжырымдамалары мен 

тәсілдерін, КӘЖ реттеу құралдарын (халықаралық ұйымдар, стандарттар, рейтингтер және т. б.), Қазақстанда 

КӘЖ дамыту мен қолдаудағы мемлекеттің рөлін, корпоративтік өзін-өзі реттеу принциптерін, әлеуметтік 

саясаттың негізгі бағыттары мен элементтерін, КӘЖ нәтижелілігінің негізгі индикаторларын, КӘЖ индекстері 

мен рейтингтерін; корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті бағалау жүйесін білу. В. Бизнестің (ұйымның) 

сыртқы және ішкі ортасын талдау үшін экономикалық құралдарды пайдалана білу, КӘЖ тұжырымдамасы 
тұрғысынан ұйымның мүдделі тараптарының үміттерін талдау және саралау, әлеуметтік жауапты мінез-құлық 

негізінде компанияның іскерлік беделін рейтингтік бағалау жүйесін әзірлеу және қолдану, компаниядағы 

корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің тиімділігін бағалау көрсеткіштерін есептеу; корпорациялардағы 

әлеуметтік инвестициялау жүйесін талдау, зияткерлік даму, мәдени деңгейді, кәсіби құзыреттілікті арттыру 

үшін танымның әдістері мен құралдарын қолдану, кәсіби және қоғамдық қызметте құқықтық нормаларды 

пайдалану, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік моделін әзірлеу, С. Бизнестің (ұйымның) сыртқы және 

ішкі ортасын талдау үшін экономикалық құралдарды қолдана білу, КӘЖ тұжырымдамасы тұрғысынан 

ұйымның мүдделі тараптарының үміттерін талдау және саралау. Д. КӘЖ дамуының жалпы әлемдік үрдістерін 
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талдау әдістерін, сондай-ақ оларды қазақстандық бизнес жағдайларына қолдану мүмкіндіктерін, КӘЖ 

басқарудың базалық дағдыларын, КӘЖ саласында Компанияның стратегиясы мен тактикасын әзірлеу. Е. 

Әлеуметтік саясатты, этика кодексін және әлеуметтік бағдарламаны әзірлеудің базалық дағдыларын меңгеру.  

 

12.1 Модуль – Мемлекеттік органдарда шешімдер қабылдау (мемлекеттік басқарудағы КРІ) 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік менеджмент 
Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Заманауи жаһандану жағдайында мемлекетті тиімді басқару үшін, сонымен 

қатар болашақ мемлекеттік қызмет мамандарының арасында тиімді басқару дағдыларын қалыптастыру үшін 

базалық технологияларға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс мемлекетті басқару ұғымдарын зерттеуді ұсынады, бұл ағылшынның 

«menegment» сөзінен шыққан және оның уақытын ұйымдастырудың технологиясын және оны пайдалану 

тиімділігін арттыруды білдіреді. Оқу процесінде студенттер іскерлік қатынастардың негізгі қиындықтары - 

уақыттың жетіспеушілігімен танысады. Сондықтан уақытты басқару ғылым ретінде уақытты тиімді 

пайдаланудың негізгі әдістерін зерттейді. Сонымен қатар уақытты жоспарлау мен басқарудың танымал әдістері, 

жоспарлаудың 6P әдістерін, Эйзенхауэр әдісін, Парето заңын, Брайан Трейси әдістерін қолдану бойынша 

тренингтер өтеді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 
ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, Іскерлік 

коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мақсат қою және қою негіздерін білу. B. Басқару саласында уақытты 

басқарудың озық әдістері мен технологияларын қолдана білу. C. Жеке және ұйымдастырушылық мақсаттарға 

жету үшін тиімді жоспарлаудың нақты әдістерін қолдана білу. Д. Тиімді жоспар құру үшін қажетті ақпараттық 

технологиялармен және бағдарламалармен жұмыс жасай білу. E. Мемлекетті басқару әдістерін қолдану арқылы 

ұйымның нақты мақсаттарына жету жолдарын білу. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық бақылау 
Бағдарлама авторы: Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде стратегиялық және тактикалық қаржылық бақылау бойынша 

қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді оқу студенттерге мемлекеттік мекемелердің экономикалық 

параметрлерін аналитикалық зерттеу саласында білім алуға және дамытуға мүмкіндік береді, сондай-ақ 

қаржылық бақылаудың экономикалық негіздемесінің арнайы әдістерін қолдану дағдыларын меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Статистика 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сатып алуды басқару, Реттеуші ықпалды басқару, Мемлекеттік қызметтегі 

еңбекақыны ұйымдастыру, Іскерлік коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру жағдайында қаржылық 
бақылаудың негізгі принциптерін, қаржылық жоспарлаудың мәнін, міндеттерін, құрылымын және мазмұнын 

білу. В. Перспективада қызметтің қаржылық мақсаттарын тұжырымдау,  кәсіпорынның даму стратегиясы мен 

тактикасын анықтау,  кәсіпорынның ұзақ мерзімді және орта мерзімді даму жоспарларын әзірлеу, қажетті 

ресурстарға қажеттілікті анықтау, бақылау мен аудитті дамытуға қойылатын қазіргі заманғы талаптарға сәйкес 

шешу жолдарын әзірлеу қабілетін қалыптастыру. С) Жаңа қаржы өнімдерін құрастыру және талдау, 

инвестициялық бағдарламалардың әр түрлі нұсқаларын әзірлеу кезінде тиімді тәсілдерді қолдану, 

кәсіпорынның қаржылық жоспарларын жасау және қаржылық көрсеткіштерді (коэффициенттер) болжау, 

перспективалық қаржы жоспарларын (бюджеттерді) әзірлеу, Д. Тиімді қаржылық бақылау үшін қаржылық 

жоспарлау әдістерін қолдану. Е. Компанияларды қаржылық басқару процесінде стратегиялық және тактикалық 

шешімдер қабылдау кезінде алынған теориялық білімді қолдану, талдау есептерін дайындау кезінде қаржылық 

есептілік ақпаратын пайдалану, инвестициялық жобалар мен қаржы ағындары бойынша әртүрлі стандартты 

емес басқару және стратегиялық шешімдер қабылдаудың салдарын болжау. 

 

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

Пәннің атауы: Электрондық үкімет 

Бағдарлама авторы:   Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ақпараттық қоғамда мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде электрондық 

үкімет бойынша студенттерде қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу студенттерге үкіметішілік үдерістерді реинжинирингтеу саласында 

білім алуға және дамытуға мүмкіндік береді: G2G-электрондық үкімет модулі. сондай-ақ азаматтар мен бизнес 

үшін үкіметтік сервистерді қолдану дағдыларын игеруге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Халықты аумақтық 

ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, Іскерлік 

коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Электрондық үкіметтің жұмыс істеуі және дамуы туралы; бизнесті дамыту 
және қолдау мәселесінде Үкімет пен жергілікті билік органдарының функцияларын шектеу туралы, ҚР жеке 

бизнес кәсіпорындарына кредит беру шарттары мен принциптері туралы ақпаратты меңгеру. В. 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. 

 

12.2 Модуль – Мемлекеттік органдармен шешімдерді қабылдау ерекшеліктері 

 

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

Пәннің атауы: Басқару шешімдері 

Бағдарлама авторы:   Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шешімдерді қабылдау кезінде болжамдау, логикалық рәсімдердің құрылымдық 
схемаларын зерттеу, менеджменттің таңдалған түрін, орналасқан ақпараттың сипатын, құралдарды, 

басқарушылық шешімдерді қабылдау мен іске асыруға уақытты ескере отырып, нақты міндеттер жағдайында 

болжамдау әдісін таңдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Басқарушылық шешімдер» курсы басқарушылық шешімдерді қабылдауға әсер 

ететін факторларды зерттейді. Студенттерді басқару жағдайларын шешу мәселелері бойынша түсінік 

аппаратымен таныстырады. Әлеуметтік-психологиялық және басқа жағдайларды ескере отырып, әртүрлі 

проблемалық жағдайларда басқарушылық шешімдерді қабылдаудың мақсаттары, міндеттері мен алгоритмдері 

оқытылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Әлеуметтік мекемелердегі жетекшілік және топ құрылуы, Іскерлік 

коммуникация 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Басқару жағдайларын шешу мәселелері бойынша түсінік аппаратын 

меңгеру. В. Күрделі экономикалық жағдайда ұйымды тиімді басқару үшін басқарушылық шешімдерді 

әзірлеудің, қабылдаудың, іске асырудың тиімді технологияларын жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін білу. С. 

Менеджмент түрін, тауар деңгейін, болжау объектісінің сипаттамасын, болжау және модельдеу негіздерін 

ескере отырып басқару шешімін әзірлеу технологиясын меңгеру. Д. Қазақстандағы мемлекеттік кәсіпкерліктің 

проблемаларына, оның тиімділігін арттыру жолдарына бағдарлана білу. Е. Мемлекеттік басқару жүйесін 

қалыптастырудағы үкіметтік емес ұйымдардың рөлін түсіну. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік аудит 

Бағдарлама авторы:   Демеуова Г.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: Курстың негізгі мақсаты студенттерді мемлекеттік экономикалық саясаттың 

маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік мекемелердің мемлекеттік аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен 

таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу студенттердің қаржы органдарында мемлекеттік бюджетті атқару 

бойынша бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі туралы және бюджеттік мекемелерде шығындар сметасын 

орындау бойынша, оның әдістемесі мен ұйымдастыру туралы, нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік 

бюджетте ұсталатын ұйымдардың жұмысына қойылатын талаптарға сәйкес білім алуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп және аудит, Микроэкономика және экономикалық 

процестерді модельдеу 

Постреквизиттері: Жобаларды басқару, Мемлекеттік сатып алуды басқару, Макроэкономикалық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Түрлі шаруашылық құрылымдардың, корпорациялар мен компаниялардың 

қызметін қаржылық бақылау және экономикалық талдау жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерді; 
экономиканы басқарудың нарықтық қатынастары жүйесіндегі мемлекеттік аудиттің рөлін; мемлекеттік 

аудиттің түрлері туралы. В. Мемлекеттік ұйымдар мен мекемелердің, инвестициялық институттар мен 

меншіктің түрлі нысанындағы кәсіпорындардың мемлекеттік аудитін жүргізу әдістері мемлекеттік аудитті 

жүргізудің бағыттары мен кезеңдері, мемлекеттік аудитті жүргізудің жоспары мен бағдарламасын жасау 

технологиясы. С. Қаржылық тексерулердің мазмұнын, мақсаты мен міндеттерін дұрыс анықтау. Д. Қаржы 

органдарының қызметін ұйымдастыру принциптерін зерделеуді; қаржылық бақылау мен аудиттің даму 

бағыттары мен кезеңдерін анықтау. Е. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің процестері мен 

нәтижелерін талдай білу. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Интернетте деректер базасын жариялау 

Бағдарлама авторы:  Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттердің мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы 

басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық 

жүйелерді құру мен құруға көзқарастарды, басқаруда заманауи ақпараттық жүйелер мен технологияларды 

қолдану және қолдану саласындағы іргелі білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқып-үйрену мемлекеттік және муниципалды басқару саласында 
қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер болып табылады. 

Студенттерге жобалық және мемлекеттік бағдарламаларды басқару аясында, басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерінің модельдерінде енгізілген заманауи технологиялық шешімдерді, басқару проблемалары мен 

міндеттерін шешу үшін ақпараттық жүйелерді қолдана отырып, басқару шешімдерін қабылдау процесінде 

ақпараттық технологиялар тізбегінің мақсаты туралы идеяларды қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Мемлекеттік 

қызметшілердің жұмысында Internet және кеңсе қосымшаларын қолдану 

Постреквизиттері: Ғаламторда деректер базасын жариялау, Билік органдарының қоғаммен байланысы 

Оқытудың күтілетін 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 
өздерінің сенімдеріне нақты тұрғыдан қарау, ойлау қабілеті, сапалы және объективті өзіндік талдау жүргізе 

білу, басқалардың пайымдауын сыни тұрғыдан талдай білу, дәлелді тұжырымдар жасай білу, орынды 

бағалаулар мен түсіндірулер жасай білу, сондай-ақ нәтижелерді мемлекеттік басқарудағы ақпараттық жүйелер 

мен технологиялар саласындағы жағдайлар мен проблемаларға дұрыс қолдана білу мүмкіндігін көрсетеді. С. 

Басқарудың заманауи автоматтандырылған ақпараттық жүйелері туралы, заманауи даму тенденцияларын және 

муниципалды басқаруда басқарудың ақпараттық жүйелерін енгізу туралы, басқарудың ақпараттық жүйелерін 

енгізуді қамтамасыз ететін нормативтік құжаттарға қол жеткізу технологиялары туралы идеялардың болуы. Д. 

ақпараттық технологиялар арқылы мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы ресми ақпараттармен 

алмасу мүмкіндігі.  Е. Өзіндік жұмыс дағдыларын, клиенттердің қажеттіліктерін анықтайды және оларды тиімді 

қанағаттандыра алады, ресурстарды тарту арқылы клиент мәселелерін шешуді, соның ішінде ақпараттық 

жүйелерді қолдана отырып, сонымен қатар адамның жеке ресурстарын іске қосу және жұмылдыру арқылы, 
клиенттермен жұмыс істеу принциптерін, клиенттермен жұмыс жасау технологиясын, қолдау әдістерін біледі, 

мемлекеттік басқаруда технологияларды қолданатын тұтынушылармен қарым-қатынас қалыптастырады. 

 

13.1 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы менеджменті 

 

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

Пәннің атауы: Адам ресурстарын басқару 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің адами ресурстарды басқару саласындағы жүйелі білімін 

қалыптастыру мен оларды қызметкерлердің қабілеттерін жүзеге асыруда және ұйымның мақсаттарына жетуде 

тиімді пайдалану. 
Пәннің қысқаша мазмұны: «Адам ресурстарын басқару» курсы «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

мамандығының студенттеріне арналған пәндер циклінің құрамдас бөлігі болып табылады және адам 

ресурстарын басқару мәселелерін, персоналды бейімдеу, мотивациялау және бағалау мәселелерін қарастырады. 

«Адам ресурстарын басқару» пәнін оқып, студенттер теориялық және әдіснамалық білімнің негіздерін, сондай-

ақ адам ресурстарын стратегиялық басқару, стратегиялық басымдықтар аясында штатты жоспарлау және 

жинақтау, стратегияның призмасы және HR басқару қызметінің жаңа құрылымдарын әзірлеу және ұйым 

персоналының тиімділігін басқару арқылы персоналды оқыту және дамыту бойынша жұмыс дағдыларын 

алады. 

Пререквизиттері: Менеджмент негіздері, Кәсіпорындағы экономикалық талдау  

Постреквизиттері: Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, Мемлекеттік қызметтегі еңбекақыны 

ұйымдастыру, Реттеуші ықпалды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Адам ресурстарын басқарудың негізгі әдістерін пайдалану дағдыларын 
меңгереді. В. Адам ресурстарын зерттеудегі негізгі бағыттар мен проблемаларды талдайды. С. Адам 

ресурстарын оңтайландырудың негізгі әдістерін және оларды пайдалану шекараларын әзірлейді. Д. 

Мемлекеттік және жергілікті қызмет саласында адам ресурстарын басқарудың әдістерін пайдалану 

ерекшеліктерін анықтайды. Е. Мемлекеттік сектор ұйымдарында адам ресурстарын басқарудың әдістерін 

пайдалану шарттары мен мүмкіндігін бағалайды. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджмент 
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Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің әртүрлі мәдени жағдайларда басқару жүйесінің қалыптасуы мен даму 

заңдылықтары туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс әр түрлі мәдениеттер тоғысында пайда болатын іскерлік қатынастарды 

басқаруды зерттеуге бағытталған. Өйткені, монмәдени ұйымдар келесідей әртүрлі айырмашылықтарға ие – 

кәсіби, гендерлік, жас, әлеуметтік және басқалары, бұл олардың еңбек және басқару мәдениетін анықтайды.  

Сондықтан толерантты өзара іс-қимыл мен коммуникацияларды құру, мәдениетаралық жанжалдарды реттеу 

қажет, бұл нәтижесінде ұйымның ресурсы ретінде мәдениеттің әртүрлілігін пайдалануға мүмкіндік береді. 
Пререквизиттері: Менеджмент, Макроэкономика, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 

Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Медиажоспарлау бойынша практикум, Билік органдарының қоғаммен байланысы, Іс 

жүргізу  және іскерлік қарым-қатынас, ҚР кадр қызметі    

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Кросс-мәдени менеджменттің мазмұнын, ұғымдарын, теорияларын, 

принциптері мен әдістерін білу және түсіну. В. Кросс-мәдени айырмашылықтарға байланысты міндеттерді 

оңтайлы шешуге мүмкіндік беретін әдістер мен тәсілдерді анықтау және қолдану. С. Кросс-мәдени 

менеджменттің қазіргі заманғы тұжырымдамалары негізінде басқару міндеттерін тұжырымдау және шешу. Д. 

Стандартты емес жағдайларда әрекет етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық 

жауапкершілік алуға дайын болу. Е. Ғылыми ойлау мәдениеті, деректер мен теориялық ережелерді жинақтау, 

талдау және синтездеу дағдысын иемдену. 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: әртүрлі ақпаратпен жұмыс істей білу, өзгелердің идеяларын түсініп, оны 

қабылдай білу, өз идеясын айтып, оны негіздей білуді үйрету.Академиялық мәтіндердің білім мазмұнын 

нақтылай отырып, олардың ерекшеліктерін, құрамын талдап көрсету; нысаналы ғылым саласына сәйкес 

мәтіннің құрылымын игерту және қолданылатын зерттеу әдістерін айқындау; академиялық бағытта жазылатын 

мәтіндердің түрлерін ажырата білу арқылы мән-мағынасы айқын, ақпаратмәліметі түсінікті, тілі жатық, өз 

бетінше әзірленетін шығармашылық жұмыс жазуға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу – бұл әлемдік білім беру салаларында және ғылыми ортада кең 

таралған ақпараттық үдерістерді, академиялық қарым-қатынастарды, халықаралық тәжірибе алмасуларды 
жаңаша дамытуға бағытталған құзыреттердің дәстүрлі түрі. Сонымен қатар зерттеушінің(білім алушылардың) 

ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі.Академиялық жазу – 

эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен 

монографиялар сияқты ғылыми мәтін жазудың әдіснамасы.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы цифрландыру 

Постреквизиттері: Ғаламторда деректер базасын жариялау, Билік органдарының қоғаммен байланысы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің әрі 

оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысын үйренеді. В. Ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі 

мен стилін таңдап, қолдана біледі. С. Шетелдік серіктестермен жазбаша түрде ғылыми-экономикалық ақпарат 

алмасуды меңгереді. Д. Өзі жазған ғылыми жоба нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра 

алады; халықаралық конференцияларда, симпозиумдарда, вебинарларда таныстыруақпарттарын жариялаудың 
әдістерін біледі. Е. Курсты оқып біткеннен кейін зерттеуші аңдатпа, түйіндеме, пікір, ғылыми мақала тезисін 

жаза алады;таңдалған мамандық бойынша ғылыми-экономикалық әдебиеттердің түрлі жанрларындағы 

мәтіндерді (ғылыми мақала, патент, монография, ғылыми жұмыста, диссертация, баяндама, тезистер, аңдатпа, 

түйіндеме және т.б.) құрастыруды игереді 

 

13.2 Модуль – Мемлекеттік органдарды басқару ерекшеліктері (мемлекеттік басқарудағы КРІ) 

 

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

Пәннің атауы: HR-басқару 

Бағдарлама авторы:  Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Осы маңызды ресурстың тиімділігін арттыратын адам ресурстарын 

басқарушылардың жаңа буынын қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс ұйымның дамуының теориялық негіздерін (өзгерістер, мүмкіндіктер, 

проблемалар, міндеттер, шешімдер, әрекеттер), миссиясын, құндылықтарын және компанияның даму 

стратегиясын зерттеуді ұсынады. Сонымен қатар, студенттер ұйымды басқарудың ұйымдық құрылымының 

типтерін, персоналды жоспарлаудың мәнін, бейімделудің негізгі түрлерін, еңбек бейімделуін басқаруды, 

құзыреттіліктерді және дағдыларды дамыту кезеңдерін үйренеді. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Постреквизиттері: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі, Еңбекті мотивациялау және ынталандыру, 

Реттеуші ықпалды бағалау, Стратегиялық жоспарлау және басқару 



206 

 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қызметкердің барлық еңбек қызметі барысында міндеттерді орындау үшін 

қажетті жаңа кәсіби білім мен дағдыларды игеру үшін қажетті жеке қасиеттерді дамыту, жүйелі түрде нығайту, 

білім спектрін жетілдіру және кеңейту. В. Персоналды басқару қызметін өндірістік нәтижелерге қол жеткізуге 

бағдарлау. С. Өз міндеттерін атқармайтын менеджерлердің тағдыры туралы шешім қабылдау. Д. Басшылық 

резервті даярлау жүйесін құру, басшылықтың сабақтастығын қамтамасыз ету және кадрлық шығындар 

тәуекелін төмендету. Е. Қысқа, орта және ұзақ мерзімді перспективадағы даму стратегиясына, сондай-ақ нақты 

қаржылық көрсеткіштерді қоса алғанда, өндірістік жоспардың мақсаттарына сәйкес ұйым штатын жинақтау 

саласындағы білім мен біліктерді тәжірибеде қолдану қабілеті/дайындығы. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік мекемелердегі көшбасшылық және команда құру 

Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде әлеуметтік көшбасшылықтың теориялық аспектілері туралы 

түсінік қалыптастыру, әлеуметтік ұйымның жұмыс жасауына қазіргі заманғы көзқарастар жағдайында 

көшбасшылық ұстанымдарды жүзеге асырудың мәні. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс студенттерде кәсіби стандарт шеңберінде арнайы функцияларды орындау 

үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға, халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде командада жұмыс 

жасау үшін қажетті тиісті кәсіби және жеке қасиеттерді тәрбиелеуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Шаруашылық қызметті талдау 

Постреквизиттері: Мемлекеттік секторды басқару, Іс жүргізу  және іскерлік қарым-қатынас, Билік 
органдарының  қоғаммен байланысы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әлеуметтік көшбасшылықтың мәндік сипаттамаларын және оның 

әлеуметтік саладағы басқару қызметінде бейнелену ерекшеліктерін білу және түсіну. В. Көшбасшылықтың 

функцияларында, стильдері мен модельдерінде, көшбасшылық қасиеттерді анықтау тәсілдерінде түсіну, 

сондай-ақ алынған білімді әлеуметтік жұмысты басқару практикасында қолдану. С. Әлеуметтік мекемелер мен 

қызметтер бөлімшелерінде ұйымдастыру-басқару қызметі қабілетін қалыптастыру. Д. Стандартты емес 

жағдайларда әрекет етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті көтеру. Е. 

Халықты әлеуметтік қорғау мекемелері мамандарының еңбегін ынталандыру жүйесінің тиімділігін арттыру 

бойынша ұсыныстар әзірлеуге, олардың қызметін бақылау жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша 

ұсыныстарды талдау және әзірлеу. 

 

6В04105 – МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ 

 (3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы)   

 

Компонент 
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8.1 Модуль – Ғылыми өңдеулер және мемлекеттік жобалар, 9 кредит 

БП ЖК МКE 3216 Мемлекеттік қызмет этикасы 5 5 

БП ТК ZhZZh 3218 Жобалау және зерттеу жұмыстары 5 4 

8.2 Модуль – Зерттеулерге мемлекеттік қолдау, 9 кредит 

БП ЖК МКE 3216 Мемлекеттік қызмет этикасы 5 5 

БП ТК EZN 3218 Экономикалық зерттеулер негіздері 5 4 

9.1 Модуль – Мемлекеттік қызметті құжаттық қамтамасыз ету, 10 кредит 

КП ЖК ZhB 3303 Жобаларды басқару 5 4 

КП ТК МКIZh 3304 Мемлекеттік қызметтегі іс жүргізу 5 3 

КП ТК МSКММ 3305 Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 5 3 

9.2 Модуль – Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы, 10 кредит 

КП ЖК ZhB 3303 Жобаларды басқару 5 4 

КП ТК 
ММККB 3304 

Мемлекеттік мекемелердегі құжатнамалық қамтамасыз ету 

және басқару 
5 3 

КП ТК AМККК 3305 Әлеуметтік мекемелердегі көшбасшылық және команда құру 5 3 

10.1 Модуль – Мемлекеттік жобаларды жүзеге асыру, 29 кредит 

КП ТК ASB 3306 Әлеуметтік саладағы басқару 5 5 

КП ЖК AEB 3307 Аймақтық экономика және басқару 5 5 

КП ТК ZhOOB 3308 Жергілікті өзін-өзі басқару 5 4 

БП  Өндірістік практика 6 10 
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БП  Дипломалды практика 6 5 

10.2 Модуль – Мемлекеттік басқарудағы қызметтер, 29 кредит 

КП ТК МК 3306 Мемлекеттік қызмет 5 5 

КП ЖК AEB 3307 Аймақтық экономика және басқару 5 5 

КП ТК IК 3308 Іскерлік коммуникация 5 4 

БП  Өндірістік практика 6 10 

БП  Дипломалды практика 6 5 

 

8.1 Модуль – Ғылыми өңдеулер және мемлекеттік жобалар 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет этикасы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: басқарушылық қызметтің этикалық аспектілеріне, қазақстандық мемлекеттік 

қызметтің ғылымы мен кәсіби этикалық жүйесі ретінде әкімшілік этиканың негізгі қағидаттары мен 

нормаларына негізделген көзқарасты қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік қызметтің келесідей адамгершілік қағидаларының мәні мен 

мазмұнын ашады: мемлекет пен қоғамға қызмет ету, заңдылық, гуманизм, жауапкершілік, әділеттілік, адалдық, 

саяси бейтараптық, адалдық және сатылмау; мемлекеттік қызметшінің қызметтік этикетінің негізгі ережелері, 

қызметтік этикетті олардың қызмет практикасына енгізу механизмдері. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Негізгі этикалық теорияларды, ұғымдар мен терминдерді білу және түсіну. 

В. Мемлекеттік қызметке қатысты қызметтік (іскерлік) этикет ережелерін практикада қолдану. С. мемлекеттік 

қызметтің барлық сатыларындағы персоналдың кәсібилігінің моральдық компонентін бағалау мүмкіндігі. E. 

Мемлекеттік қызметтің этикалық негіздері саласындағы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау саласындағы 

дағдылар. E. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік міндеттерін орындау процесінде туындайтын этикалық 
даулы жағдайларды шешуге қажетті оқыту саласындағы дағдылар.      

 

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

Пәннің атауы: Жобалау және зерттеу жұмыстары 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми жәнe шығapмaшылық өзін-өзі жүзeгe acыpyы, білім бepy 

пpoцecінің бapлық cyбъeктілepінің ынтымaқтacтық peжиміндe өзapa әpeкeттecyі үшін кeңіcтік құpy. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курс cтyдeнттepді дaмытy жәнe тәpбиeлey мәceлecі үлкeн мeмлeкeттік мәнгe иe, 

өйткeні eлдің, pecпyбликaның, ayдaнның eңбeк әлeyeті бoлaшaқтa бoлaшaқ мaмaндapды дaяpлay дeңгeйінe 

бaйлaныcты. Қaзіpгі yaқыттa cтyдeнттepдің oқy жәнe ғылыми-зepттey қызмeті пәндік дaғдылap мeн жoғapы 

білім нәтижecінің жeтіcтіктepін дaмытy мүмкіндігі peтіндe epeкшe мәнгe иe. Зepттey әpeкeтіндe cтyдeнттepдің 

шығapмaшылық, зepттey мәceлecін aлдын-aлa бeлгіcіз шeшіммeн жәнe ғылыми бaғыттaғы зepттeyдің нeгізгі 
кeзeңдepінің бoлyын бoлжaйтын әpeкeттepі түcінілeді. Пpoблeмaлық тұжыpым жacay, ocы пpoблeмaғa apнaлғaн 

тeopияны зepттey, зepттey әдіcтepін тaңдay жәнe oлapды пpaктикaлық игepy, мeншікті мaтepиaлды жинaқтay, 

oны тaлдay жәнe жaлпылay, өзіндік тұжыpымдap. «Free Мind» cтyдeнттepдің жoбaлық жәнe ғылыми-зepттey 

қызмeтін ұйымдacтыpyғa apнaлғaн бaғдapлaмa cтyдeнттepмeн oлapдың бeйімділігі мeн қaбілeттepінe cәйкec 

бaғыттaлғaн жәнe жүйeлі жұмыc іcтey мүмкіндігін қaмтaмacыз eтyгe apнaлғaн.  

Пререквизиттері: Академиялық адалдық, Экономикадағы цифрландыру, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Ғылымның әpтүpлі caлaлapындaғы cтyдeнттepдің бacтaмacы мeн 

шығapмaшылығын жaндaндыpy (өзінің кәcіби caлacындa, қызығyшылық caлacындa).  В. Интeллeктyaлды 

caқтay жәнe жaқcapтy үшін жaғдaй жacay жәнe cтyдeнттepдің шығapмaшылық әлeyeті. С. Oқытy, қaйтa дaяpлay 

жәнe біліктілігін apттыpy жүйecін құpy ұйымдacтыpyшылapдың жәнe бacқa мaмaндapдың біліктілігі дapынды 
студенттермен жұмыc жacay. D. Студенттердің жeкe-шығapмaшылық өзін-өзі тaнyғa дeгeн қызығyшылығын 

қaлыптacтыpy. Е. Студенттердің білімі мeн тәpбиecінің caпacын apттыpy. 

 

8.2 Модуль – Зерттеулерге мемлекеттік қолдау 

 

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

Пәннің атауы: Экономикалық зерттеулер негіздері 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің академиялық ортада қолданылатын зерттеу негіздері мен әдістері 

туралы, сондай-ақ экономикада зерттеулерді жүзеге асыру үшін мүмкін болатын технологияларды түсіну.   

Курстың қысқаша мазмұны: Курс студенттерді дайындауда салалардың, өңірлердің экономиканың түрлі 
салаларындағы тиімділігін арттыру мақсатында бизнес-зерттеулер мен ғылыми жобаларды әзірлеу және іске 



208 

 

асыру үшін қажетті кәсіби экономистер мен менеджерлерге қажетті әдіснамаларға, әдістерге, проблемаларға, 

қағидаттарға, үрдістерге жоғары назар аударады.  Зерттеу объектісі экономиканың, менеджменттің, 

маркетингтің, логистиканың, макро және микро деңгейлердегі өндірістің әртүрлі салаларында ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және дамыту процестері болып табылады. Нарықтың макро және 

микроэкономикалық ортасында экономикалық ресурстарды, технологияларды, әдістерді, құралдарды тиімді 

іздеу және оңтайлы пайдалану мәселелері қарастырады.  

Пререквизиттері: Академиялық адалдық, Экономикадағы цифрландыру, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. ғылыми зерттеулер жүргізу және бизнес процестерді басқару үшін 

сандық және сапалық әдістерді пайдалану мүмкіндігі. В. Экономикада зерттеулерді жүзеге асыру үшін 

жүйелердің заманауи ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін үйрену. С.Студенттердің бойында 

зерттеу жүргізудің әдіснамалық негіздерін пайдалану, сондай-ақ кешенді зерттеу жобасын жүргізу үшін қажетті 

логикалық ойлауды қалыптастыру. D. зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше игеру, өзінің кәсіби қызметінің 

ғылыми және ғылыми-өндірістік бейінін өзгерту қабілетін қалыптастыру. Е. Экономикалық агенттер мен 

нарықтардың жаһандық ортадағы мінез-құлқын экономикалық талдау әдістерін меңгеру. 

 

9.1 Модуль – Мемлекеттік қызметті құжаттық қамтамасыз ету 

 

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

Пәннің атауы: Жобаларды басқару 
Бағдарлама авторы: Игилманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі мемлекеттік басқару жағдайында жобаны басқарудың негізгі әдістері мен 

принциптерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген курс жобаны басқарудың негіздерімен және оның әдіснамасымен 

танысуды, жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаны басқарудың құралдары мен әдістерімен 

танысуды қарастырады. Сәйкесінше студенттерге оқылатын саладағы заңдылықтар, ережелер мен 

процедуралар туралы жүйелі білім алу және тәжірибелік жобалық қызметте қолданылатын ғылыми тәсілдер 

мен әдістерді зерделеу міндеті тұр. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Мемлекеттік қызмет, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жобаларды басқарудың заманауи әдістемесін білуі керек. B. Жобаны 
басқаруда қолданылатын заманауи бағдарламалық және ақпараттық технологияларды білу. C. Жобаның 

мақсаттарын, пәндік саласы мен құрылымын анықтай алуы. Д. Келесі салалардағы білімдер мен дағдыларды 

қолдануға қабілеттілік/дайындық: жобаны басқару әдістемесі; вербальды және вербальды емес 

коммуникациялардың ерекшеліктерін түсіну. E. Келесі салалардағы білімдер мен дағдыларды қолдануға 

қабілеттілік/дайындық: кәсіби саладағы мәселелер мен процестерді ғылыми талдау әдістері; жобаны 

басқарудағы дайындық, жоспарлау, бақылау және шешім қабылдау принциптері. 

 

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 өзін-өзі 
басқару органдарында, мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелерде іс жүргізу мен құжат айналымын 

жүргізудің теориялық білімі мен практикалық іскерліктері мен дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс басқару құжаттарын рәсімдеудің жалпы нормалары мен ережелерін; 

мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында іс жүргізу мен құжат айналымын 

ұйымдастырудың негізгі принциптерін; мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында құжаттармен 

жұмыс істеу, рәсімдеу және құрастыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Макроэкономикалық саясат, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Басқару шешімдері  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Басқару коммуникациясының әртүрлі жанрларында жазбаша 

коммуникацияның негізгі әдістері мен тәсілдерін білу; іскерлік хат алмасу тәсілдерін білу. В. Іс жүзінде 

жазбаша коммуникация мәтіндерінің әртүрлі түрлерін пайдалану. С. Мемлекеттік билік органдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында іс қағаздарын жүргізу мен құжат айналымын ұйымдастыру туралы 
деректерді жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті. Д. Қызметтік құжаттарды жасай білу, есепке алу, 

сақтау, қорғау және бере білу. Е. Қызметтік құжаттарды әзірлеу және рәсімдеу дағдыларын меңгеру үшін 

қажетті оқыту саласындағы іскерліктер. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті 

Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттің әртүрлі мәдени жағдайларда басқару жүйесінің қалыптасуы мен даму 

заңдылықтары туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс әр түрлі мәдениеттер тоғысында пайда болатын іскерлік қатынастарды 

басқаруды зерттеуге бағытталған. Өйткені, монмәдени ұйымдар келесідей әртүрлі айырмашылықтарға ие – 

кәсіби, гендерлік, жас, әлеуметтік және басқалары, бұл олардың еңбек және басқару мәдениетін анықтайды. 

Сондықтан толерантты өзара іс-қимыл мен коммуникацияларды құру, мәдениетаралық жанжалдарды реттеу 

қажет, бұл нәтижесінде ұйымның ресурсы ретінде мәдениеттің әртүрлілігін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. кросс-мәдени менеджменттің мазмұнын, ұғымдарын, теорияларын, 

принциптері мен әдістерін білу және түсіну. В. Кросс-мәдени айырмашылықтарға байланысты міндеттерді 

оңтайлы шешуге мүмкіндік беретін әдістер мен тәсілдерді анықтау және қолдану. С. Кросс-мәдени 

менеджменттің қазіргі заманғы тұжырымдамалары негізінде басқару міндеттерін тұжырымдау және шешу. Д. 

Стандартты емес жағдайларда әрекет етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық 

жауапкершілік алуға дайын болу. Е. Ғылыми ойлау мәдениеті, деректер мен теориялық ережелерді жинақтау, 

талдау және синтездеу дағдысын иемдену. 

 

9.2 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 мазмұны: Курс мемлекеттік мекемелерде басқару қызметін құжаттау жұмысын 

ұйымдастыру тәртібін ашады және, кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау барысында маңызды 

құрамдас бөлігі болып табылады. 

Пререквизиттері: Макроэкономикалық саясат, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Басқару шешімдері  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Іс қағаздарын жүргізу және құжаттарды жіктеу білімдерінің бекітілуіне 

ықпал ететін, оқылатын пәннің әдіснамасын меңгеру. В. Теориялық білімді практикада қолдана білу және 
кәсіби міндеттерді шешуде олардың мақсаты мен рөлін түсіну. С. Қызметтік ақпарат алмасу технологияларын, 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру. Д. Мемлекеттік басқару органдарында құжаттарды рәсімдеу 

ерекшеліктері мен ережелерін ескере отырып, хабарлардың әр түрлі формаларында ақпарат беру. Е. Өз бетінше 

жұмыс істеу дағдысының болуы, өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін түсіну, кәсіби білімді үнемі жаңарту 

қажеттілігін түсіну. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік мекемелердегі көшбасшылық және команда құру 

Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде әлеуметтік көшбасшылықтың теориялық аспектілері туралы 

түсінік қалыптастыру, әлеуметтік ұйымның жұмыс жасауына қазіргі заманғы көзқарастар жағдайында 
көшбасшылық ұстанымдарды жүзеге асырудың мәні. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс студенттерде кәсіби стандарт шеңберінде арнайы функцияларды орындау 

үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға, халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде командада жұмыс 

жасау үшін қажетті тиісті кәсіби және жеке қасиеттерді тәрбиелеуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әлеуметтік көшбасшылықтың мәндік сипаттамаларын және оның 

әлеуметтік саладағы басқару қызметінде бейнелену ерекшеліктерін білу және түсіну. В. Көшбасшылықтың 

функцияларында, стильдері мен модельдерінде, көшбасшылық қасиеттерді анықтау тәсілдерінде түсіну, 

сондай-ақ алынған білімді әлеуметтік жұмысты басқару практикасында қолдану. С. Әлеуметтік мекемелер мен 

қызметтер бөлімшелерінде ұйымдастыру-басқару қызметі қабілетін қалыптастыру. Д. Стандартты емес 

жағдайларда әрекет етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті көтеру. Е. 
Халықты әлеуметтік қорғау мекемелері мамандарының еңбегін ынталандыру жүйесінің тиімділігін арттыру 

бойынша ұсыныстар әзірлеуге, олардың қызметін бақылау жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша 

ұсыныстарды талдау және әзірлеу. 

 

10.1 Модуль – Мемлекеттік жобаларды жүзеге асыру 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік саладағы басқару 



210 

 

Бағдарлама авторы: Князова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда арнайы жүйе ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік 

саласы және әлеуметтік саладағы басқарудың өзекті мәселелері туралы түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс білім алушыларда аналитикалық, болжамдық дағдылар мен біліктерді 

қалыптастыруға бағытталған,оларды меңгеру әлеуметтік саланың жағдайы, үрдістері, сондай-ақ оның даму 

проблемалары мен перспективалары туралы тұтас түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Макроэкономикалық саясат, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Басқару шешімдері  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Арнайы субъект және басқару практикасының объектісі ретінде 

әлеуметтік саланың негізгі принциптерін, функциялары мен ұйымдық құрылымдарын білу және түсіну. В. 

Әлеуметтік саланың жұмыс істеу тәжірибесін талдау үшін білімді және түсіну қабілетін практикада пайдалану. 

С. Әлеуметтік саланың нақты жай-күйін талдау үшін маңызды деректерді, сондай-ақ әлеуметтік саланың 

жұмыс жасауына мақсатталған өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыруға, халықтың әлеуметтік өткір 

проблемаларының себептері мен факторларын жинақтауды және түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті. Д. 

Әлеуметтік салада басқару қарым-қатынасын құру кезінде алған білімдерін қолдана білу. Е. Оқыту саласында 

әлеуметтік саланы жетілдіру және жаңғырту үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдана білу. 

 

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

Пәннің атауы: Аймақтық экономика және басқару 
Бағдарлама авторы:   Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  елдің шаруашылық кешенінің өңірлік деңгейде жұмыс істеуінің экономикалық 

тетігін қалыптастырудың ықтимал жолдарын кешенді меңгеруден тұрады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны шаруашылықтың аумақтық ұйымдастырылуын және елдің ірі 

аймақтарын, Қазақстан халқының аумақтық ұйымдастырылуының факторлары мен алғышарттарын, сондай-ақ 

шаруашылықтың қызмет етуі мен жұмыс істеуінің ерекше жағдайлары бар аумақтарды зерттеуді қарастырады. 

Пәнде өндіргіш күштердің аумақтық жүйесіне, олардың қалыптасу, жұмыс істеу және басқару процестеріне 

ерекше рөл беріледі. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Өңірлік экономиканың негізгі санаттары мен ұғымдарының мәні мен 
мазмұнын, өңірлік экономиканың негізгі теорияларын, аумақтық бюджеттерді қалыптастыру ерекшеліктерін 

біледі. В. Өңірлік экономикалық зерттеулердің әдістері мен құралдарын біледі және пайдалана алады, сондай-

ақ келіп түскен ақпарат пен жеке наным-сенімдерін күмәнсіз қарау қабілетін көрсетеді. С. Өңірлердің 

экономикалық дамуын реттеудің негізгі тәсілдері мен әдістерін қолдана алады. Д. Өңірлік дамудың негізгі 

үрдістерін бағалау дағдыларын, креативті ойлау дағдыларын меңгеру: жаңа бірегей идеяларды жасау және табу 

қабілеті, проблемаларды стандартты емес түрде шешуді табысты табу қабілеті, кез келген мәселені шешуге 

шығармашылықпен қарау қабілеті, өздігінен білім алуға және өзін-өзі дамытуға ұмтылу. Е. Жекелеген 

өңірлердің экономикасының жай-күйіне талдау жүргізу және даму перспективаларын айқындау үшін 

экономикалық және әлеуметтік ақпарат көздерін пайдалану. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Жергілікті өзін-өзі басқару 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс жергілікті өзін-өзі басқару органдары басқару тиімділігін, жергілікті 

басқарудың тиімділігін арттыруды, мемлекеттік басқару саласында жоғары білікті мамандарды талап ететін 

мемлекеттік билік органдарының басқару қызметінің тиімділігін ашып көрсетеді.   

Пәннің қысқаша мазмұны:  Жергілікті басқарудың мемлекеттік органдарын реформалаудың кезеңдері мен 

мәні, жергілікті мемлекеттік басқарудың құқықтық негізі, құқықтық негізді реформалау, жергілікті саясат және 

шешімдер қабылдау процесі, әкімдер мен мәслихаттардың өзара қатынастары көрсетіледі. Жергілікті өкілді 

органдар – мәслихаттардың функционалдық құрылымы, жергілікті өкілетті органдар жүйесі, мемлекеттік 

басқарудың негізгі принциптері мен әдістері оқытылады. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметін 

бақылау жүйесі, қоғамдық қызмет көрсету жүйесі: жағдайы мен болашағы, жергілікті қаржы және меншік, 

бюджетаралық реттеу механизмі, жергілікті және орталық үкіметтер арасындағы қатынастар, мемлекеттік 
қызмет жүйесін реформалау, Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқарудың конституциялық негіздері және 

жетілдіру қаралады. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін 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 өзара байланысын, олардың ішкі 

логикасын ашып көрсете білуі керек. С. Пәнді оқу нәтижесінде студент басқарушылық міндеттерді және 
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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: Мемлекеттік қызмет 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет институтының мазмұнын 

ашу, оның қалыптасу кезеңдері, құрылу принциптері және ерекшеліктері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметін қалыптастыру мен 

ұйымдастырудың құқықтық аспектілерін, оның негізгі міндеттері мен жұмыс істеу принциптерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік қызмет институтының мазмұнын, мәнін және мақсатын білу 

және түсіну. В. Тәжірибеде өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік маңызын түсіну қабілеті мен 
білімін пайдалану, оған тұрақты қызығушылық таныту. С. Кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және жеке 

даму үшін қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру қабілеті. Д. Қызметтік ақпарат алмасу технологияларын, 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру. Е) Оқыту саласындағы іскерліктер: кәсіби қызметте ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Іскерлік коммуникация 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік құзіреттіліктің бөлігі ретінде іскерлік қарым-қатынас құзыреттілігін 

одан әрі тәуелсіз жетілдірудің теориялық негізін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Іскерлік коммуникация басқару функцияларын жүзеге асыру құралы ретінде. 
Іскерлік коммуникация ақпараттық ағындарды ұйымдастыру және жеке құзыреттілік ретінде. Психологиялық 

процестердің коммуникациядағы өзара іс-қимылдың тиімділігіне әсері (қабылдау, қарым-қатынасты 

қалыптастыру, мотивация, мінез-құлыққа орнату). Бұл дағды. Тиімді іскерлік қарым-қатынас дағдыларының 

құрамдас бөліктері. Қарым-қатынас түрлері, іскерлік қарым-қатынас, оның қарым-қатынастың басқа түрлерінен 

айырмашылығы. Қарым-қатынастың коммуникативтік аспектісі, оның арналары мен құралдары. Тыңдау 

қабілеті. Өз ойын қалыптастыра білу. Қарым-қатынас кезінде туындайтын кедергілер және оларды жеңу 

тәсілдері. Жазбаша іскерлік коммуникациялардың түрлері. Жазбаша іскерлік коммуникацияның халықаралық 

және мемлекеттік стандарттарының талаптары. Ауызша іскерлік коммуникациялардың түрлері және олардың 

тиімділігін бағалау критерийлері. Іскерлік әңгіме түрлері және оларды ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері. 

Кеңес іскерлік коммуникация және ұжымдық шешім қабылдау нысаны ретінде. Кеңестер қажет болатын 

мақсаттар, кеңестерді ұйымдастыру, кеңестерді жүргізу тәсілдері. Іскерлік келіссөздер. Манипулятивті 
технологиялар және манипулятивті әсерді бейтараптандыру 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Мемлекеттік қызмет  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Этикалық нормалар мен ережелерді сақтай білуі (құрмет, теңдік, жеке 

қасиеттерді құрметтеу, қарым-қатынас мәдениеті). B. Басқару саласында іскери қарым-қатынастың озық 

әдістері мен технологияларын қолдана білу. C. Кәсіптік терминдер мен іскери қарым-қатынас тілін білу және 

қолдана білу. E. Келіссөздер мақсаттарының жұмысына және рөліне ие болу, ресми және бейресми қарым-

қатынас формаларын сақтау. E. Іскерлік қарым-қатынас әдістерін қолдану арқылы жеке және ұйымдық 

мақсаттарға қол жеткізе алу. 
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4 курс 
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13.1 Модуль – Мемлекеттік сатып алу (мемлекеттік басқарудағы КРІ), 15 кредит 

КП ТК MBZhТ 4305 Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі 7 5 

КП ЖК MSAB 4306 Мемлекеттік сатып алуды басқару 7 5 

КП ТК AM 4307 Аумақтар маркетингі 7 5 

13.2 Модуль – Мемлекеттік сатып алу және медиажоспарлау, 15 кредит 

КП ТК ZhMB 4305 Жобаларды мемлекеттік басқару 7 5 

КП ЖК MSAB 4306 Мемлекеттік сатып алуды басқару 7 5 

КП ТК МР 4307 Медиажоспарлау бойынша практикум 7 5 

14.1 Модуль – Мемлекеттік орган қызметінің нәтижелігі (мемлекеттік басқарудағы КРІ), 33 кредит 

КП ТК RIB 4308 Реттеуші ықпалды басқару 7 5 

КП ЖК SZhB 2227 Cтратегиялық жоспарлау және басқару 3 4 

КП ТК EMI 4309 Еңбекті мотивациялау және ынталандыру 7 4 

КП ТК ІDBZh 4310 Интернетте деректер базасын жариялау 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

14.2 Модуль – Мемлекеттік органдың қызметін талдау, 33 кредит 

КП ТК MKEU 4308 Мемлекеттік қызметтегі еңбекақыны ұйымдастыру 7 5 

КП ЖК SZhB 2227 Cтратегиялық жоспарлау және басқару 3 4 

КП ТК MВВ 4309 Мемлекеттік басқарудағы бенчмаркинг 7 4 

КП ТК BOKB 4310 Билік органдарының қоғаммен байланысы 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

13.1 Модуль – Мемлекеттік сатып алу (мемлекеттік басқарудағы КРІ) 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік басқарудың жобалық тәсілі 
Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: тиімді басқарудың негізгі бағыты ретінде жобалық тәсілді басқару туралы тұтас 

түсінік алу болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс жобаларды басқару проблематикасына енгізуді және оның әдіснамасын 

зерделеуді, жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаларды басқарудың құралдары мен әдістерімен 

танысуды көздейді. Сәйкесінше студенттерге оқылатын саладағы заңдылықтар, ережелер мен процедуралар 

туралы жүйелі білім алу және тәжірибелік жобалық қызметте қолданылатын ғылыми тәсілдер мен әдістерді 

зерделеу міндеті тұр. 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Менеджмент негіздері, Мемлекет басқару теориясы  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік басқаруда жобалық тәсілдің қазіргі заманғы әдіснамасын 
білу. В. Мемлекеттік басқаруда жобалық тәсілде пайдаланылатын қазіргі заманғы бағдарламалық құралдар мен 

ақпараттық технологиялар. С. Мемлекеттік басқаруда жобалық тәсілдің мақсаттарын, пәндік саласын және 

құрылымын анықтай білу. Д. Іс жүзінде: мемлекеттік басқаруда жобалық тәсіл; вербалды және вербалды емес 

коммуникациялардың ерекшеліктерін білу. Е. Кәсіби саладағы проблемалар мен процестерді ғылыми талдау 

әдістері; дайындау, жоспарлау, контроллинг және мемлекеттік басқаруда жобалық тәсілде шешімдер қабылдау 

принциптері саласындағы білім мен іскерлікті практикада қолдану қабілеті/дайындығы. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік сатып алуды басқару 

Бағдарлама авторы: Кусаинов Х.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер мемлекеттік және муниципалдық қажеттіліктерге арналған сатып алу 
саласындағы кәсіптік білімдерді алу, келісімшарт жасау, проблемаларды анықтау, мақсаттарды айқындау, 



213 

 

баламаларды бағалау, ең жақсы шешімді таңдау, мемлекеттік сатып алулардағы басқару шешімдерінің 

нәтижелерін және салдарын бағалауды зерделеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Сатып алу объектісін сипаттау ережесі, техникалық спецификацияларды жасау 

тәртібі оқытылады. Сатып алу саласындағы рационинг, байқаудың тәртібі, оның ішінде шектеулі жарыстар 

және екі кезеңдік байқаулар талданады. Сатып алу туралы хабарлама және құжаттама, сатып алуға қатысу 

туралы өтінімдерді дайындау және ұсыну тәртібін қарастырады.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп және аудит, Микроэкономика және экономикалық 

процестерді модельдеу    
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Сатып алу саласындағы қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны 

білу, сатып алу саласындағы шарттық жүйені ақпараттық қамтамасыз ету, электрондық құжат айналымын 

ұйымдастыру; В. Сатып алудағы қатысу шарттарын білу, процедураға қатысуға өтінімдер беру. С. Жеткізушіні 

аукциондар арқылы, оның ішінде электронды платформаларда жұмыс істеу мен баға ұсыныстарын сұрату 

бойынша жеткізушіні анықтау әдістерін салыстыру. D. Мемлекеттік сатып алу мен келісімшарттардағы 

нормативтік қызметін белсенді ету. Е. Мемлекеттік сатып алулар мен келісімшарттарды жоспарлау үшін 

қажетті ақпаратты іздеу, өңдеу және талдау дағдыларын қалыптастыру.      

 

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

Пәннің атауы: Аумақтар маркетингі 

Бағдарлама авторы: Дүйжанова Э.Ш. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге белгілі бір адамдар мен компаниялардың белгілі бір аймаққа 

қатынасын құру, қолдау немесе өзгерту үшін, осы жерлердің стилін өзгерту мақсатында жүзеге асырылатын, 

маркетинг қағидаттарына негізделген коммерциялық, саяси, әлеуметтік және басқа қызмет түрінде көрсетеді.   

Курстың қысқаша мазмұны: Курста еркін баламалы айырбас негізінде нақты аймақтың, сонымен қатар бүкіл 

елдің қажеттіліктерін қамтамасыз етіп, аймақтың және аймақаралық нарықтың дамуын қамтамасыз етеді. 

Аумақтық маркетинг аумақтың келбетін өзгертуге бағытталған, бұл оны жеке тұлғалар үшін де, коммерциялық 

және коммерциялық емес компаниялар үшін де инвестиция тұрғысынан тартымды және тартымды етеді. Оқу 

барысында басқарушылық жұмыстың, аймақтың мүддесіне сай маркетингтік жұмыстың ерекше түрін білдіреді. 

Пререквизиттері: Маркетинг негіздері, Экономикалық теория, Менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Аудан стилін, оның беделін, іскерлік және әлеуметтік бәсекеге 
қабілеттілігін қалыптастыру және жетілдіру. В. Аумақтың мемлекетаралық, ұлттық және жергілікті 

бағдарламаларды жүзеге асыруға қатысуы; С. Аумақтың жағымды имиджін қалыптастыру, дамыту және қолдау 

үшін негізінен муниципалитеттің дамуына тікелей жауап беретін жергілікті өзін-өзі басқарудың жауапкершілік 

түсінігін қолдану. D. Маркетингтік орындардың өнімділігінің негізгі көрсеткіші аумақтық тартымдылықтың 

өсуі дағдыларын қолдану. Е. Аумақтық өнімді жылжыту аумақ туралы хабардарлықты арттыруға мүмкіндік 

беру, мұнда шоғырланған ресурстардың тартымдылығы арттыру. 

 

13.2 Модуль – Мемлекеттік сатып алу және медиажоспарлау 

 

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

Пәннің атауы: Жобаларды мемлекеттік басқару 
Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік реттеудің қазіргі заманғы жағдайларында жобалық мемлекеттік 

басқарудың негізгі әдістері мен принциптерін зерделеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген курсты меңгеру жобалық мемлекеттік басқару негізіне енгізуді және 

оның әдіснамасын зерделеуді, жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаларды басқарудың 

құралдары мен әдістерімен танысуды көздейді. Сәйкесінше студенттерге оқылатын саладағы заңдылықтар, 

ережелер мен процедуралар туралы жүйелі білім алу және тәжірибелік жобалық қызметте қолданылатын 

ғылыми тәсілдер мен әдістерді зерделеу міндеті тұр. 

Пререквизиттері: Маркетинг, Электронды үкімет  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жобалық мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы әдіснамасын білу; В. 

Жобалық мемлекеттік басқаруда қолданылатын қазіргі заманғы бағдарламалық құралдар мен ақпараттық 
технологиялар. С. Жобаның мақсатын, пәндік саласын және құрылымын анықтай білу. Д. Жобаны басқару 

әдіснамасы; вербалды және вербалды емес коммуникациялардың ерекшеліктері. Е. Кәсіби саладағы 

проблемалар мен процестерді ғылыми талдау әдістері саласындағы білім мен іскерлікті тәжірибеде қолдану 

қабілеті/дайындығы; жоспарлау, контроллинг және жобаларды басқару кезінде шешім қабылдау принциптері. 

 

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

Пәннің атауы: Медиажоспарлау бойынша практикум 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің бұқаралық коммуникациядағы басқару технологиясы ретінде 

медиа жоспарлау туралы теориялық білім жүйесін қалыптастыру   

Курстың қысқаша мазмұны: Медиа-өлшеулер мен медиа-зерттеулердің ғылыми білім мен тәжірибелік 

қызмет саласының бір бағыты ретіндегі көрінісін студенттерге көрсету, бұқаралық ақпарат құралдарын 

зерттеудің заманауи теориялық және тәжірибелік әдіснамасын меңгеру; гуманитарлық ғылымдар саласындағы 

ғылыми зерттеулер әдіснамасын тереңдетіп және жан-жақты зерделеу, оның пәнаралық зерттеулердің қазіргі 

заманғы салаларымен өзара байланысы, бұқаралық ақпарат құралдарының және бұқаралық ақпарат 

коммуникацияның жұмыс істеуінің жалпы және нақты үлгілерін анықтау; бұқаралық ақпарат құралдарының 
және бұқаралық ақпараттың әртүрлі салаларын зерттеуге арналған ғылыми көзқарасты түсіну, бұқаралық 

ақпарат ағындарының мазмұнын қалыптастыру әдісін, пәнін, құрылу әдістерін таңдауды түсіну; ғылыми және 

шығармашылық қызметте ақпараттық ресурстарды пайдаланудың заңдылығы мен дұрыстығына қатысты 

түсінікті бекіту.    

Пререквизиттері: Маркетинг негіздері, HR-басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Бұқаралық ақпарат құралдарын басқару жүйесіндегі мәселелерді талдау, 

медиажоспарлау жөніндегі маманның функциясын түсінуге мүмкіндік беретін мәселелер бойынша медиа-

жоспарлау туралы негізгі теориялық ойларды қалыптастыру. В. Тиімді медиа-жоспарлау үшін практикалық 

дағдыларды игеру. С. Медиа-жоспарлаудың теориялық және практикалық аспектілерін меңгеру, медиа-жоспар 

құрудың негізгі функциялары мен принциптерін зерттеу; медиазерттеулер мен медиа-өлшеулер саласындағы 

аналитикалық дағдыларды меңгеру. D. тиімділікті бағалау үшін медиа-жоспарлардың негізгі және өнеркәсіптік 
параметрлерін есептеу әдістерін қолдану. Е. Коммуникациялардың жеке құралдарын қарастыру, олардың 

функцияларының ерекшелігі және әсерінің аудиторияға ықпалы, жарнамалық ортаны таңдау критерийлерін іс 

жүзінде қолдану, медиа-жоспардың тиімділігін бағалаудың әр түрлі әдістерін практикада қолдану. 

 

14.1 Модуль – Мемлекеттік орган қызметінің нәтижелігі (мемлекеттік басқарудағы КРІ) 

 

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

Пәннің атауы: Реттеуші ықпалды басқару 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттің және оның аумақтық органдарының қоғамдық процесстерге 

қатысты реттеуші ықпалын зерртеу   
Курстың қысқаша мазмұны: Курс  қазіргі мемлекеттік саясатқа және мемлекеттік және жергілікті басқару 

процесстеріне, мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың концепциялары мен принциптеріне, 

экономикалық процесстерді басқарудағы мемлекеттік билік органдарының ролі және орнына, сондай-ақ 

заманауи мемлекеттік қызметке, мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың қалыптасу және даму 

проблемаларына зерттеуді қамтиды.     

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп және аудит, Микроэкономика және экономикалық 

процестерді модельдеу    

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Мемлекеттің реттеуші ықпалдарды басқару тұжырымдамаларының және 

қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұнын білу. В. Мемлекеттің реттеуші ықпалдарды ұйымдастыруға қатысты 

нормативтік актілермен, өзге де құжаттармен жұмыс істеуді практикада пайдалану. С. Мемлекеттік билік 
органдарының реттеуші ықпалдарды қызметін оңтайландыру мүддесінде әлеуметтік практикасының 

құбылыстары мен процестеріне ғылыми талдауды жүзеге асыру қабілеті қалыптастыру. Д. Елде және шетелде 

мемлекеттің реттеуші ықпалдарды ұйымдастыру мәселелері бойынша өз көзқарасын дәлелді түрде қолдану. Е. 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» бағыты бойынша студенттердің оқуын жалғастыруына қажетті 

біліктіліктерді белсенді ету. 

 

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

Пәннің атауы: Cтратегиялық жоспарлау және басқару 

Бағдарлама авторы: Б.А.Жакупова 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлаумен басқарудың әдіснамалық 

негіздерін меңгеру   

Курстың қысқаша мазмұны: Курс  мемлекеттік жоспарлау жүйесі және оны  жетілдіруді, стратегиялық 
жоспарлау мен басқаруды, стратегиялық жоспарлау әдістері мен әдіснамасы, стратегиялық жоспарлау 

принциптерін, стратегиялық жоспарлаудың объектісі мен субъектілерін, стратегиялық жоспар құрудың озық 

тәжірибелері, стратегиялық жоспарлау мен басқаруды жүзеге асыру механизмдерін,   стратегиялық жоспардың 

тиімділігін зерттеуді қамтиды.     

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Мемлекеттік және жергілікті басқару, Мемлекеттік сектордағы 

басқарушылық шешімдер.    

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Жалпы мемлекеттік ауқымның көріністері мен ұзақ мерзімді 

стратегияларының жасалу әдістемелерімен танысу. В. Мемлекеттік және салалық бағдарламалар, сондай-ақ 

аумақтық даму бағдарламаларымен танысу, жүзеге асыру жолдарын талқылау. С. Мемлекеттік ведомстволар 

мен ұлттық компаниялардың стратегиялары мен жоспарларын жасап үйрену. Д. Мемлекеттік басқару 

саласындағы жоспарлау саясатының негізгі бағыттарын толық меңгере отырып, оның Қазақстан Республикасы 

аумағындағы стратегиялық жоспарлаудың жүзеге асырылуын және тиімділігін талдау. Е. Мемлекеттік 

басқарудағы стратегиялық жоспарлауды теориялық зерттей отырып, болашақ мамандардың тәжірибе жүзінде 

қолдана білуіне ықпал жасау. 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті мотивациялау және ынталандыру 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ынталандырудың негізгі теорияларын білу арқылы адам 

ресурстарын және ұйым қызметкерлерін тиімді басқаруды қамтамасыз ететін іс-шаралар, түрлі ынталандыру 

және өтемақы жүйелерді түсіну және пайдалану, персоналды ынталандырудың заманауи теориясы мен 

тәжірибесін зерттеу, еңбек ресурстарын тиімді түрде бөлуге және олардың сапасын арттыруға бағытталған 

процестерді басқару сипаттамасын ашып көрсетеді.   

Курстың қысқаша мазмұны: Курсты қызметкерлерді басқарудың элементі мен функциясы ретінде еңбек 

қызметін ынталандыру мен еңбектің экономикалық, әлеуметтік және психофизиологиялық сипаттамалары 

көрсетеді. Жұмыс уақытының жіктелуі мен шығындарының құрылымын және еңбекті ғылыми 
ұйымдастырудың маңызы, мақсаттары мен маңыздылы тиімділігін арттырады. Еңбекті ұйымдастыру мен 

реттеуді қалыптастыру және дамыту мен еңбекті ұйымдастырудың әдіснамалық негіздері талданады. Қазіргі 

жағдайда еңбек ұйымын ұйымдастырудың негізгі бағыттары, еңбекті ұйымдастырудың әлеуметтік-

экономикалық аспектілері, еңбек қызметкерлерін ұйымдастырудың экономикалық тиімділігін анықтау 

қаралады.    

Пререквизиттері: Макроэкономика, Мемлекеттік қызмет этикасы, Кәсіпорындағы экономикалық талдау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қызметкерлердің мінез-құлқын басқару негіздерін білу, ұйымдардағы 

жеке мінез-құлық теорияларын, еңбек қызметін ынталандыру және еңбек қызметін ынталандыруды білу. В. 

Іскерлік қарым-қатынастың этикалық нормаларын, іскерлік байланыстар негіздерін, іскерлік байланыстарды 

ұйымдастыру әдістерін қалыптастыру. С. Ұйымдық мәдениетті басқарудың мәні мен әдістерін меңгеру. D. 
Ұйым қызметкерлерінің уәждемесін ынталандыру және ынталандыруды жетілдіру дағдыларын қолдану. Е. 

Өндіріс өсуінің мүддесі үшін жұмыс уақытын, материалдар мен жабдықтарды тиімді пайдалану үшін қолайлы 

жағдайлар жасау бойынша шаралар әзірлеу. 

 

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

Пәннің атауы: Интернетте деректер базасын жариялау 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттердің мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы 

басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық 

жүйелерді құру мен құруға көзқарастарды, басқаруда заманауи ақпараттық жүйелер мен технологияларды 

қолдану және қолдану саласындағы іргелі білімдерін қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқып-үйрену мемлекеттік және муниципалды басқару саласында 

қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер болып табылады. 

Студенттерге жобалық және мемлекеттік бағдарламаларды басқару аясында, басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерінің модельдерінде енгізілген заманауи технологиялық шешімдерді, басқару проблемалары мен 

міндеттерін шешу үшін ақпараттық жүйелерді қолдана отырып, басқару шешімдерін қабылдау процесінде 

ақпараттық технологиялар тізбегінің мақсаты туралы идеяларды қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Жобаларды басқару, Іскерлік коммуникация  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудың күтілетін 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 
өздерінің сенімдеріне нақты тұрғыдан қарау; ойлау қабілеті; сапалы және объективті өзіндік талдау жүргізе 

білу; басқалардың пайымдауын сыни тұрғыдан талдай білу; дәлелді тұжырымдар жасай білу, орынды 

бағалаулар мен түсіндірулер жасай білу, сондай-ақ нәтижелерді мемлекеттік басқарудағы ақпараттық жүйелер 

мен технологиялар саласындағы жағдайлар мен проблемаларға дұрыс қолдана білу мүмкіндігін көрсетеді. С. 

Басқарудың заманауи автоматтандырылған ақпараттық жүйелері туралы; заманауи даму тенденцияларын және 

муниципалды басқаруда басқарудың ақпараттық жүйелерін енгізу туралыі; басқарудың ақпараттық жүйелерін 

енгізуді қамтамасыз ететін нормативтік құжаттарға қол жеткізу технологиялары туралы идеялардың болуы. Д. 

Ақпараттық технологиялар арқылы мемлекеттік және муниципалды басқару саласындағы ресми ақпараттармен 
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алмасу мүмкіндігі.  Е. Өзіндік жұмыс дағдыларын, клиенттердің қажеттіліктерін анықтайды және оларды тиімді 

қанағаттандыра алады, ресурстарды тарту арқылы клиент мәселелерін шешуді, соның ішінде ақпараттық 

жүйелерді қолдана отырып, сонымен қатар адамның жеке ресурстарын іске қосу және жұмылдыру арқылы, 

клиенттермен жұмыс істеу принциптерін, клиенттермен жұмыс жасау технологиясын, қолдау әдістерін біледі, 

мемлекеттік басқаруда технологияларды қолданатын тұтынушылармен қарым-қатынас қалыптастырады. 

 

14.2 Модуль – Мемлекеттік органдың қызметін талдау 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызметтегі еңбекақыны ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Турганбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттермен еңбек процестерін жобалаудың ғылыми негіздері мен 

практикалық әдістері туралы білімдерін қалыптастыру, еңбек нормаларын белгілеу, оларға ақы төлеу мен 

ынталандыруды ұйымдастыру..   

Курстың қысқаша мазмұны: Курста студенттерге мемлекеттік қызметтегі еңбек ақы төлеуді оқу барысында 

еңбекақының  жұмыскерге оның еңбегі үшін сапасына,санына  және шығарған қажетті  өнім көлеміне сәйкес 

берілетін төлем екенін ұғындыру.   Еңбекті төлеудің  практикалық іс-әрекетте қажетті білім, білік дағдыларын 

қалыптастыру, еңбек және материалдық ресурстарды тиімді ұйымдастыру, нормалау; еңбек процестерін жүзеге 

асырудың оңтайлы нұсқаларын талдау және таңдау. Мемлекеттік қызметтегі еңбекақыны ұйымдастыру  еңбекті 

төлеу нормалары мен  жұмысшылардың жеке тұтыну еңбекақы  қорын  түсініктері ретінде қарастырылады.  
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорындағы экономикалық талдау, Мемлекеттік органның 

персоналын басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік қызметте 

жұмыс уақытын пайдалану деңгейі  мен еңбекті ұйымдастырудың ұтымдылық  дәрежесін талдау, 

еңбек процесін  жүзеге асырудың оңтайлы нұсқаларын  таңдау, техникалық, экономикалық, 

психофизиологиялық  және әлеуметтік факторлардың  жиынтығын ескере отырып ғылыми  негізделген еңбек н

ормаларын  белгілеу, әр түрлі шоғырлану  стандарттарын әзірлеу, 

әр түрлі  төлем жүйелері мен жүйелерін  қолдану және жетілдіру. В. Мемлекеттік қызметтегі 

кадрларға қажеттілікті анықтаудың  өзіндік әдістері, 

еңбекті ғылыми  ұйымдастыру шараларын әзірлеу  және экономикалық негіздеу әдістері, 
еңбек процестерін жобалау әдістері; С. Еңбекті ұйымдастыру мен нормалауды жақсарту жөніндегі шаралардың 

экономикалық тиімділігі көрсеткіштерін есептеу. D. Жұмыс уақытының құнын зерттеу және еңбек нормаларын 

белгілеу әдістері. Е.  Еңбекақы төледің практикалық мәселелерде дамуды қолдануда сауатты болу  және еңбек 

нормаларын білу. 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік басқарудағы бенчмаркинг 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқару саласындағы әлемдік озық және тиімді технологияларды 

отандық тәжірибеде қолдану мүмкіндіктерімен жолдарын үйрену.  

Курстың қысқаша мазмұны:  
Мемлекеттік басқаруда бенчмаркинг технологиясы ретінде эталондық бақылауды пайдалану мемлекеттік және 

жеке секторлардағы ең табысты басқару әдістері мен мүмкіндіктерін үнемі және жүйелі түрде анықтауға, 

бағалауға және ұйымдастыруға мүмкіндік беретін құралдар жиынтығын пайдалануды қамтиды, яғни бұл әдісті 

кең түрде пайдалануға мүмкіндік береді. Аймақтық және муниципалдық басқаруды қоса алғанда, мемлекеттік 

басқарудың барлық деңгейлерінде озық мемлекеттік басқарудың озық тәжірибесін пайдалануға және 

бейімдеуге мүмкіндік береді. Бенчмаркинг ерекшеліктерін ескере отырып, стратегиялық бағалау және өзара 

оқыту әдісі ретінде әртүрлі аумақтық құрылымдарды басқаратын мемлекеттік органдар байланысын арттыруға 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Маркетинг 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Мемлекеттік басқару саласындағы әлемдік тәжірибедегі жаңашылдықтар 

мен инновациялық әдістерді білу. В. Мемлекеттік басқару саласындағы инновацияларды енгізу жолдары мен 
қолдану мүмкіндіктерін қалыптастыру; С. Отандық мемлекеттік басқару жүйесін, мүмкіндіктерімен 

ерекешеліктерін талдап зерттеу. D. Әлемдік тәжірибеден алынған ақпараттарды  салыстырмалы - динамикалық, 

геосаяси, эксперттік және дамушы мемлекет моделінде практикалық әдістермен талдаудың дағдыларын 

қолдану. Е. Студенттердің ғылыми баяндама, эссе, ғылыми жобалық дайындау барысында шығармашылық 

қызметін белсенді ету. 

 

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

Пәннің атауы: Билік органдарының қоғаммен байланысы 
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Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Билік органдарында қоғаммен байланысы  пәнін меңгерудің мақсаттары білім 

алушыларда қазіргі азаматтық қоғам мен нарықтық экономикада билік органдарының қоғаммен өзара іс-

қимылының тиімді нысандарын іздеуге ықпал ететін, қоғаммен байланыс саласында білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында студенттер қоғамдық қатынастардың сипаты мен 

қажеттілігі туралы, коммуникативті кеңістіктегі және үкіметте болып жатқан процестер - осы кеңістіктің 

элементі ретінде түсінік қалыптастырады. Мұның бәрі PR саласында байланысты шешімдер қабылдау мен 
оқыту дағдыларын дамытуға, стандартты PR-әдістер мен ұйымдастыру мәселелерінің әр түрлі аспектілерін 

тиімді қолдануға ықпал етеді. 

Пререквизиттері: HR-басқару, Мемлекеттік қызмет этикасы, Мемлекеттік басқару теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мемлекеттік және муниципалды басқаруда PR-технологияларды 

қолданудың негізгі бағыттары туралы түсінікке ие болу. В. БАҚ пен байланыс арқылы қоғамдық пікірді 

өзгерту, қоғамға сенім қалыптастыру, сыртқы ортамен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру және көп секторлы 

серіктестікті қалыптастыру үшін тәртіптің маңыздылығын түсіну. C. Қоғамдық коммуникациялар мен 

дағдарысты басқарудың теориясы мен практикасының негізгі түсініктерін, коммуникация мен басқарушылық 

ой эволюциясының негізгі кезеңдерін 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 өзара 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 өкілдік қызметті жүзеге асыра алады; басқару шешімдерін қабылдау мен іске асыруға қоғамның қатысу 

тетіктерін дамытуға ықпал ету. 
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8.1  Модуль - Бизнес-процесстерді модельдеу, 14  кредит 

БП ТК VD 3217 Веб – дизайн (орыс тілінде) 5 4 

БП ТК PR 3218 Паблик рилэйшнз (ағылшын тілінде) 6 5     

БП   Өндірістік практика 6 4 

БП   Тілдік практика 6 1 

8.2 Модуль - Әлеуметтік саладағы маркетинг, 14 кредит 

БП ТК GD 3217 Графикалық дизайн (орыс тілінде) 5 4 

БП ТК АМ 3218 Әлеуметтік маркетинг (ағылшын тілінде) 6 5 

БП  Өндірістік практика 6 4 

БП  Тілдік практика 6 1 

9.1 Модуль – Тауарлар мен қызметтерді сараптау және оның ғылыми негіздемелері, 8 кредит 

БП ТК ТKS 3221 Тауарлар мен қызметтердің сараптамасы 5 3 

БП ЖК AZh 3222 Академиялық жазу 5 5 

9.2 Модуль – Өткізу маркетингі, 8 кредит 

БП ТК ТKSU 3221 Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру 5 3 

БП ЖК AZh 3222 Академиялық жазу 5 5 

10.1 Модуль – Іскерлік маркетинг, 8 кредит 

БП ЖК AT С1 3223 Ағылшын тілі С1 5 3 

БП ТК IМК 3224 Инновациялық маркетингтік коммуникациялар (орыс тілінде) 6 5 

10.2 Модуль – Маркетингтік коммуникациялар жүйесі, 8 кредит 

БП ЖК AT С1 3223 Ағылшын тілі С1 5 3 

БП ТК МК 3224 Маркетингтік коммуникациялар (қазақ тілінде) 6 5 
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12.1 Модуль – Маркетингтегі жобалар, 15 кредит 

КП ТК ZhB 3301 Жобаларды басқару (ағылшын тілінде) 5 5 

КП ТК MZ 3202 Маркетингтік зерттеулер 5 5 

КП ТК SM 3303 Салалардағы маркетинг 5 5 

12.2 Модуль – Маркетингтегі жобалау және модельдер, 15 кредит 

КП ТК ZhTBPM 3301 
Жеткізілім тізбегіндегі бизнес-процесстерді модельдеу  

(ағылшын тілінде) 
5 5 

КП ТК ММZТ 3302 Маркетинг және маркетингтік зерттеулер технологиясы 5 5 

КП ТК ZhOM 3303 Жеңіл өнеркәсіптегі маркетинг 5 5 

13.1 Модуль – Әлемдік экономикадағы маркетинг, 15 кредит 

КП ТК ВМ 3304 Банктік маркетинг 6 5 

КП ТК АЕ 3305 Әлемдік экономика (ағылшын тілінде) 6 5 

КП ТК Bren 3306 Брендинг (ағылшын тілінде) 6 5 

13.2 Модуль – Салалық маркетинг, 15 кредит 

КП ТК КМ 3304 Қызметтер маркетингі 6 5 

КП ТК НЕ 3305 Халықаралық экономика (ағылшын тілінде) 6 5 

КП ТК ТКТ 3306 Тауарлар мен қызметтерді таңбалау (ағылшын тілінде) 6 5 

 

8.1  Модуль - Бизнес-процесстерді модельдеу 

 

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

Пәннің атауы: Веб – дизайн (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Калюжная Н.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: обучение студентов особенностям и свойствам новых структур и технологий 
веб-дизайна, включая разработку графики для веб-страниц - инструментов и технологий современных веб-

приложений. 

Курстың қысқаша мазмұны:Организация объединения идей студентов о создании, получении, обработке, 

интерпретации и хранении информации; Приведите примеры часто используемых информационных ресурсов в 

Интернете; Организация логических связей между другими дисциплинами. Студент должен знать технологию 

работы с html-страницами с помощью инструментов Javascript, основы создания веб-сайтов с помощью Adobe 

CS 3: редактор HTML Adobe DreamWeaver и редактор анимации Adobe Flash. Понять открытый код HTML. 

Пререквизиттері: Теоретические основы товароведения, Digital маркетинг, Аудиовизуальная реклама 

Постреквизиттері: Брендинг, Маркировка 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А) знание основных понятий веб-технологий; В) логическая структура веб-

страниц, HTML (DHTML) - программирование документов, скрипты JAVA и VBS, мультимедийные веб-

страницы, проектирование; С) знать, как строить коммуникационные модели в разных сферах человеческой 
деятельности; D) умение использовать информационные технологии в образовании; E) Использование 

интерактивных анимационных флэш - баннеров, баннеров, хороших флэш - презентаций и растровых 

изображений, векторных изображений, звуковых эффектов в веб - дизайне, навыков создания веб - приложений 

с использованием инструментов Javascript.      

 

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

Пәннің атауы: Паблик рилэйшнз (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Мамбетов У.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:To train students in the theory and practice of professional activity in the field of 

modern public relations ("PR") as a tool in science, industry, business and politics. 

Пәннің қысқаша мазмұны:The modern concept of marketing requires a more active use of the principles of 
communication. PR - technology is introduced to establish and maintain the necessary communications and connections 

within all entities and within the organization. Its effectiveness is explained by the reduction of barriers that arise in the 

process of PR - technology. The marketing complex represents the theoretical, methodological and practical 

foundations of PR - support technologies, publishing, advertising, etc. Applications, the reputation of the company, the 

model of the principles of their organization have been carefully studied. 

Пререквизиттері: Merchandising, Marketing Planning 

Постреквизиттері: Branding, Marketing communications 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) get used to advertising; B) development of advertising and PR strategies; C) 

development of basic means of interaction between institutions of public relations and mass media; D) PR skills in 

business and in business; E) Mastering the methodology and methodology of the PR and the ability to use various tools 

from the arsenal of public relations practices in their professional activities. 
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8.2 Модуль - Әлеуметтік саладағы маркетинг 
 

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

Пәннің атауы: Графикалық дизайн (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Калюжная Н.В. 

Курсты оқытудың мақсаты:Разработка графических объектов с использованием компьютерных программ и 

эстетического вкуса учащихся. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс «Графический дизайн» знакомит студентов с основными понятиями 
графического дизайна. Типы графики, графики, техники и т. Д. , После изучения «Графического дизайна» 

студенты могут применять полученные знания в области дизайна. Ознакомление с проектной документацией 

по предмету «Графический дизайн», а также со стандартами единой системы конструкторской документации. 

Пререквизиттері: Мерчандайзинг, Digital маркетинг 

Постреквизиттері: Маркировка, Маркетинг услуг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Возможность использования конкурентоспособной полиграфической и 

рекламной продукции с графическими инструментами; В) систематически приобретать знания о материале; С) 

знакомство с различными графическими средствами, приемами, материалами; D) выявление проектных 

проблем, предложение нескольких вариантов их решения, выбор наилучшего варианта из предложенных 

вариантов, раскрытие сущности; Е) применять базовые теоретические и практические знания. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Әлеуметтік маркетинг (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:The purpose of teaching the course “Social Marketing” is to teach students theoretical 

knowledge and practical applications of management, marketing, effective and rational organization of production in 

agricultural and processing enterprises. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Laws of the Republic of Kazakhstan on agribusiness, economic and organizational 

foundations of enterprises and their associations, specialization and production planning, methods of rational use of land 

and other means of production, the comprehensive relationship of production, i.e., equipment, technology and its 

organization, labor organization, dosing and payment . know the scientific basis of payment, methods of analysis of 

agricultural activity. The essence of social marketing, Social marketing: problems and prospects, analysis of the market 

of social services in Kazakhstan. 
Пререквизиттері: Statistical Methods in Marketing, Sales Management 

Постреквизиттері: Content Marketing, Logistics 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) the use of a conceptual marketing tool in social networks to solve practical 

problems; B) skills to solve social problems; С) acquisition of skills in business conduct and professional 

communication; D) the establishment of social skills and the skills of their analysis; E) skills in the field of knowledge 

and skills that meet the modern requirements of the individual and the professionalism of employees in the field of 

social marketing. 

 

9.1 Модуль – Тауарлар мен қызметтерді сараптау және оның ғылыми негіздемелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Тауарлар мен қызметтердің сараптамасы 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің тауарлар мен қызметтерді сараптау саласындағы теориялық білім 

жүйесін, тауарлар мен қызметтердің техникалық регламенттер мен нормативтік актілердің талаптарына 

сәйкестігін анықтайтын практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Тауарлар мен қызметтерді сараптамасы» пәнін оқып білу кезінде жоғары білікті 

кадрларды даярлаудың нормативтік құқықтық актілері мен мемлекеттік стандарттарын сақтау қажет. Тауарлар 

мен қызметтерге сараптама дегеніміз - тауарлардың негізін және тауарлардың тұтынушылық құнын 

анықтайтын және осы сипаттаманы беретін факторларды сипаттайтын ғылым. Бұл курс жалпы маркетинг 

жағдайында маркетингтік қызметті ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Оларға маркетингтік зерттеулерді басқару құралдары, әдістері, принциптері мен менеджменті, маркетингтік 

қоспаның элементтері, экономиканың әртүрлі секторлары мен секторларындағы маркетингтік стратегия, 
сондай-ақ кәсіпорынды жалпы басқаруға қажетті халықаралық іс-шаралар жатады. 

Пререквизиттері: Тауартанудың теориялық негіздері, Іскерлік нарықтарда тұтынушылардың мінез-құлқы 

Постреквизиттері: Кедендік рәсімдеу және бақылау, Қойма шаруашылығындағы маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сараптама әдістерін қолдануды үйренеді; В) өнімнің сапасын анықтайды; 

С) тауарларды сараптау саласында нормативтік құжаттарды қолдану дағдыларына ие; D) тауарлар мен 

қызметтерді сараптау саласындағы ғылыми білім және практикалық дағдылар саласындағы дағдылар (саны мен 

сапасы бойынша). E) тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылауды және сараптауды ұйымдастыру, 
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тауарларға нормативті құжаттарды қолдану, бақылау мен сапаны бағалау нәтижелерін құжаттау, тауарлар 

ассортиментін сараптау және талдау саласындағы дағдылар 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: әртүрлі ақпаратпен жұмыс істей білу, өзгелердің идеяларын түсініп, оны 

қабылдай білу, өз идеясын айтып, оны негіздей білуді үйрету.Академиялық мәтіндердің білім мазмұнын 
нақтылай отырып, олардың ерекшеліктерін, құрамын талдап көрсету; нысаналы ғылым саласына сәйкес 

мәтіннің құрылымын игерту және қолданылатын зерттеу әдістерін айқындау; академиялық бағытта жазылатын 

мәтіндердің түрлерін ажырата білу арқылы мән-мағынасы айқын, ақпаратмәліметі түсінікті, тілі жатық, өз 

бетінше әзірленетін шығармашылық жұмыс жазуға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу – бұл әлемдік білім беру салаларында және ғылыми ортада кең 

таралған ақпараттық үдерістерді, академиялық қарым-қатынастарды, халықаралық тәжірибе алмасуларды 

жаңаша дамытуға бағытталған құзыреттердің дәстүрлі түрі. Сонымен қатар зерттеушінің(білім алушылардың) 

ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі. 

Академиялық жазу – эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және 

докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен монографиялар сияқты ғылыми мәтін 

жазудың әдіснамасы.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы цифрландыру 
Постреквизиттері: Ғаламторда деректер базасын жариялау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің әрі 

оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысын үйренеді. В. Ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі 

мен стилін таңдап, қолдана біледі. С. Шетелдік серіктестермен жазбаша түрде ғылыми-экономикалық ақпарат 

алмасуды меңгереді. Д. Өзі жазған ғылыми жоба нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра 

алады; халықаралық конференцияларда, симпозиумдарда, вебинарларда таныстыруақпарттарын жариялаудың 

әдістерін біледі. Е. Курсты оқып біткеннен кейін зерттеуші аңдатпа, түйіндеме, пікір, ғылыми мақала тезисін 

жаза алады;таңдалған мамандық бойынша ғылыми-экономикалық әдебиеттердің түрлі жанрларындағы 

мәтіндерді (ғылыми мақала, патент, монография, ғылыми жұмыста, диссертация, баяндама, тезистер, аңдатпа, 

түйіндеме және т.б.) құрастыруды игереді 

 

9.2 Модуль – Өткізу маркетингі 
 

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

Пәннің атауы: Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Жекеева К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:сатуды басқарудың мақсаттарын, делдалдардың түрлері, тарату арналарының 

құрылымына әсер ететін факторлар, тік маркетинг жүйелерінің түрлері, негізгі ақпараттық стратегиялары, 

аймақтық сатуды басқару ерекшеліктері, жұмыс істейтін құжаттарды оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Өнім сатылымын басқарудың негізгі мәселелері қаралады, тарату арналарын құру 

құн тізбегіндегі соңғы байланыстардың бірі болып табылады және тұтастай алғанда компанияның тиімділігі 

басшылықтың осы кезеңде қаншалықты тиімді құрылуына байланысты. Тауарлар мен қызметтерді сатуды 
ұйымдастыру - кешенді және көп сатылы жоба. Дистрибьюторлық арналарды құру бойынша шараларды іске 

асыру тауарларды және қызметтерді сатылымды басқару саласындағы нақты білім мен дағдыларды талап етеді. 

Пререквизиттері: Маркетингтік деректерді талдау, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Коммуникациялық саясат, Маркетингтік коммуникация, Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Тауарлар мен қызметтерді сатуды басқару мақсаттары мен міндеттерін 

белгілеу, сатылымға әсер ететін негізгі факторларды талдау, сатудың үздік өңірлік стратегиясын анықтау, 

тарату арналарында коммуникациялық ағындарды басқару, жаңа өнімге тарату арналарын құру, арналарды 

басқару жүйесі; C) Тауарлар мен қызметтерді сатуға, тауарлар мен қызметтерді сату технологиясымен қамту 

стратегиясын және байланысын дамыту бойынша жұмыстарды қоса атқаратын құжаттарды жазу дағдыларына 

ие болу (тәжірибе жинақтау); D) құзыреттілік: тауарлар мен қызметтерді тиімді сатуды ұлғайту үшін қажетті 

аналитикалық зерттеулер жүргізу; E) жаңа өнімге арнап сату арналарын құру, сату арналарын басқару жүйесін 

дамыту. 

10.1 Модуль – Іскерлік маркетинг 
 

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

Пәннің атауы: Ағылшын тілі С1 

Бағдарлама авторы: Ильтузирова А. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің мәдениетаралық деңгейде шет тілін білу қабілетін дамыту, өнімді 

және қабылдаудағы тілдік материалдарды тереңдету және кеңейту.  
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Пәннің қысқаша мазмұны:«Ағылшын тілі С1» курсының мазмұны сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлеріне 

арналған тілдік бірліктердің: тыңдау, оқу, сөйлеу (монолог, диалог), сөйлеу және жазу негіздерін меңгеру, орта 

күрделілік мәтіндерін қолдануды, тілдік құбылыстарды түсіндіруді тереңдетуді қамтитын қарым-қатынас 

дағдыларын және білімін дамытуды қамтиды, сондай – ақ, шет тілінде ауызша және кеңейтілген қызметті 

белсенді оқыту. 

Пререквизиттері: Ағылшын тілі В1, В2 

Постреквизиттері: Логистика, Халықаралық маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өз бетінше шет тіліндегі жаңа материалды түсіну; В) Қазақстан 
экономиканың заманауи басқарма талабына сәйкес, тәжірбиелік дағдылары мен теориялық білімін шет тілінде 

меңгеру; С) бизнес-үрдісін басқару үшін  ағылшынша ақпаратты қолдану мен сапалы әдістемелік талдау жасау; 

D) Жаранама және маркетинг саласында аударма тілінің терминологиялық ақпаратын қолдану; E) Ағылшын 

тілінде келіссөз және дебаттарға қатысу 

 

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

Пәннің атауы: Инновациялық маркетингтік коммуникациялар (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Калюжная Н.В. 

Курсты оқытудың мақсаты:формирование у студентов комплекса знаний и практических навыков в области 

управления маркетинговой деятельностью торговых предприятий и внедрения инновационных маркетинговые 

коммуникации. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Изучение дисциплины «Инновационные маркетинговые коммуникации» 
базируется на понимании принципов и методов решения основных задач маркетинга, сформированном у 

студента при изучении курса маркетинг. Изучение дисциплины «Инновационные маркетинговые 

коммуникации» формирует знания у студентов в области маркетинга и маркетинговых коммуникаций, 

позволяет на практике использовать приобретенные базовые знания, и самостоятельно овладевать той 

информацией, с которой им придется столкнуться в производственной и научной деятельности. 

Пререквизиттері: Маркетинговый анализ данных, Реклама 

Постреквизиттері: Коммуникации в гостиничном бизнесе, Маркетинг туризма 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальны й и 

общекультурный уровень - основные функции психики;; В) формационную и цивилизационную концепции 

общественного развития; С) осуществлять психическую регуляцию поведения и деятельности; D) оперировать 

понятиями структуры психики, соотношение сознания и бессознательного  методами психологии; E) 

Практическое применение полученных знаний и навыков по данному курсу в инновационных маркетинговые 
коммуникации 

10.2 Модуль – Маркетингтік коммуникациялар жүйесі 
 

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

Пәннің атауы: Маркетингтік коммуникациялар (қазақ тілінде) 

Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты:Коммуникацияның ғылыми-теориялық негіздерін зерттеу, сонымен қатар 

тауарды, қызметті жылжытудың тәжірибелік дағдыларын игеру 

Пәннің қысқаша мазмұны:студенттерге нақты кәсіпкерлік қызметте жетістіктерге жету үшін талап етілетін  

маркетингтік коммуникация жүйесінің теориясы мен практикасын меңгеруге көмектеседі. Маркетингтің 

қазіргі тұжырымдамасы коммуникативтіліктің қағидаларын белсенді пайдалануды талап етеді. 

Коммуникация маркетингі барлық субъектілері мен ұйым ішіндегі қажетті байланыстар мен 
қатынастарды орнату мен қолдау үшін жүзеге асырылады. Оның тиімділігі коммуникация үрдісі барысында 

туындайтын кедергілерді төмендетуімен түсіндіріледі. 

Пререквизиттері: Жарнама, Көтерме-бөлшек сауда 

Постреквизиттері: Қонақ үй бизнесіндегі коммуникация, Мейрамхана бизнесіндегі маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) теориялық  жөне   практикалық  материалдар  негізінде   маркетингтік 

коммуникацияның негізгі түсініктерін зерттеу;В) маркетингтік коммуникацияның тиімділігін анықтайтын  

факторлар мен жылжыту кешенін жүйелі зерттеу; С) нарық  жағдайьнда маркетингтік  коммуникация жүйесін 

қалыптастырудағы тәжірибелік дағдыларды әзірлеу және нығайту; D) маркетингтік коммуникациялардың 

құрамдас бөліктерін түсіндіру; Е) жарнама, жеке сату, паблик рилейшнз, сұранысты қалыптастыру және 

өткізуді ынталандыру құралдарын меңгерту. 

 

12.1 Модуль – Маркетингтегі жобалар 
 

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

Пәннің атауы: Жобаларды басқару (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Игилманова С.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: is a study of the basic methods and principles of project management in market 

conditions. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:This course provides an introduction to the basics of project management and its 

methodology, tools and methods of project management at all stages of the project life cycle. Accordingly, students are 

required to acquire a systematic knowledge of the laws, rules and procedures in the field of study and to study the 

scientific approaches and methods used in practical project activities. 

Пререквизиттері: Analysis of marketing data, Marketing planning and analysis 

Постреквизиттері: Marketing communication, Marketing management 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) know modern methods of project management; B) Knowledge of modern 

software and information technologies used in project management; C) be able to identify the objectives, subject area 
and structure of the project; D) ability / readiness to apply knowledge and skills in the following areas: project 

management techniques; understand the features of verbal and non-verbal communication; E) ability / readiness to 

apply knowledge and skills in the following areas: methods of scientific analysis of problems and processes in the 

professional field; principles of preparation, planning, control and decision-making in project management. 

 

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

Пәннің атауы: Маркетингтік зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:маркетингтік зерттеулерді жүргізудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеу және 

оларды жүзеге асырудың тәжірибесін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақстан Республикасы экономикасындағы бәсекелестік қабілетті арттыруға 

бағытталып жүргізіліп жатқан реформалары жоғарғы оқу орындарының алдына жаңа талаптар мен міндеттер 
қойды. Нарықтық экономикаға негізделген экономикалық дамудың жаңа моделіне ауысуы, нарықтық 

қатынастардың теориясы мен практикасын әсіресе маркетингтің әдістері мен тәсілдері, принциптерін терең 

оқытуды талап етеді. Бұл әлемдік экономиканың және нарықтық қатынастардың құнды тәжірибелерін зерттеп 

және меңгеруге, сонымен бірге Қазақстан Республиксының әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерін ескере 

отырып, нарыққа оңтайлы жолды таңдауға мүмкіндік береді. Бұл нарықтық принциптер мен механизмдерді 

меңгеру тек экономикалық мәселелерді шешудің кепілі ретінде ғана емес, сонымен бірге республикамыздың 

әлемдік экономикалық үрдіске интегралдануының маңызды шарты болып табылады. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамуын жеделдету және нарықтық экономикаға өтуі, 

өндірістің тиімділігін тұрақты және сенімді жоғарылауы үшін шаруашылық жүйесінің түбегелі қайта құруын 

талап етеді. Өндірістің пайдалылығы және рентабельділігі көбінесе шығарылатын тауардың бәсекеге 

қабілеттілігіне байланысты. Осыған орай, маркетингтік зерттеу туралы білімі бар маркетинг мамандарына 
деген қажеттілік туындайды.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг негіздері 

Постреквизиттері: Туризм маркетингі, Маркетингті басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) компанияның бәсекеге қабілеттілігін дамытудағы маркетингтік 

зерттеулердің стратегиясы мен тактикасының мәнін ұғыну; В) маркетингтік стратегияның құралдарын іс-

жүзінде кәсіпорында қолдана білу; С) компанияны тиімді басқаруда маркетинг стратегияларын әзірлеу және 

оны іс жүзінде жүзеге асыра білуі; D) SWOT - талдау, STEP талдау, Мак - КенЗИ матрицасы, И.Ансофф 

матрицаларының стратегияларын меңгеру. Е) маркетингтік стратегия бәсекелестікті дамытудағы серпінді 

құралдар ретінде пайдалана білуді дағдылану;. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Салалардағы маркетинг 

Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:"Салалардағы маркетинг" курсы бойынша маркетингтік қызметтің 

ерекшеліктерін анықтау, әр түрлі қызмет салалары мен бағыттары туралы студенттердің білімін тереңдету; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әр түрлі салаларда және қызмет салаларында маркетинг ерекшеліктері 

қарастырылады,  әр түрлі салаларда және қызмет салаларында маркетинг кешенін құру. Аграрлық саланың, 

банк саласының, құрылыс компаниялары мен қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардың, атап айтқанда 

туристік және консалтингтік қызметтердің баға, өткізу, тауар және коммуникациялық саясатын әзірлеу әдістері 

ашылады. 

Пререквизиттері: Микроэкономика, Маркетинг негіздері  

Постреквизиттері: Маркетингті басқару, Мейрамхана бизнесіндегі маркетингі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) пәннің негізгі категориялары; маркетингтің ерекшеліктері әр түрлі 
салалардағы және қызмет салаларындағы қызмет; талдау әдістемесі, мақсатты нарық сегменттерін бағалау және 

таңдау; B) әр түрлі нарықтарда жұмыс істейтін фирма бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізу; C) Әр түрлі 

салаларда және қызмет салаларында маркетинг ерекшеліктеріне практикалық машықтануы керек; D) 

Негізделген коммерциялық шешімдерді қабылдаудағы маркетингтің рөлін бағалау, өндірістің барынша 

бейімделуі үшін жағдай жасау, нарықтық сегменттерді анықтау; 

 E) Нақты салалар мен қызмет бағыттарындағы маңызды маркетингтік мәселелер бойынша шешім қабылдау 

дағдыларын меңгеру; 
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12.2 Модуль – Маркетингтегі жобалау және модельдер 
 

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

Пәннің атауы: Жеткізілім тізбегіндегі бизнес-процесстерді модельдеу  (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:formation of a system of students' knowledge of methods and technologies aimed at 

developing and optimizing management decisions in the management of logistics and supply chain in various sectors of 

the economy. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Formation of skills in teaching this discipline, the use of the company's logistics system 

and the main methods and tools of its evaluation, evaluation and development of scientific methods, mastering new 

methods of studying business processes in the supply chain, identification and modeling of logistics business processes; 

or substantiation issues in the form of a report. 

Пререквизиттері: Statistics, Information and Communication Technology 

Постреквизиттері: Behavior analysis of industrial consumers, Marketing research 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) application of the principles and methods of logistics and its theoretical 

foundations, conceptual devices, logistics systems and supply chains; B) Modeling of logistics business processes in the 

supply chain; control over logistics and its efficiency and advantages; development of logistics plan and supply chain 

configuration; C) Management of the Company's logistics functions and services in supply chains and business units. 

must have practical training: research and consulting services; D) application of modern concepts and technologies for 

the creation of logistics systems and supply chains; solves the problem of optimization of resources in logistics systems 
and supply chains at the macro and microeconomic levels. E) when performing one of the coordinating functions of 

logistics - management of logistics services; 

 

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

Пәннің атауы: Маркетинг және маркетингтік зерттеулер технологиясы 

Бағдарлама авторы: Оспанов Д.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:болашақ мамандарға өнімдер мен қызметтер нарығында тәжірибелік дағдыларды 

дамыту, маркетингтік зерттеулерді жүргізудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеу және оларды жүзеге 

асырудың тәжірибесін меңгеру. 

 Пәннің қысқаша мазмұны:Бұл пән жалпы маркетингтік менеджмент тұрғысында маркетингтік қызметті 

ұйымдастыру туралы білім береді. Ол маркетингтік зерттеулерді басқаруды, маркетингтік зерттеудің 
элементтерін, экономиканың түрлі салалары мен секторларында маркетингтік стратегияларды әзірлеуді, тұтас 

алғанда кәсіпорынды басқару үшін маңызды болып табылатын тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастырудың 

негізін құрайтын қағидаларды, әдістерді және құралдарды зерттеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Маркетингтегі статистикалық әдістер, Ақпараттық - коммуникативтік технология 

Постреквизиттері: Контент - маркетинг, Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) компанияның бәсекеге қабілеттілігін дамытудағы маркетингтік 

зерттеулердің стратегиясы мен тактикасының мәнін ұғыну; В) маркетингтік стратегияның құралдарын іс-

жүзінде кәсіпорында қолдана білу; С) компанияны тиімді басқаруда маркетинг стратегияларын әзірлеу және 

оны іс жүзінде жүзеге асыра білуі; D) SWOT-талдау, STEP талдау, Мак-КенЗИ матрицасы, И.Ансофф 

матрицаларының стратегияларын меңгеру. Е) маркетингтік стратегия бәсекелестікті дамытудағы серпінді 

құралдар ретінде пайдалана білуді дағдылану; 
 

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

Пәннің атауы: Жеңіл өнеркәсіптегі маркетинг 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Жеңіл өнеркәсіптік маркетингтің түсінігі, мақсаттары мен міндеттері, 

принциптері, өнеркәсіптік кәсіпорындағы маркетингтің даму факторлары туралы студенттердің білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Жеңіл өнеркәсіптік маркетингтің түсінігі, мақсаттары мен міндеттері, принциптері, 

өнеркәсіптік кәсіпорындағы маркетингтің даму факторлары, өнеркәсіптік кәсіпорындағы маркетингтік 

қызметтің құрылымы мен әдістері оқытылады. Қазақстандағы жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының 

ассортименттік, бағалық, өткізу, коммуникациялық саясатының ерекшеліктері қарастырылады. Жеңіл 

өнеркәсіптік кәсіпорынның маркетингін ұйымдастыру және бақылау ерекшеліктері ашылады. 
Пререквизиттері: Маркетингтегі статистикалық әдістер, Ақпараттық - коммуникативтік технология 

Постреквизиттері: Контент - маркетинг, Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жеңіл өнеркәсіптік кәсіпорындарда маркетингтік қызметті ұйымдастыру 

тәсілдерін білу; В) Жеңіл өнеркәсіптік кәсіпорындарда маркетингтік қызметтің жұмысын ұйымдастыру;  С) 

өнеркәсіптік сатып алуды жүргізу және сатып алу тәртібін талдау; D) Жеңіл өнеркәсіптік маркетингте баға құру 

стратегиясын құру; Е) Жеңіл өнеркәсіптік тауар нарықтарында сұранысты талдау әдістерін; өнеркәсіптік 

нарықты сегменттеу әдістерін меңгеру. 

 



224 

 

13.1 Модуль – Әлемдік экономикадағы маркетинг 
 

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

Пәннің атауы: Банктік маркетинг 

Бағдарлама авторы: Исетова А. 

Курсты оқытудың мақсаты:банктік маркетингтің теориялық негіздерін зерттеу, банк нарығындағы  

маркетинг принциптері мен элементтерін тәжірибе жүзінде қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Капитал нарығында ақша ресурстарын тарту саласындағы және капиталды кіру 
саласындағы бәсекелестің қазіргі дамыған жағдайында коммерциялық банктер үшін банктік маркетингті жүзеге 

асыру өзекті мәселе болып табылады. Банкте маркетингтік операцияларды кеңейту, нарықты жылжыту және 

пайда табу үшін қажет. Ақша - қаржы саласындағы қайта құру қаржы институттарының жұмысының теориясы 

мен практикасына маркетингтің негізгі элементтерін енгізуді керек етеді. Осыған байланысты банктерде 

маркетингтік қызметтердің тәжірибелеріне ие білімді маман маркетологтарға қажеттілік туындайды. 

«Маркетинг» мамандығының білім алушылары «Банктік маркетинг» пәнін оқу кезінде банктегі маркетингтің 

теориялық негізі мен практикасын игереді.  

Пререквизиттері: Маркетинг негіздері, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Логистика, Контент - маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жарнамалық қызметті жасау мен ұйымдастыру бойынша туындайтын 

мәселелерді шешу; В) банк ісіне қатысты ақпарат жинау; С) ақпаратты, мәселені, ойды, жеткізе білу және банк 

клиентімен мәселелерді шешу жолын қарастыру; D) банктік маркетингтің құралдарын игерту; Е) банк 
саласындағы маркетингтің ерекшеліктерін терең талдау және зерттеу. 

 

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

Пәннің атауы: Әлемдік экономика (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Исетова А. 

Курсты оқытудың мақсаты:The course forms professional knowledge related to modern trends in the world 

economy, the typology of countries in the world, their level of socio-economic development, the resource potential of 

the world economy, the problems of unity and contradiction in the modern world economy. 

Пәннің қысқаша мазмұны:During the study of the discipline students study the following aspects: Stages of 

formation and development of the world economy. Modern trends in the world economy. Typology of the world. 

Development gaps between countries and ways to close them. Resource potential of the world economy. Participation 
of the national economy in the world economy. Integration unions of states. Transnational corporations (TNCs). 

Developed and developing countries in the world economy. Countries with economies in transition. Global issues of the 

world economy. 

Пререквизиттері: Merchandising, Microeconomics 

Постреквизиттері: Logistics, Content - marketing 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) the discovery of a modern country and the institutional structure of the world 

economy; B) classification and description of countries by level of socio-economic development; C) assessment of the 

state of the world's resource potential and the distribution of resources between countries; D) assessment of the positive 

and negative consequences of the transparency of the national economy; E) analysis of differences in the level of 

economic development of different groups of countries 

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

Пәннің атауы: Брендинг (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:To teach students the theoretical and practical basis of the content of the main functions 

of the brand manager 

Пәннің қысқаша мазмұны:The following information is studied during the teaching of branding: branding can grow 

and develop during the sales process. When a new product with the same name appears, the product category, purpose, 

audience, brand identity remain unchanged and are decided in favor of the customer. The following topics are 

considered: Trademark and brand: basic concepts and definitions, Macro-environmental and brand strategy of the 

company, the main stages of branding, the essence and main features of political branding, Social and territorial 

branding. 

Пререквизиттері: Theoretical bases of commodity science, Merchandising 

Постреквизиттері: Marketing communication, Marketing in the restaurant business 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Knowledge of basic brand management skills; ability to discuss topical issues, 

be able to present their views; B) Definition of the concept of brand management of the enterprise; C) Research 

methods and techniques of the branding management process; D) Disclosure of the essence of the company's brand 

management strategy and tactics; Е) Using methods and technologies of branding management know. 
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13.2 Модуль – Салалық маркетинг 
 

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

Пәннің атауы: Қызметтер маркетингі 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:қызмет көрсету маркетингінің мәселелерін, тауарлар мен қызметтерді жылжыту 

әдістерін, нарықтық шаруашылық жағдайында тауарлар мен қызметтерді сатып алу жүйесін құру мен 

дамытудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Қызмет көрсету маркетингінің негізгі ұғымдары,  қызмет көрсету саласындағы 

ұйымның ішкі ортасы, қызметтің сыртқы ортасы, қызметтер жасақтау, маркетингтік қызмет түрлері, қызмет 

көрсету нарығындағы бәсеке, қызмет көрсету компанияларының құрылымы туралы,  компаниялардың жеке 

және көтерме сауда нүктелерінің сауда принциптері туралы, ассортименттік саясат туралы, трейд-маркетингті 

ұйымдастырудың формалды аспектісі туралы мәлімет беру 

Пререквизиттері:  Мерчандайзинг, Маркетингті жоспарлау және талдау 

Постреквизиттері: Маркетингтік коммуникация, Мейрамхана бизнесіндегі маркетингі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қызмет маркетингінің мәселелерін, тауарлар мен қызметтерді жылжыту 

әдістерін, В) нарықтық шаруашылық жағдайында тауарлар мен қызметтерді сатып алу жүйесін құру; С) қызмет 

көрсету саласындағы маркетингті дамытудың практикалық дағдыларын қалыптастыру; D) қызмет жасаудың 

тиімділігін арттыруда маркетингтік құралдарды тиімді қолдану; Е) қызмет маркетингсінің стратегияларын 

тетіктерін жүзеге асыруда қолдану. 
 

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

Пәннің атауы: Халықаралық экономика (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:formation of theoretical knowledge, skills and practical skills in the field of 

international economics, mastering the types, methods and mechanisms of implementation of international economic 

relations. 

Пәннің қысқаша мазмұны:The subject "International Economics" is designed to study the laws of interaction of 

economic entities of different countries, ie international production, exchange of goods and services, the movement of 

factors of production, exchange rate formation and economic policy of states. 

 The subject "International Economics" studies the behavior of various state-owned economic entities in the 
international exchange of goods and services, capital, labor, technology and currencies. 

Пререквизиттері: Merchandising, Microeconomics 

Постреквизиттері: Logistics, Content - marketing 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Mastering the methodology and methodology of the discipline, working with 

the discipline of international economic theory; B) Knowledge of the analysis of the national economy and their 

relationship with other countries; C) Be able to analyze the laws of international economics in the teaching of the 

discipline; D) selection and effective application of optimal methods of trade policy in different situations; E) 

description of trends in the movement of factors of production. 

 

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

Пәннің атауы: Тауарлар мен қызметтерді таңбалау (ағылшын тілінде) 
Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:to study the main characteristics that make up the consumer value of the product, the 

classification of goods, types of product range, technological processes in stores, compliance with the requirements of 

labeling standards and other regulations. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Labeling of goods and services is a science that studies the consumer properties of 

goods, their classification and coding, standardization, factors that ensure the quality of goods, quality control and 

evaluation, the laws of product range and structure, conditions of quality during transportation, consumption and use. 

Knowledge of the labeling of goods and services allows marketers to correctly assess the quality of goods, identify their 

defects and their causes, create favorable conditions for storage and transportation of goods, develop recommendations 

for improving the methods and standards of product quality assessment.  

Labeling must comply with the requirements of standards and other regulations. Requirements for industrial marking 

are mainly established by marking and packaging standards, as well as general specifications of product standards. 
Пререквизиттері: Theoretical bases of commodity science, Merchandising 

Постреквизиттері: Marketing communication, Marketing in the restaurant business 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) knowledge of theoretical aspects of trade activities; B) mastering theoretical 

and practical knowledge of trade activities; C) knowledge of the basic characteristics and properties of the product, the 

formation of practical skills; D) study the conditions of commodity science and the principles of their application in the 

manufacture of goods; Е) ability to apply the economic values of commodity science in practice. 
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13.1  Модуль - Саудадағы маркетинг, 30 кредит 

КП ТК BM 4305 Банктік маркетинг 7 5 

КП ТК КМ 4306 Контент-маркетинг  7 5     

КП ТК MBM 4307 Мейрамхана бизнесіндегі маркетинг  7 5     

БП  Өндірістік практика 8 10     

БП  Дипломалды практика 8 5     

13.2 Модуль -  Маркетингтегі коммуникациялар, 30 кредит 

КП ТК KM 4305 Қызмет маркетингі 7 5 

КП ТК MK 4306 Маркетингтік  коммуникациялар 7 5     

КП ТК MBK 4307 Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация  7 5     

БП  Өндірістік практика 8 10     

БП  Дипломалды практика 8 5     

14.1 Модуль - Халықаралық маркетинг инфрақұрылымы, 18 кредит 

КП ТК KBS 4309 Көтерме-бөлшек сауда  7 5 

КП ЖК HM 4310 Халықаралық маркетинг 7 4 

КП ТК TM 4311 Туризм маркетингі  7 4 

КП ТК KBM 4312 Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг  7 5 

14.2 модуль - Халықаралық маркетингті басқару, 18 кредит 

КП ТК TKS 4309 Тауарлар мен қызметтер саудасы 7 5 

КП ЖК HM 4310 Халықаралық маркетинг 7 4 

КП ТК KRB  4311 Кедендік рәсімдеу және бақылау 7 4 

КП ТК KShM  4312 Қойма шаруашылығындағы маркетинг  7 5 

 

13.1  Модуль - Саудадағы маркетинг 

 

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

Пәннің атауы: Банктік маркетинг 

Бағдарлама авторы: Исетова А. 

Курсты оқытудың мақсаты: банктік маркетингтің теориялық негіздерін зерттеу, банк нарығындағы  

маркетинг принциптері мен элементтерін тәжірибе жүзінде қолдана білу. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Капитал нарығында ақша ресурстарын тарту саласындағы және капиталды кіру 

саласындағы бәсекелестің қазіргі дамыған жағдайында коммерциялық банктер үшін банктік маркетингті жүзеге 

асыру өзекті мәселе болып табылады. Банкте маркетингтік операцияларды кеңейту, нарықты жылжыту және 

пайда табу үшін қажет. Ақша - қаржы саласындағы қайта құру қаржы институттарының жұмысының теориясы 

мен практикасына маркетингтің негізгі элементтерін енгізуді керек етеді. Осыған байланысты банктерде 

маркетингтік қызметтердің тәжірибелеріне ие білімді маман маркетологтарға қажеттілік туындайды. 

«Маркетинг» мамандығының білім алушылары «Банктік маркетинг» пәнін оқу кезінде банктегі маркетингтің 

теориялық негізі мен практикасын игереді.  

Пререквизиттері: Жарнамалық қызмет, Маркетингті  басқару  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жарнамалық қызметті жасау мен ұйымдастыру бойынша туындайтын 
мәселелерді шешу; В) банк ісіне қатысты ақпарат жинау; С) ақпаратты, мәселені, ойды, жеткізе білу және банк 

клиентімен мәселелерді шешу жолын қарастыру; D) банктік маркетингтің құралдарын игерту; Е) банк 

саласындағы маркетингтің ерекшеліктерін терең талдау және зерттеу. 

 

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

Пәннің атауы: Контент-маркетинг 

Бағдарлама авторы: Аймағамбетова Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: контент маркетинг аймағында бренд қызметінің нәтижелерін жоспарлау, 

бақылау және бағалау, мазмұнды маркетинг аспектілері цифрландырудың негізгі бағыттарының бірі ретінде 

брендтің сандық экожүйесіндегі рөлін анықтауды түсінетін мамандарды даярлау 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Курс бойынша алынған білім мен дағдылар маркетинг, қоғаммен байланыс және 

жарнама саласындағы құзыреттер және маркетинг, коммуникация, медиа, цифрлық және PR агенттіктері 

сияқты іргетастардың бірі болып табылады. Контент - маркетинг - бұл қажетті коммерциялық айла-шарғы 

жасауды ынталандыру мақсатында белгілі бір мақсатты аудиторияны ұсынатын пайдаланушыларды тарту және 

ұстап қалу мақсатында құнды, өзекті мазмұнды құруға және таратуға арналған маркетингақпаратының 

технологиясы. 

Пререквизиттері: Маркетингтік зерттеу, Интернет маркетинг 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А) контент - маркетинг ұғымдары мен құралдарын білу; В) негізгі 

аспектілерін, қоғамды басқару, стратегиялық және шығармашылық көзқарас ерекшеліктерін зерттеу; C) 

кеңейтілген маркетингтік бренд құралдарын анықтайды; D) компанияның контент - маркетингті тиімді басқару 

үшін маркетингтік стратегияларды әзірлеу және жүзеге асыру мүмкіндігі; Е) жарнама, жеке сату, паблик 

рилейшнз, сұранысты қалыптастыру және өткізуді ынталандыру құралдарын меңгерту. 

 

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

Пәннің атауы: Мейрамхана бизнесіндегі маркетинг 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерге туристік аяда кәсіпкерлік белсенділіктің логикасы жайлы қажетті 

білім беру. Әсіресе кәсіпкерлік идея, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, баға саясатын жасау, өндіріс 

шығындарын азайту, сондай-ақ туристік фирмалар қызметінде қолданылатын өндірістік коммерциялық қызмет 
формалары мен әдістерін анықтауды зерттеудің нақты дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Дүние жүзі мен Қазақстан экономикасындағы болып тұратын өзгерістер мен 

реформалар жаңа экономикалық және әлеуметтік қатынастардың тууына мүмкіндік береді. Кәсіпкерлік пен 

кәсіпкер заманауи нарықтың басты қатысушыларының біріне айналады. Кәсіпкерлік қызмет - бұл өнімдер мен 

қызметтерді жоспарлау, өндіру, жүзеге асыру процесінде, сонымен қатар, қонақжайлылық индустриясында 

туатын әлеуметтік – экономикалық жүйе. Кәсіпкерліктің басты мақсаты - тиімді экономикалық әдістәсілдерді 

пайдалану жолы арқылы алға қойылған мақсатқа жету. Осы пәнді оқыту барасында студенттер кәсіпкерлік 

қызмет және заманауи экономикаға сай ұйымдастырылуының талаптары мен факторлары туралы толық түсінік 

алады.  

Пререквизиттері: Жарнамалық қызмет, Интернет - маркетинг 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мейманхана кәсіпорындары мен мейрамханаларды қызмет көрсетуге 

дайындау; В) баға саясатын қалыптастыру және нақты өнім мен қызметтің  бағасын есептеу; С) қалыпты 

қызметті қамтамасыз ететін барлық ресурстарды жоспарлаудың ең тиімді нұсқасын анықтау; D) қаржы 

шаруашылық қызметтің жалпы талдауын жүргізу; Е) мейманхана кәсіпорындарының және мейрамханалардың 

бизнес жоспарын жасау. 

 

13.2 Модуль -  Маркетингтегі коммуникациялар 
 

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

Пәннің атауы: Қызмет маркетингі 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 
Курсты оқытудың мақсаты:қызмет көрсету маркетингінің мәселелерін, тауарлар мен қызметтерді жылжыту 

әдістерін, нарықтық шаруашылық жағдайында тауарлар мен қызметтерді сатып алу жүйесін құру мен 

дамытудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қызмет көрсету маркетингінің негізгі ұғымдары,  қызмет көрсету саласындағы 

ұйымның ішкі ортасы, қызметтің сыртқы ортасы, қызметтер жасақтау, маркетингтік қызмет түрлері, қызмет 

көрсету нарығындағы бәсеке, қызмет көрсету компанияларының құрылымы туралы,  компаниялардың жеке 

және көтерме сауда нүктелерінің сауда принциптері туралы, ассортименттік саясат туралы, трейд-маркетингті 

ұйымдастырудың формалды аспектісі туралы мәлімет беру 

Пререквизиттері:  Маркетинг, Маркетингті басқару 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қызмет маркетингінің мәселелерін, тауарлар мен қызметтерді жылжыту 

әдістерін, В) нарықтық шаруашылық жағдайында тауарлар мен қызметтерді сатып алу жүйесін құру; С) қызмет 
көрсету саласындағы маркетингті дамытудың практикалық дағдыларын қалыптастыру; D) қызмет жасаудың 

тиімділігін арттыруда маркетингтік құралдарды тиімді қолдану; Е) қызмет маркетингсінің стратегияларын 

тетіктерін жүзеге асыруда қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Маркетингтік  коммуникациялар 

Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 
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Курсты оқытудың мақсаты:Коммуникацияның ғылыми-теориялық негіздерін зерттеу, сонымен қатар 

тауарды, қызметті жылжытудың тәжірибелік дағдыларын игеру 

Пәннің қысқаша мазмұны:студенттерге нақты кәсіпкерлік қызметте жетістіктерге жету үшін талап етілетін  

маркетингтік коммуникация жүйесінің теориясы мен практикасын меңгеруге көмектеседі. Маркетингтің 

қазіргі тұжырымдамасы коммуникативтіліктің қағидаларын белсенді пайдалануды талап етеді. 

Коммуникация маркетингі барлық субъектілері мен ұйым ішіндегі қажетті байланыстар мен 

қатынастарды орнату мен қолдау үшін жүзеге асырылады. Оның тиімділігі коммуникация үрдісі барысында 

туындайтын кедергілерді төмендетуімен түсіндіріледі. 
Пререквизиттері: Жарнама, Маркетингті басқару 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) теориялық  жөне   практикалық  материалдар  негізінде   маркетингтік 

коммуникацияның негізгі түсініктерін зерттеу;В) маркетингтік коммуникацияның тиімділігін анықтайтын  

факторлар мен жылжыту кешенін жүйелі зерттеу; С) нарық жағдайьнда маркетингтік  коммуникация жүйесін 

қалыптастырудағы тәжірибелік дағдыларды әзірлеу және нығайту; D) маркетингтік коммуникациялардың 

құрамдас бөліктерін түсіндіру; Е) жарнама, жеке сату, паблик рилейшнз, сұранысты қалыптастыру және 

өткізуді ынталандыру құралдарын меңгерту. 

 

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

Пәннің атауы: Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 
Курсты оқытудың мақсаты:«Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация» курсының мақсаты студенттерде 

мейрамхана бизнесіндегі іскерлік қарым қатынас, коммуникациялық технологияны басқару қызметінде тиімді 

пайдалану туралы білімі мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады.. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Курс мазмұнында қазіргі мейрамхана бизнесіндегі іскерлік қатынас 

технологиясының негізгі тенденциялары, негізгі ақпараттық арналар және және олардың Қазақстандағы және 

шетелдердегі коммуникативті ролі қарастырылады. «Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация» пәнінде 

мейрамхана бизнесіндегі қарым - қатынас мәдениеті, коммуниканттардың психологиялық ерекшеліктері, 

коммункацияының негізгі типтері, іскерлік коммуникация мәні мен қызметтері, басқару қызметі процесінде 

іскерлік қарым-қатынас дағдысын игеру тәжірибесі туралы түсінік беріледі. 

Пререквизиттері: Жарнамалық қызмет, Интернет - маркетинг 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мейманхана бизнесіндегі коммуникация мәні мен нысандарын білу; В) 

баға саясатын қалыптастыру және нақты өнім мен қызметтің  бағасын есептеу; С) ақпаратты қабылдау, талдау, 

сондай-ақ мақсат қойып және оған жету жолдарын таңдау; D) әріптестермен сәтті тіл табысу, ұжымда тиімді 

жұмыс атқаруға дағдылану; Е)  мейрамханалардың бизнес жоспарын жасау. 

 

14.1 Модуль - Халықаралық маркетинг инфрақұрылымы 
 

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

Пәннің атауы: Маркетинг және маркетингтік зерттеулер технологиясы 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:болашақ мамандарға өнімдер мен қызметтер нарығында тәжірибелік дағдыларды 
дамыту, маркетингтік зерттеулерді жүргізудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеу және оларды жүзеге 

асырудың тәжірибесін меңгеру. 

 Пәннің қысқаша мазмұны:Бұл пән жалпы маркетингтік менеджмент тұрғысында маркетингтік қызметті 

ұйымдастыру туралы білім береді. Ол маркетингтік зерттеулерді басқаруды, маркетингтік зерттеудің 

элементтерін, экономиканың түрлі салалары мен секторларында маркетингтік стратегияларды әзірлеуді, тұтас 

алғанда кәсіпорынды басқару үшін маңызды болып табылатын тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастырудың 

негізін құрайтын қағидаларды, әдістерді және құралдарды зерттеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Жарнамалық қызмет, Маркетингті  басқару  

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) компанияның бәсекеге қабілеттілігін дамытудағы маркетингтік 

зерттеулердің стратегиясы мен тактикасының мәнін ұғыну; В) маркетингтік стратегияның құралдарын іс-

жүзінде кәсіпорында қолдана білу; С) компанияны тиімді басқаруда маркетинг стратегияларын әзірлеу және 
оны іс жүзінде жүзеге асыра білуі; D) SWOT-талдау, STEP талдау, Мак-КенЗИ матрицасы, И.Ансофф 

матрицаларының стратегияларын меңгеру. Е) маркетингтік стратегия бәсекелестікті дамытудағы серпінді 

құралдар ретінде пайдалана білуді дағдылану;. 

 

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

Пәннің атауы: Көтерме – бөлшек сауда  

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге көтерме және бөлшек саудаға тән құбылыстарды жан-жақты  

көрсетіп, олардың тауарды өткізу барысында кездесетін қандай да бір мәселелерді талдау және шешу жолдарын 

ұсынатындай қабілеттерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Көтерме және бөлшек сауда» пәні нарықтық бейімі бар мамандарды дайындау 

үшін берілген. Пәннің маңызы зор және экономикалық профилді пәндермен байланысты. Көтерме және бөлшек 

сауданың даму заңдылықтарын зерттеу үшін студенттерге диалектикалық таным әдісін, жүйелік, статистикалық 

және экономикалық талдауды қолдану бағыттарын терең меңгеруге көмектеседі. Жалпы сауданың 

экономикалық табиғаты мен эволюциясын (тауар айырбасынан тауар айналысына дейін) үйрете отырып, 
сауданы экономикалық категория және тауар айналысының жекелеген түрі ретінде танып білуге көмектеседі.  

Пререквизиттері: Микроэкономика, маркетинг, Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) сауда-технологиялық жабдыққа қажеттілікті дұрыс анықтау; оңтайлы 

тауар қорларын құру; В) тауар ассортиментін жедел реттеу, сауда желісін үздіксіз тауарлық жабдықтауды 

қамтамасыз ету; С) елде тұтыну кооперациясы жүйесін қайта жандандыруға ықпал ету; D) көтерме және 

бөлшек сауда кәсіпорындарында (өндірістік) сауда және технологиялық процестерді ұйымдастыру саласында 

іскерліктер; Е) нарықтық ортаның әсерінен өндіріс (сауда және қоғамдық тамақтану) кәсіпорындарында 

қалыптасқан жаңа ұйымдық - экономикалық және әлеуметтік жағдайларға бейімдеу саласында іскерліктер. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық маркетинг 
Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:әйгілі отандық кәсіпорындар қызметінің мысалында практикалық дағдыларды 

игеру және халықаралық маркетингтің теориялық қағидаларын, элементтерін және өткізу тәсілдерін 

студентердің оқуы болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Халықаралық экономикалық қатынастар саласында маркетинг түсінігі белгілі бір 

өзгерістерге ұшырайды. Фирманың сыртқы экономикалық қызметіне байланысты маркетинг - сыртқы базарда 

тиімді өткізу саясатын әзірлеу және белсенді түрде жүргізуге бағытталған қызмет түсіндіріледі.  

Халықаралық маркетингтің жоғарғы түрі көпұлттық маркетинг – маркетингтік операцияларды әлемдік 

шаруашылық көлемінде іске асыру. Егер халықаралық маркетинг жағдайында фирма бір немесе бірнеше 

шетелдік базарға бейімделсе, өз елінде тауарларын шығарып, оны шетелге өткізсе, ал ТҰК –лар әртүрлі елдерде 

жұмыс істейді және шетелдік өндірістік, өткізу бөлімшелерін пайдаланады. Олар тұтас әлемдік нарықта қызмет 
етеді.Сонымен, халықаралық маркетинг кәсіпорынның тауар мен қызметті өз елінің сыртында өткізуге 

бағытталған кешенді іс –шарасы.  

Пререквизиттері: Сауда маркетингі, Интернет - маркетинг 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) халықаралық маркетинг мәнін, спецификасын, оның халықаралық 

бизнеспен байланысын білу; В) халықаралық маркетингтік зерттеуді жүргізу ерекшеліктерін меңгеру; С) 

халықаралық нарықтарда бағалық және тауарлық стратегияларды анықтау; D) халықаралық маркетинг 

кағидалары мен негізгі түсінігін қолдану; Е) нақты елдің нарығында маркетинг кешенін талдау. 

 

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

Пәннің атауы: Туризм маркетингі 
Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:Туристік маркетингтің теориялық негіздерін зерттеу, туристік нарықта маркетинг 

принциптері мен элементтерін тәжірибе жүзінде қолдана білу 

Пәннің қысқаша мазмұны:Туризм маркетингтін оқытуда туристтік кәсіпорын әрдайым өзгермелі жағдайда, 

өзінің ішінде құрылатын шарттасылған көпжақты қатынастарда және басқа да экономикалық субъектілермен 

әрекет етеді. Осы қатынастар жиынтығы маркетигтік орта түсінігін құрайды. Ол фирманың қызметтік сипатын 

анықтайды және міндетті түрде маркетингтік зерттеу барысында егжей-тегжейлі қарастырылуы керек. 

Маркетингтік зерттеу міндетті аудиторларда орнап тұрған қарым-қатынас, байланыс туралы информация алу 

және де қоғаммен конструкциялық ынтымақтастық орнату үшін қаражат іздеу болып табылады. 

Пререквизиттері:  Маркетингтік зерттеу, Интернет - маркетинг 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Туризмді дамытуға қатысты сұрақтарға, мәліметтерге статистикалық 
талдау жасау және қорытынды жасау; В) Турөнімнің сапасын жоғарылату тәсілдерін пайдалану; С) Туристік 

бизнес тәжірибесінде қолданатын терминология мен халықаралық құжаттарды қолдану білу; D) туристік 

маркетингті туризм экономикасын дамытушы басты стратегия ретінде тетіктерін дамытуды; Е) туризм 

маркетингісінің маңызды факторларын жетілдірудің жолдарын үйрету. 

 

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

Пәннің атауы: Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг 

Бағдарлама авторы: Аймағамбетова Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты:халықаралық туризмде маңызды орын алатын қонақ үй индустриясы бойынша 

студенттердің білімін жетілдіру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Қонақ  үй  қызмет көрсетулерін өндіру  мен  тұтынуда сапа аса үлкен маңызға ие 

болады. Сапалы қызмет көрсетусіз  қонақ  үй  өзінің  мақсат - мүдделеріне  жете  алмайды. Сонымен қатар, 

орналастыру  құралдарын категориялау  мәселесі  сапаны басқару 

көзқарасы  тұрғысынан  аса  маңызды  мәселелердің  бірі  болып  табылады. Осыған  орай 

дүниежүзілік  тәжірибеде орналастыру құралдарын категориялау  мәселесін 

шешуде  бірнеше  бағыт  белгіленген.  
Пререквизиттері: Маркетингті басқару, Маркетингтік зерттеу 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) теориялық  жөне   практикалық  материалдар  негізінде   қонақ үй 

шаруашылығының негізін білу; В) қонақ үй шаруашылығының мәселелерін зерттеу; С) қонақ үй бизнесіндегі 

таймшеринг нарығымен таныстыру, тәжірибелік дағдыларды әзірлеу және нығайту; D) экономикалық қызмет 

түрі ретінде қонақжай индустриясынтүсіндіру; Е) қонақ үй шаруашылығын жүргізудің тәжірибесімен 

таныстару, ынталандыру құралдарын меңгерту. 

 

14.2 модуль - Халықаралық маркетингті басқару 
 

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

Пәннің атауы: Маркетингтік зерттеулер практикумы 
Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді басқарудың шешім қабылдау үдерісін ақпараттандыру мақсатында 

студенттерге жалпы нарықта және оның жеке элементтерінде зерттеу жүргізу негіздерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Маркетингтік зерттеулер практикумы» пәнін оқуда маркетингтік ақпарат: өндіріс 

тұжырымдары, түрлері мен көздері, маркетингтік зерттеулердің мақсаттары, міндеттері және бағыттары және 

маркетингтік зерттеулердегі заманауи ақпараттық технологиялар туралы мәліметтермен танысады. Негізгі 

маркетингтік зерттеулердің кезеңдері, маркетингтік зерттеулер жоспарын әзірлеу, деректерді жинау әдісін 

анықтау, деректерді жинауға арналған нысандарды әзірлеу, ауқымды анықтау және іріктеу процедуралары 

тақырыптары қарастырылады. 

Пререквизиттері: Маркетингті басқару, Маркетингтік зерттеу 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) маркетингтік зерттеулердің негізгі түсінігін білу; B) маркетингтің, 

менеджменттің және басқа да байланысты пәндердің белгілі бір қолданбалы мәселелерін қоса алғанда, 

нарықтық зерттеу мәселелерін біледі; C) базалық маркетингтік зерттеу құралдарында студенттерді оқыту, 

соның ішінде кейбір статистикалық әдістер, басқару шешімдерін және басқа да пәндерді дамыту; D) 

студенттердің теориялық және әдіснамалық білімін топтық тәуелсіз жұмыс және практикалық жаттығулар 

шеңберінде оқу жағдайының контекстінде қолдану практикасын алу; E) жұмыс тәжірибесі, диссертация 

аясында іс жүзінде жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар жағдайында осы курста алынған білімдер мен дағдыларды 

қолдануда студенттердің тәжірибе жинақтауы. 

 

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

Пәннің атауы: Тауарлар мен қызметтер саудасы 
Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:қызметтер мен тауарлар саудасының ерекшелігі туралы түсінік беру, осы 

салалардың әрқайсысында маркетингтік құралдарды пайдалану ерекшеліктерін көрсету 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Тауарлар мен қызметтер саудасы» пәні жаңа теориялық білім мен практикалық 

дағдылар, оларды маркетингтің күрделі мәселелерін шешуге дайындау, қызмет көрсету экономикасында пайда 

болды. Сонымен қатар, тауарлар мен қызметтер саласындағы маркетингті, сыртқы экономикалық қызметтегі  

тауар маркетингі: мәні, мақсаттары, ерекшеліктері, құрылымы және мазмұны, сақтандыру қызметіндегі 

маркетингтің ерекшеліктері, көтерме және бөлшек саудадағы маркетинг ерекшеліктері, туристік бизнестегі  

маркетинг ұғымдарын зерделейді 

Пререквизиттері: Маркетингті басқару, Маркетингтік зерттеу 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) саудағы маркетингтің негізгі теориялық тұжырымдамаларын білу; B) 
тұтынушының сұранысының стратегиясын анықтау, тауарлар мен қызметтердің ассортиментін жаңарту; C) 

қызмет көрсету саласында және Тауарлар үшін маркетингтік талдау құралдарын пайдалануды дамыту; D) 

кәсіпорындардағы маркетингтік қызмет; әдістері және тұтынушылық сұранысты анықтау және қалыптастыру 

құралдарын зерттеу; E) тауарлар мен қызметтер нарығында бәсекелестік талдау жүргізу. 

 

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

Пәннің атауы: Кедендік рәсімдеу және бақылау  

Бағдарлама авторы: Рзагулова С. 
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Курсты оқытудың мақсаты:бұл пән студенттерге Қазақстан Республикасының кеден кодексін дұрыс 

қолдануы және процессуалдық. тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекара арқылы өткізу мемлекеттік 

бюджетті кедендік баждарды төлеу арқылы толықтыру арқылы жүзеге асырылатындығын түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Кедендік шекара арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткізудің негізгі 

қағидалары. Кедендік рәсімдеудің негізгі ережелері. Тауарлардың кедендік аумаққа келуі. Алдын ала ақпарат. 

Халықаралық теміржол көлігіндегі тауарларды кедендік бақылаудың ерекшеліктері. Халықаралық әуе 

тасымалындағы тауарларды кедендік бақылаудың ерекшеліктері. Тауарлардың кедендік аумақтан кетуі. 

Кедендік реттеудің міндеттері кедендік шекара арқылы тасымалданатын тауарларға экспорттық және 
импорттық баждарды белгілеуге, сондай-ақ тауарларды әкелуге және әкетуге, лицензиялауға, жекелеген 

тауарларды әкелуге және әкетуге рұқсаттар беруге және басқа да бірқатар шараларға тыйым салады. 

Пререквизиттері: Құқық негіздері, Тауартанудың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік 

шекарасы арқылы өткізу туралы негізгі ережелерді білу; B) ҚР кеден органдарының құрылымы мен қызметін 

зерттеу; C) кеден ісі саласындағы ақпарат және кеңес беру; D) кеден органдарының мемлекеттік органдармен, 

кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және басқа қызметке қатысушылармен өзара әрекеттесуін 

түсіндіру; Е)Қазақстан Республикасындағы кеден құқығы пәнінің басқа құқық салаларымен байланысын 

меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қойма шаруашылығындағы маркетинг  

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттерге оңтайлы қойма жүйесін модельдеу үшін қажетті білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Қойма - логистикалық жүйенің элементі. Логистиканың функционалдық 

бағыттарын интеграциялау. Қойма логистикасының мәселелері және оларды шешуде функционалдық 

үйлестірудің рөлі. Логистиканың қоймалық мәселелерін шешуде жүйені үйлестіру әдістемесі. Қойма жүйесін 

қалыптастыру. Қоймаларды құру. Қойма және жүктерді өңдеу аймақтарын жобалау. Қойма жүйесін құру. 

Қоймадағы логистикалық процесс. Қоймаларды басқарудың ұйымдық құрылымы. Жүктерді өңдеу процесі және 

оны қоймада ұйымдастыру. Қойманың тиімді жұмысы 

Пререквизиттері: Өткізуді басқару, Логистика 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қоймалардың маркетингтегі рөлі мен маңызын білу және түсіну; B) қойма 

маркетингінің мәселелерін шешу үшін жүйелік келісім тұжырымдамасы мен принциптерін қолдану; C) қойма 

алаңдарының негізгі параметрлерін анықтаудың практикалық дағдыларын меңгеру; D) қойманы 

ұйымдастырудың практикалық дағдыларын меңгеру; Е) қойма жүйесін оңтайландыру критерийлерін білу және 

олардың тиімділігін ашатын көрсеткіштерді талдау дағдыларын меңгеру. 

 

6В04107 – ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА  

3 курс 

Компонент 
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8.1 Модуль – Әлемдік нарыққа кіріспе, 7 кредит  

БП ЖК HE 3214 Халықаралық экономика 5 4 

БП ТК КAN 3215 Капиталдардың әлемдік нарығы (орыс тілінде) 5 3 

8.2 Модуль – Халықаралық нарықты зерттеу, 7 кредит 

БП ЖК HE 3214 Халықаралық экономика 5 4 

БП ТК HTN 3215 Халықаралық тауарлар нарығы (орыс тілінде) 5 3 

9.1 Модуль – Арнайы кәсіби шетел тілдері 2, 12 кредит 

БП ТК KShT1(AT) 3216 Кәсіби шетел тілі І (ағылшын тілі) 5,6 6 

БП ТК KShT1(KT) 3217 Кәсіби шетел тілі  І (қытай тілі) 5,6 6 

9.2 Модуль – Арнайы кәсіби шетел тілдері 3, 12 кредит 

БП ТК KShT1(NT) 3216 Кәсіби шетел тілі  І (неміс тілі) 5,6 6 

БП ТК KShT1(TT) 3217 Кәсіби шетел тілі  І (түрік тілі) 5,6 6 

10.1 Модуль – Экономикалық талдау, 12 кредит 

БП ТК EATN 3218 Еңбек ақы төлеу мен нормалау (орыс тілінде)  5 3 

КП ТК ZhB 3301 Жобаларды басқару (ағылшын тілінде)  6 4 

БП  Өндірістік практика 6 4 
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8.1 Модуль – Әлемдік нарыққа кіріспе 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық экономика 

Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық сауданың теориялық негіздері мен категориялық ұғымдық 
аппаратын зерттеу, сондай-ақ сауда элементтері мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды 

меңгеру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курсты оқып үйрену тұтынушылардың сұраныстары мен талаптарын ескере 

отырып, сыртқы нарықтарда өнімді өндіру мен сатуды басқаруға кешенді тәсілдеудің білімін, іскерлігін, 

дағдыларын алуға мүмкіндік береді, сыртқы экономикалық қызметтің тиімділігін арттыруда маркетингті 

пайдаланудың ерекшеліктеріне бағдарланады. 
Пререквизиттері: Әлемдік мұнайгаз саласы, Халықаралық логистика 

Постреквизиттері: Әлемдік экономика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) халықаралық сауданың мәнін анықтау; В) түрлі экономикалық 

жағдайларда бағдарлау; С) халықаралық ақпаратты жалпы сипаттарда талдау. D) Халықаралық сауда саласында 

болып жатқан негізгі үрдістер бойынша қарым-қатынас саласындағы іскерліктер, халықаралық сауданың негізгі 
тұжырымдамалары, оларды қазіргі жағдайда іс жүзінде қолдану мүмкіндігі. E) экспорттық және импорттық 

операциялардың экономикалық тиімділігін анықтау саласындағы іскерліктер, әртүрлі тауар топтары бойынша 

баға жеңілдіктері мен үстемелерінің қолданыстағы жүйесін және жеткізудің базистік шарттарын ескере 

отырып, әлемдік бағаларды есептеуді жүзеге асыру, ҚР әлемдік саудасы мен сыртқы саудасын сипаттайтын 

маңызды көрсеткіштерді талдау, ҚР сауда қатынастарын дамытудың проблемалары мен перспективаларын 

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

Пәннің атауы: Капиталдардың әлемдік нарығы (орыс тілінде) 
Бағдарлама авторы:  Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге капиталдардың әлемдік нарығы жағдайы, тенденциялары мен 
дамуы туралы, сонымен қатар капиталдардың әлемдік нарығы жүргізілуі мен биржалық тауарлардың 

спецификалық ерекшеліктері жайлы оқып – үйрету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Капиталдардың әлемдік нарығы - халықаралық экономикалық қатынастардың ең 

елеулі және қажетті саласы. Ол әлемдік экономикалық байланыстарда валютаның қызмет етуін, дүниежүзілік 

шаруашылық салаларының өнімдерінің айырбасын қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар болып табылады. 

Капиталдардың әлемдік нарығы туралы айтпас бұрын валюта ұғымын, олардың түрлерін ажырату қажет. Әр 

елдің ұлттық ақша бірлігі бар екені түсінікті. Түрлі себептермен капитал бірлігі ұлттық шекараның сыртына 

шықса, ол жаңа сапаға ие болады, яғни валютаға айналады.  

Пререквизиттері: Әлемдік мұнайгаз саласы, Халықаралық бизнес. 

БП   Тілдік практика 6 1 

10.2 Модуль – Экономикалық талдау, 12 кредит 

БП ТК TE 3218 Туризм экономикасы (орыс тілінде) 5 3 

КП ТК ZhT 3301 Жобаларды талдау (ағылшын тілінде) 6 4 

БП  Өндірістік практика 6 4 

БП  Тілдік практика  6 1 

11.1 Модуль – Сыртқы сауда саясаты, 14 кредит 

КП ТК 
HSHTN 3302 

Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары 

(ағылшын тілінде) 
5 5 

КП ТК HEI 3303 Халықаралық экономикалық интеграция 5 4 

КП ТК AZh 3304 Академиялық жазу 5 5 

11.2 Модуль – Мемлекеттік қаржы жүйесі, 14 кредит 

КП ТК BK 3302 Баға қалыптастыру (ағылшын тілінде)  5 5 

КП ТК BZh 3303 Бюджеттік жоспарлау  5 4 

КП ТК MBT 3304 Мемлекеттік басқару теориясы 5 5 

12.1 Модуль – Әлемдік саясат негіздері, 15 кредит 

КП ЖК AE 3305 Әлемдік экономика  6 5 

КП ТК ARB 3306 Адам ресурстарын басқару (ағылшын тілінде) 6 5 

КП ТК AT 3307 Ағылшын тілі С1,С2 6 5 

12.2 Модуль – Шет елдердегі салықтық жүйе, 15 кредит 

КП ЖК AE 3305 Әлемдік экономика  6 5 

КП ТК KB 3306 Қайшылықтарды басқару (ағылшын тілінде) 6 5 

КП ТК HSS 3307 Халықаралық салық салу (ағылшын тілінде) 6 5 
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Постреквизиттері: Әлемдік экономика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) капиталдардың нарығы түсінігі мен қызмет етуінің теориялық 

аспектілерін білу. B) практикада олар ұсынатын қызметтердің түрлі қаржы институттарының әдістерін, баға 

белгілеу әдістерін, оларды басқару стилдерін, ішкі және капиталдардың әлемдік нарығы тиімді қызмет 

стратегияларын пайдалана білу; С) тиімді шешімдер қабылдау, түрлі елдердің қаржы институттарының 

қызметі; D) Қазақстанның қаржы нарығының жұмыс істеу ерекшеліктерін қолдану және ашу;  Е) сондай-ақ 

қазіргі қаржы нарықтарын ұйымдастырудың принциптері мен нысандарын білу және меңгеру. 

 
8.2 Модуль – Халықаралық нарықты зерттеу 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық тауарлар нарығы (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық  өнімнің нарықтарын  зерттеу теориясы мен практикасы 

саласындағы негізгі білімдерін қалыптастыру, нақты практикалық жұмысқа дайындық іс-шаралар. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаһанданудың мәні және негізгі белгілері. Әлемдік экономиканың заманауи 

құрылымы. Жаһандану жағдайындағы машина жасау өнімдерінің нарықтары. Нарық конъюнктурасының 

қалыптасуы мен дамуының факторлары. Әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасының жағдайы мен 

дамуының көрсеткіштері. Ауылшаруашылық шикізаты мен азық-түліктің әлемдік нарықтарының 
конъюнктурасы. Өнеркәсіптік шикізат, отын және өнеркәсіптік жартылай фабрикаттардың әлемдік нарықтары. 

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің әлемдік нарықтарының конъюнктурасы. Әлемдік нарықтағы бағалар мен бағалар. 

Әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасының дамуын болжау. 

Пререквизиттері: Әлемдік мұнайгаз саласы, Халықаралық бизнес. 
Постреквизиттері: Әлемдік экономика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) елдердің ұлттық экономикалық кешендерінің жалпы экономикалық және 

салалық конъюнктурасының дамуын алдын-ала анықтайтын және сипаттайтын факторлар мен көрсеткіштерді 

зерттеу. B) елдердің жалпы экономикалық конъюнктурасын қалыптастыру процестері арасындағы өзара 

байланыс пен өзара әрекеттесу механизмін білу. C) осы мемлекеттер мен нарық сегменттерінің қазіргі 

жағдайын анықтайтын және сипаттайтын факторлар мен индикаторларды талдау дағдыларын алу. D) 

болашақта олардың динамикасының болжамдық нұсқаларын құрастыру. E) жаһандық әлемдік нарықтардың 
дамуының маңызды тенденцияларын талдау дағдыларын дамыту. 

 
9.1 Модуль – Арнайы кәсіби шетел тілдері 2 

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

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (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 мазмұны: "Кәсіби шетел тілі" (ағылшын тілі) пәні грамматика курсы, кәсіби сипаттағы 
лексикалық материал және кәсіби бағыттағы мәтіндерден тұратын пән болып табылады. Сондай-ақ, кәсіби-

бағытталған шетел тілі тілінің барлық формаларының біліктілігін жетілдіру, сонымен қатар экономика 

саласындағы болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыретін дамыту болып 

табылады. 

Пререквизиттері: Ағылшын тілі В1, В2, Тілдік практика 

Постреквизиттері: Кәсіби шетел тілі ІІ (ағылшын тілі) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру. B) ағылшын тілінде 

ауызша және жазбаша сөйлеудің барлық түрлерімен танысу және меңгеру. C) әр түрлі стильдегі жазбаша мәтін 

жазу ережелеріне үйрету (реферат, эссе) D) аударма стилінің ерекшеліктерімен танысу; E) ауызша және 

жазбаша пікір құру іскерлігін дамыту. 

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

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (қытай тілі) 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолдану үшін 

ауызекі-тұрмыстық, көркем және қоғамдық-саяси сөйлеуді практикалық меңгеруді, елтану негіздерімен және 

қытай тілінің құрылысымен танысуды көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қытайдың кәсіптік шет тілі ретінде бағдарламасы, жеке тұлғаларды іске асыруға 

бағытталған - бағдарланған, коммуникативті шет тілдерін оқытудағы танымдық, әлеуметтік-мәдени   

белсенділікті қалыптастырады. Шет тілін коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру, яғни оқушылардың 
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сөйлесуге және сөйлеуге қабілеттілігі мен шынайы дайындығы интеграциялық оқыту мақсаты ретінде 

қарастырылады. 

Пререквизиттері: Шетел  тілі, Тілдік практика 

Постреквизиттері: Кәсіби шетел тілі ІІ (қытай тілі) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) оқытылатын шетел тілінің (қытай) негізгі фонетикалық, лексикалық, 

грамматикалық, сөзжасам құбылыстары мен жұмыс істеу заңдылықтарын, оның функционалдық түрлерін 

білуді қамтитын лингвистикалық білім жүйесін меңгеру B) тұрмыстық және күнделікті тақырыптарға қытай 

тілінде әңгіме жүргізу; зерделенген тақырыптар бойынша қытай тілінде шығарма жазу C) шет тілінде (Қытай) 
сөйлеу қызметінің барлық түрлерін меңгеру D) аударма стилінің ерекшеліктерімен танысу E) алынған білім мен 

іскерлікті практикада қолдану. 

 

9.2 Модуль – Арнайы кәсіби шетел тілдері 3 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (неміс тілі) 

Бағдарлама авторы: Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби-бағытталған шет тілді коммуникативтік құзыреттілігін 

дамыту, ғылым мен техниканың бейіндеуші және аралас салаларында шетелдік тәжірибені зерттеу және 

шығармашылық тұрғыдан ұғынуға, сонымен қатар шет тілінде іскерлік кәсіби қарым-қатынас жасауға қажетті. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы бағдарлама бойынша неміс тілін оқыту тілдік орта болмаған жағдайда 
жүргізіледі, сондықтан қарым-қатынастың табиғи сөйлеу жағдайын жасайтын және танымдық жүктеме алатын 

материалдарға артықшылық беріледі. Бағдарламаның негізгі ерекшелігі оның жаһандану дәуіріндегі қазіргі 

заманғы әлемнің мәдени, әлеуметтік, саяси және ғылыми шынайылығының ерекшеліктеріне бағытталуы болып 

табылады. 

Пререквизиттері: Шетел  тілі, Тілдік практика  

Постреквизиттері: Кәсіби шетел тілі ІІ (неміс тілі) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың тиісті жағдайларымен және зерттелген 

бөлімдердің тақырыптарымен байланысты терминдерді; B) кәсіби-іскерлік сипаттағы ақпаратты бір таңбалы 

жүйеден екіншісіне (мәтіннен кестеге, аудиовизуалды қатардан мәтінге және т. б.) аудару; С) меңгеруі керек: 

іскерлік құжаттарды жазу (есептер, техникалық нұсқаулықтар) және кәсіби-іскерлік қарым-қатынас жасауға тән 

жағдайларда хат жазысуды жүргізу; D) ұжымда да, жеке де неміс тілінде да тиісті әлеуметтік, ғылыми және 
этикалық мәселелер бойынша пікірлерді қалыптастыру үшін қажетті қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып іздеу, өңдеу және интерпретациялау қабілеті; E) өз қызметінде неміс тілін 

білуді алу және пайдалану қабілетінің болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (түрік тілі) 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі түрік тілі саласындағы білім мен құзыреттілікті-фонетиканы, нормативтік 

грамматиканы және осы бағдарламада қарастырылған көлемде лексиканы меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс студенттерге  шығыс филология (түрік тілі) саласындағы жетістіктерді 

талдау іскерлік салада аударма жасау, қазіргі заманғы әдістер мен әдістерді пайдалана отырып, ғылыми 
зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру, қорытындылау және қорытындылау, озық отандық және шетелдік 

тәжірибе білікті дағдыларды алуға  көмектеседі 

Пререквизиттері: Шетел  тілі, Тілдік практика 

Постреквизиттері: Кәсіби шетел тілі ІІ (түрік тілі) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) түрік тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылысы мен лексикалық 

тезаурусын білу. B) нормативтік, әдеби айтылу мен фразалық интонацияны меңгеру және оларды 

коммуникация процесінде қолдану. C) күнделікті өмір мен тұрмыстық жағдайларға қатысты негізгі тілдік 

материалдарды түсінуге мүмкіндік беретін грамматикалық дағдылардың болуы; осы Бағдарламада көзделген 

көлемде түрік тілінде әңгімелесу мен диалог жүргізу дағдылары, типтік жағдайларда коммуникацияның 

барабар, нормативтік әлеуметтік-мәдени модельдерін пайдалану; D) мәтіндерді осы бағдарламада 

қарастырылған көлемде, түрік тілінен орыс тілінен орыс тілінен түрік тіліне және орыс тілінен түрік тіліне 

аудара білу. E) түрік тіліндегі мәтінді лингвистикалық және филологиялық талдаудың негізгі тәсілдері мен 
дағдыларын меңгеру 

10.1 Модуль – Экономикалық талдау 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеу мен нормалау (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазіргі экономика жағдайындағы еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың жаңа 

формалары мен жүйелерін, еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәнін, ролін игеру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек ақы категориясының теориялық аспектілерін игеру, еңбек ақы 

формаларының түрлерін оқу, еңбек ақы түрлері мен жүйелері туралы түсінік алу, еңбек ақы жүйесі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тарифтік жүйе элементтерімен таныстыру, әлеуметтік әріптестік туралы түсінікті 

қалыптастыру, еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеру. Еңбекті ұйымдастыру негіздері 

туралы түсінік. Еңбек экономикасы және оның еңбек өнімділігіне әсер. Кәсіпорында еңбекті бөлу туралы 

түсінік. Еңбекті жеке бөлудің негізгі нысандары. Көп станоктың қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тейлор 

жүйесі. Еңбек тәсілдерін жетілдіру саралау және оның сипаттамасы. Еңбек процестерін жетілдірудің критерийі. 

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 
ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Постреквизиттері: Халықаралық қатынастардың аймақтық аспектілері (Батыс), Әлемдік бәсекеге қабілеттілік, 
Халықаралық қатынастардағы ақпараттық-талдау қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 

категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

және қосымша еңбек ақы элементтері; еңбек ақы қорын жоспарлау әдістері; еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі; тарифтік жүйе элементтері. В) Білуі және қолдануға:  еңбек ақы 

категориясының нарықтық сипатын және формаларын; еңбек ақының нақты және номиналды түрлерін және 

оларды талдау; орташа еңбек ақының функцияларын; С)  ҚР-ның «Еңбек Кодексіне» сәйкес негізгі және 

қосымша еңбек ақы төлеу заңдылықтарын; еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың пайдаға қатысуын, «өзгермелі 

оклад» түрлерін.D) Дағдылануға: еңбек ақының кесімді және мерзімді формалары және оны пайдалану; 
қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін. 

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

Пәннің атауы: Жобаларды басқару (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Уралбаев Н.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: кейінгі іс тәжірибелік үрдісте осы пәнді өз бетінше игеріп кетуі үшін 

студенттерге жобалардың теориялық білімін оқыту. жобаларды басқару, басқару қызметінің түрі ретіндегі 

ұсыныс беру, жобалық менеджментте қолданылатын құралдар мен әдіс тәсілдерді оқыту; жобаларды басқару 
үрдісінде пайда болатын міндеттер шешімінің іс-тәжірибелік дағдысын көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жобаларды басқарудың тәжірибелік әдістері және теориялық-әдіснамалық 

негіздері. Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайындағы жобалық қызметті басқару. Жобаларды басқару 

үрдістері. Жобаның инициациялау кезеңі.  Жобаны жоспарлау кезеңі. Жобаны орындау кезеңі. Жобаны 

бақылау кезеңі.  Жобаны аяқтау кезеңі. Жоба уақытын басқару. Жоба құнын басқару. Жоба сапасын басқару. 

Жобадағы сатып алуды және жеткізіп беруді басқару. Жоба ресурстарын басқару.  Жобадағы өзгерістерді 

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

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент  

Постреквизиттері: Халықаралық ұйымдар, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жобаның инвестициялық жоспалау фазасын, жобаны орындаудағы 

мониторинг әдістерін.білу керек; B) нақты экономикалық әртүрлі құбылыстар арасындағы байланыстарды аша 

білу; C) ұйымның экономикалық саясатын анықтай алу және талдауды; D) алынған талдаудың нәтижелері 
негізінде болжау жасауы тиіс; E) заманауи экономика талаптарына сай жобаларды басқарудың теориялық 

білімдері және тәжірибелік дағдыларына ие болу. 

 

10.2 Модуль – Экономикалық талдау 
 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризм экономикасы (орыс тілінде) 
Бағдарлама авторы Миралиева А.Ж. 
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәннің мақсаты студенттердің қонақжайлылық индустриясының 

кәсіпорындарын ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін меңгеруі және қазіргі күрделі 

жағдайларда бизнесті табысты енгізу үшін қажетті практикалық дағдыларды меңгеруі болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Туризм және сервис саласы басқару объектісі ретінде. Туризм және сервис 

саласын басқару жүйесі мен құрылымы. Туризм экономикасы мен принциптері. Қызмет көрсету нарығының 

кәсіпорынын басқару стилі. Басқарушылық шешімдер. Қызмет көрсету және туризм саласының қызметкерлерін 

басқару. Еңбек процесін басқару. Қарым-қатынас өнері. Туризмдегі экономикалық тиімділігі. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Халықаралық қатынастардың аймақтық аспектілері (Батыс), Әлемдік бәсекеге қабілеттілік, 
Халықаралық қатынастардағы ақпараттық-талдау қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) туризм индустриясын экономика мәні; B) туризм және қонақжайлылық 

кәсіпорындарының қызметін зерттеу әдістерін пайдалану; C) болжанатын нысандарда экономикасын мен 
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құрылымын білу; D) әлеуметтік-мәдени қызметті ұйымдастыру процесін білу. E) меңгеруі керек: өзінің кәсіби 

қызмет саласын басқару білімі. 
 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаларды талдау (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Уралбаев Н.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  нарық жағдайындағы кәсіпорында ұтымды қаржылық саясаттың жүргізілуін 

қамтамасыз етіп, инвестициялық тартымдылығын арттыру. Болашақ менеджерлерді инвестициялық жобаны 
талдау негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоба және жобаларды талдау туралы түсінік. Жобаларды талдаудың негізгі 

категориялары. Алғашқы инвестициялық талдау және бизнес-жоспарды дайындау. Жобаларды талдауда 

қолданылатын есептеу тәсілдері. Инвестицияларды бағалау әдістемесі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономика және бизнес негіздері 

Постреквизиттері: Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржылық құжаттарды интерпретациялау; 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. 

 
11.1 Модуль – Сыртқы сауда саясаты 

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

Пәннің атауы: Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық  өнімнің нарықтарын  және  халықаралық сауда  зерттеу теориясы 

мен практикасы саласындағы негізгі білімдерін қалыптастыру, нақты практикалық жұмысқа дайындық іс-

шаралар. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тауарлар мен қызметтердің әлемдік нарықтары: нарықтық конъюнктураның 

дамуын анықтайтын маңызды тенденциялар мен факторлар, нақты нарықтардағы баға белгілеу ерекшеліктері.  
Қазіргі кезеңдегі экономикалық интеграция процестері: жағдайы, ерекшеліктері, мәселелері және болашағы.  

Қазіргі кезеңдегі сыртқы сауданы реттеу және халықаралық сауданы реттеу ерекшеліктері. Халықаралық 

экономикалық ұйымдардың әлемдік экономиканың дамуындағы рөлі мен маңызы. Халықаралық капитал 

ағындары мен халықаралық саудадағы шетелдік тікелей инвестициялардың рөлі мен маңызы. Халықаралық 

еңбек көші-қоны: қазіргі заманғы процестер, реттеу мәселелері, тенденциялары мен болашағы. Нақты елдердің 

сыртқы саудаларын зерттеу: қалыптасу ерекшеліктері, қазіргі жағдайы, мәселелері және даму перспективалары. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Халықаралық салық салу, Халықаралық ұйымдар, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) елдердің ұлттық экономикалық кешендерінің жалпы экономикалық және 

салалық конъюнктурасының дамуын алдын-ала анықтайтын және сипаттайтын факторлар мен көрсеткіштерді 

білу B) елдердің жалпы экономикалық конъюнктурасын қалыптастыру процестері арасындағы өзара байланыс 

пен өзара әрекеттесу механизмін меңгеру. C) осы мемлекеттер мен нарық сегменттерінің қазіргі жағдайын 
анықтайтын және сипаттайтын факторлар мен индикаторларды талдау дағдыларын алу. D) болашақта олардың 

динамикасының болжамдық нұсқаларын құрастыру. E) жаһандық әлемдік нарықтардың дамуының маңызды 

тенденцияларын талдау дағдыларын дамыту. 

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

Пәннің атауы: Халықаралық экономикалық интеграция 

Бағдарлама авторы: Кунуркульжаева  Г.Т. 

Курсты оқытудың мақстаты: Әлемдік интеграциялық процестердің  теориялық негіздері мен заманауи 

ерекшеліктерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық экономикалық интеграцияның объективті алғышарттары мен мәні. 

Аймақтық интеграцияның негізгі формалары мен кезеңдері. Сауда-экономикалық одақтарға кіретін елдердің 
салдарын экономикалық талдау. Ақша интеграциясының экономикалық негіздері. Еуропалық қоғамдастықтар / 

Еуропалық Одақ: интеграция ерекшеліктері және оны реттеу механизмі. Америка континентіндегі 

экономикалық интеграция. Азия-Тынық мұхиты аймағындағы интеграция тенденциялары. Африкадағы 

интеграция тенденциялары.  Посткеңестік кеңістіктегі интеграция 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Халықаралық салық салу, Халықаралық ұйымдар, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) халықаралық экономикалық интеграцияның теориялық негіздері және  

интеграцияның алғышарттары мен мәнін  білу. B) халықаралық деңгейдің қазіргі жағдайына сенімді бағдарлау  

экономикалық интеграция, оның проблемалары, әлеуеті және механизмін  түсіну. C) сандық және сапалық 

сипаттамаларын талдау халықаралық интеграциялық процестерін  білу.  D) ймақтық деңгейдегі экономикалық 
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интеграцияны саралау дағдылары.  E) халықаралық экономикалық интеграция процестеріне қатысты  

перспективалар мен заманауи әдістерін  қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: әртүрлі ақпаратпен жұмыс істей білу, өзгелердің идеяларын түсініп, оны 

қабылдай білу, өз идеясын айтып, оны негіздей білуді үйрету.Академиялық мәтіндердің білім мазмұнын 
нақтылай отырып, олардың ерекшеліктерін, құрамын талдап көрсету; нысаналы ғылым саласына сәйкес 

мәтіннің құрылымын игерту және қолданылатын зерттеу әдістерін айқындау; академиялық бағытта жазылатын 

мәтіндердің түрлерін ажырата білу арқылы мән-мағынасы айқын, ақпаратмәліметі түсінікті, тілі жатық, өз 

бетінше әзірленетін шығармашылық жұмыс жазуға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу – бұл әлемдік білім беру салаларында және ғылыми ортада кең 

таралған ақпараттық үдерістерді, академиялық қарым-қатынастарды, халықаралық тәжірибе алмасуларды 

жаңаша дамытуға бағытталған құзыреттердің дәстүрлі түрі. Сонымен қатар зерттеушінің(білім алушылардың) 

ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі. 

Академиялық жазу – эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және 

докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен монографиялар сияқты ғылыми мәтін 

жазудың әдіснамасы.  

Пререквизиттері:Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 
Постреквизиттері: Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің әрі 

оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысын үйренеді. В. Ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі 

мен стилін таңдап, қолдана біледі. С. Шетелдік серіктестермен жазбаша түрде ғылыми-экономикалық ақпарат 

алмасуды меңгереді. Д. Өзі жазған ғылыми жоба нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра 

алады; халықаралық конференцияларда, симпозиумдарда, вебинарларда таныстыруақпарттарын жариялаудың 

әдістерін біледі. Е. Курсты оқып біткеннен кейін зерттеуші аңдатпа, түйіндеме, пікір, ғылыми мақала тезисін 

жаза алады;таңдалған мамандық бойынша ғылыми-экономикалық әдебиеттердің түрлі жанрларындағы 

мәтіндерді (ғылыми мақала, патент, монография, ғылыми жұмыста, диссертация, баяндама, тезистер, аңдатпа, 

түйіндеме және т.б.) құрастыруды игереді 

 

11.2 Модуль – Мемлекеттік қаржы жүйесі 

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

Пәннің атауы: Баға қалыптастыру (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Пәнде мемлекеттің әр түрлі саласындағы баға саясаты мен баға қалыптасуының 

нарықтық механизмінің теориялық негіздері мен практикалық (сарамандық) әдістері зерделенеді. Бағаны 

белгілеумен байланысты сұрақтарды жан-жақты зерделеу студенттерге өте тиімді және бәсекеге жарамды, 

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

мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикадағы баға түсінігі және оның мәні, бағақалыптасу 
әдістемесінің ғылыми негізі, нарыққа көшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, өнімнің өзіндік құны 

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

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

агроөнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс өнімдеріне бағақалыптасу, көлік саласындағы 

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

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

Пререквизиттері: Экономика және бизнес негіздері, Бизнестің макроэкономикалық ортасы 

Постреквизиттері: Әлемдік бәсекеге қабілеттілік, Халықаралық қатынастардың аймақтық аспектілері (Батыс) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің экономиканың маңызды салаларында тауарлар мен 

қызметтерге тарифтер мен бағаны   есептеудегі есепке алынатын теориялық және практикалық дағдыларды 

алуы. В) Студенттерде нарықтық экономиканың негізгі мәселелеріншешудегі бағалық механизмін 
пайдаланудың негізгі бағыттарының құрылымы, днамикасы, деңгйі жөнінде жүйеленген мәнділігінің 

қалыптасуы. С) Студенттерге нарықтық экономикада бағаның рлімен мәнділігі жөнінде білім беру D) Студент 

бағаның экономикалық категориясын  ұғыну;  Е)  баға қалыптастырудың әдістерін және баға жүйесін; кейс 

талдау, нақты ситуацияларды талдау; презентация жасай білуі тиіс. 

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

Пәннің атауы: Бюджеттік жоспарлау 

Бағдарлама авторы:  Ибрашева А.Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты: теориялық білімді игеру және  кәсіпорынның қаржылық жоспарлау және 

бюджеттеу құралдары мен дағдылары  қаржы жүйесінің параметрлерін, қаржылық мөлшері мен көздерін 

белгілеу  ресурстар, бюджетті құру әдісін негізгі қаржылық жоспар ретінде игеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бюджеттерді құру, қарау, бекіту, орындау. Заң шығарушы және атқарушы 

органдардың бюджет саласындағы міндеттері. Бюджеттік жүйенің негіздері. Бюджеттердің жекелеген 

түрлерінің мазмұны мен міндеттері. Бюджеттік жүйені басқару жөніндегі реттеуші органдардың жұмысы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Постреквизиттері: Қайшылықтарды басқару, Әлемдік экономика.  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджет есептеудегі есепке алынатын теориялық және практикалық 

дағдыларды алуы. В) бюджеттік жоспарлау негізгі механизмін пайдаланудың негізгі құрылымы, жүйеленген 

мәнділігінің қалыптасуы. С) Қазақстан Республикасындағы бюджеттік қатынастарды реттейтін нормативтік 

құқықтық актілерді қолдану D) Казақстан Республикасындағы бюджеттік қатынастарды реттейтін мәселелер 

бойынша бағдарлау;  Е)  бюджетке салықтық түсімдерді есептеу механизмін қолдану. 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік басқару теориясы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқаруды қамтамасыз етудің әдістерінің теориялық негіздерін оқу 

студенттерде бірнеше ғасырлар бойына әртүрлі елдерде өңделіп, әлемдік қоғамның ғылыми потенциалының 
негізін құраған және мемлекеттік менеджментте тәжірибе жүзінде іске асырылған, мемлекеттік басқарудың 

мәніне жаңа көзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Болашақ қызметкерлерге билікті күшейту, басқарудың тиімді жүйесін құруға 

қажетті мемлекеттік басқаруды қамтамасыз етудің жаңа әдістерін меңгеруге көмектеседі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория,  Менеджмент 

Постреквизиттері: Дипломатиялық және консулдық қызмет, Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Басқарудың әдістері туралы, оның даму тарихы туралы, шетелдік 

тәжірибелері мен жаңа заманауи технологиялары түсініктері мен ұғымдарын қалыптастыру. В) басқарудың 

негізгі әдістерін; негізгі мәселелерді талдауда статистикалық берілгендерді; экономиканың негізгі заңдарын 

мемлекеттік басқаруды қамтамасыз етудің қазіргі әдістерін қалыптастыру. С) студенттерді Қазақстанның нақты 

жағдайын бағалап және болашақта өз бетімен Қазақстандағы мемлекеттік басқаруға қатысты мәселелерді 
шешуде қолданылатын аналитикалық апараттарды дамытуға қатысты саяси және басқару талдауларының 

құралдарын пайдалануды үйрету. D) Қызметтес  әріптестермен  өзара қарым-қатынаста  құзіретті  болу;  E) 

Мемлекеттік басқару туралы теориялық білімін тәжірибеде көрсету.  

 

12.1 Модуль – Әлемдік саясат негіздері 
 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік экономика 

Бағдарлама авторы: Есжанова Э.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлемдік  сауданың теориялық негіздері мен категориялық ұғымдық аппаратын 

зерттеу, сондай-ақ сауда элементтері мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курсты оқып үйрену тұтынушылардың сұраныстары мен талаптарын ескере 

отырып, әлемдік нарықтарда өнімді өндіру мен сатуды басқаруға кешенді тәсілдеудің білімін, іскерлігін, 

дағдыларын алуға мүмкіндік береді, әлемдік экономикалық қызметтің тиімділігін арттыруда маркетингті 

пайдаланудың ерекшеліктеріне бағдарланады. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары 

Постреквизиттері: Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік, Әлемдік бәсекеге қабілеттілік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлемдік сауданың мәнін анықтау; В) түрлі экономикалық жағдайларда 

бағдарлау; С) әлемдік ақпаратты жалпы сипаттарда талдау. D) Әлемдік сауда саласында болып жатқан негізгі 

үрдістер бойынша қарым-қатынас саласындағы іскерліктер, әлемдік сауданың негізгі тұжырымдамалары, 

оларды қазіргі жағдайда іс жүзінде қолдану мүмкіндігі. E) экспорттық және импорттық операциялардың 

экономикалық тиімділігін анықтау саласындағы іскерліктер, әртүрлі тауар топтары бойынша баға жеңілдіктері 

мен үстемелерінің қолданыстағы жүйесін және жеткізудің базистік шарттарын ескере отырып, әлемдік 
бағаларды есептеуді жүзеге асыру, ҚР әлемдік саудасы мен сыртқы саудасын сипаттайтын маңызды 

көрсеткіштерді талдау, ҚР сауда қатынастарын дамытудың проблемалары мен перспективаларын анықтау.  
 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Адам ресурстарын басқару (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: тиімді кадрлық шешімдерді қабылдау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік 

беретін адам ресурстарын басқару саласындағы бірқатар теориялық ережелерді, әдістемелік және қолданбалы 

әзірлемелерді баяндау болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек нарығы. Адамның қажеттіліктері мен әлеуеті. Еңбек тиімділігі. Кадрлық 

саясат және адам ресурстарын басқару стратегиясы. Ұйымдағы кадрлық жоспарлау. Персоналды кәсіби 

лауазымдық алға жылжытуды басқару. Персоналды оқыту, қайта даярлау және біліктілігін арттыру. 

Қызметкерлерді аттестаттау және іскерлік бағалау. Адам ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру жобаларының 

тиімділігін бағалау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент 

Постреквизиттері:Халықаралық қатынастардың аймақтық аспектілері (Батыс), Халықаралық және ұлттық 

қауіпсіздік 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) экономикадағы адамның орны мен рөлі туралы теориялық түсініктерді 

дамытудағы жалпы үрдістері туралы білуі тиіс; B) қазіргі экономикалық жағдайда персоналды басқару жүйесін 

қолдану;  C)  Персонал құрамын толықтыру көздерін талдай білу; D)  басқару, мансап әдістерін тәжірибеде 

қолдану; E) Адам ресурстарын болжау және басқару үшін ғылыми әдіснаманы және ақпараттық 

технологияларды меңгеру.  

 

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

Пәннің атауы: Ағылшын тілі С1,С2 

Бағдарлама авторы: Шакеева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Ағылшын тілі С1,С2 пәнін оқытудың мақсаты студенттердің кәсіби сипаттағы 

ақпарат алу үшін арнайы әдебиетті оқу және аудару дағдыларын меңгеру және кәсіби тақырыптарға әңгіме 

жүргізе білу болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Ағылшын тілі С1,С2 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: Ағылшын тілі В1, В2, Тілдік практика, Кәсіби шетел тілі І (ағылшын тілі) 

Постреквизиттері: Кәсіби шетел тілі ІІ (ағылшын тілі) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру. B) ағылшын тілінде 

ауызша және жазбаша сөйлеудің барлық түрлерімен танысу және меңгеру. C) әр түрлі стильдегі жазбаша мәтін 

жазу ережелеріне үйрету (реферат, эссе) D) аударма стилінің ерекшеліктерімен танысу; E) ауызша және 

жазбаша пікір құру іскерлігін дамыту. 

 
12.2 Модуль – Шет елдердегі салықтық жүйе 

 

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

Пәннің атауы: Қайшылықтарды басқару (ағылшын тілінде) 
Бағдарлама авторы:  Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қайшылықтарды басқарудың практикалық мәселелерін зерттеу: оларды талдау, 

алдын алу, сындарлы шешу; жанжал факторлары, әлеуметтік жауапкершілік    оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көшбасшы ұйымдағы жанжалды басқару субъектісі ретінде.Қақтығыс бақылау 

объектісі ретінде. Қақтығыстарды басқару ұйымдастырушылық және технологиялық процесс ретінде. 

Ұйымдағы қақтығыстардың түрлері Қақтығыстарды басқарудың әлеуметтік-психологиялық негіздері. Ұйым 

басшысы қызметіндегі қақтығыстарды талдау әдістері. Ұйымдағы қақтығыстарды басқару стратегиялары мен 
әдістері. Ұйымдағы қақтығыстарды басқаруға арналған коммуникациялық технологиялар. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория,  Менеджмент 

Постреквизиттері:Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу, Халықаралық қатынастардағы 

ақпараттық-талдау қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Тұлғааралық, топтық және ұйымдастырушылық коммуникацияларды 

жобалау кезінде жанжалды жағдайларды шешудің әр түрлі тәсілдеріне ие болу. В) Ұйымдық жанжалдың 

құрылымы мен себептерін  білу. С) Ұйымдастырушылық қайшылықтарды көздерін  анықтай білу. D)  

Қайшылықтардағы өзіндік мінез-құлық ерекшеліктерін талдау дағдысына ие болу. E) Персоналды басқарудың 

заманауи технологияларын  қолдану 

 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Халықаралық салық салу (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Уралбаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық салық салу теориялық негіздерін, салық жүйесінің қалыптасуы 

мен дамуының негізгі этаптарын, Халықаралық салық салу реттеудің салықтық құралдарын және оларды 

қолдану мүмкіндігін, салық салу заңдылығының  негізгі концепцияларын кешенді оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Халықаралық салық салу  пәнін оқытудың пәні мен әдістері. Халықаралық салық 

салу экономикалық мазмұны, құрамы мен құрылымы, Халықаралық салық салу жүйесінің қалыптасуы мен 

дамуының негізгі этаптары. Халықаралық салық салу жүйесінде тура және жанама салықтардың қызмет ету 
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ерекшеліктері. Халықаралық салық салу принціптері. Халықаралық салық салу қызметінің дамуы, құқықтық 

аспектілері. Халықаралық салық салу бақылаудың экономикалық мазмұны, мақсаттары мен міндеттері. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория,  Менеджмент 

Постреквизиттері:Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу, Халықаралық қатынастардағы 

ақпараттық-талдау қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Халықаралық салық салу қалыптасу тарихы мен даму этаптарын, салық 

реформаларының негізгі концепцияларын, салықтық менеджменттің мазмұны мен ұйымдастыру негіздерін, 

салық салудың құқықтық негіздерін, салықтарды есептеу әдістері мен төлеу формаларын тану. В) Халықаралық 
салық салу принціптерін, практикада салықтық өндірісті жүзеге асыру тәртібін білу. С) Халықаралық салық 

салу жүйесінің даму бағыттарын анықтауда салықтық процесті басқаруды ұйымдастыруға қабілетті. D)  

Халықаралық салық салу процесті басқару облысындағы және салықтық механизмді оңтайландыру бойынша 

дағдылану E) салықты есебі туралы түсінік, жалпы жылдық табыс есебін  қолдану 
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10.1 Модуль - Арнайы кәсіби тілдер 4, 10 кредит 

КП TK KShT (AT) 4304 Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі) 7 5 

КП TK KShT (KT) 4305 Кәсіби шетел тілі (қытай тілі) 7 5 

10.2 Модуль - Арнайы кәсіби тілдер 5, 10 кредит 

КП TK KShT (NT) 4304 Кәсіби шетел тілі (неміс тілі) 7 5 

КП TK KShT (ТT) 4305 Кәсіби шетел тілі (түрік тілі) 7 5 

11.1 Модуль - Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметін реттеу, 10 кредит 

КП TK KZhT 4306 Келіссөз жүргізу тактикасы 7.1 5 

КП TK SEKKR 4307 Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу 7.1 5 

11.2 Модуль - Сервистік экономика, 10 кредит 

КП TK КЕ 4306 Көлік экономикасы 7.1 5 

КП TK ТЕ 4307 Туризм экономикасы 7.1 5 

12.1 Модуль - Дүниежүзілік экономика, 28 кредит 

КП TK DEH 4308 Дипломатиялық этикет және хаттама 7.2 5 

КП TK DKK 4309 Дипломатиялық және консулдық қызмет 7.2 4 

БП ТК HRM 4220 Human resource management 7.2 4 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Диплом алды практика 8 5 

12.2 Модуль - Халықаралық бәсеке қабілеттілік, 28 кредит 

КП TK HS 4308 Халықаралық сауда 7.2 5 

КП TK HU 4309 Халықаралық ұйымдар 7.2 4 

БП ТК HUK 4220 Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік 7.2 4 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Диплом алды практика 8 5 

 

10.1 Модуль - Арнайы кәсіби тілдер 4 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (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 мазмұны: "Кәсіби шетел тілі" (ағылшын тілі) пәні грамматика курсы, кәсіби сипаттағы 

лексикалық материал және кәсіби бағыттағы мәтіндерден тұратын пән болып табылады. Сондай-ақ, кәсіби-

бағытталған шетел тілі тілінің барлық формаларының біліктілігін жетілдіру, сонымен қатар экономика 

саласындағы болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыретін дамыту болып 

табылады. 
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Пререквизиттері: Шетел  тілі, Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру. B) ағылшын тілінде 

ауызша және жазбаша сөйлеудің барлық түрлерімен танысу және меңгеру. C) әр түрлі стильдегі жазбаша мәтін 

жазу ережелеріне үйрету (реферат, эссе) D) аударма стилінің ерекшеліктерімен танысу; E) ауызша және 

жазбаша пікір құру іскерлігін дамыту. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (қытай тілі) 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:   Курс мақсаты-күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді 

қолдану үшін ауызекі-тұрмыстық, көркем және қоғамдық-саяси сөйлеуді практикалық меңгеруді, елтану 

негіздерімен және қытай тілінің құрылысымен танысуды көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қытайдың кәсіптік шет тілі ретінде бағдарламасы, жеке тұлғаларды іске асыруға 

бағытталған - бағдарланған, коммуникативті шет тілдерін оқытудағы танымдық, әлеуметтік-мәдени   

белсенділікті қалыптастырады. Шет тілін коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру, яғни оқушылардың 

сөйлесуге және сөйлеуге қабілеттілігі мен шынайы дайындығы интеграциялық оқыту мақсаты ретінде 

қарастырылады. 

Пререквизиттері: Шетел  тілі, Кәсіби шетел тілі (қытай тілі) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) оқытылатын шетел тілінің (қытай) негізгі фонетикалық, лексикалық, 

грамматикалық, сөзжасам құбылыстары мен жұмыс істеу заңдылықтарын, оның функционалдық түрлерін 

білуді қамтитын лингвистикалық білім жүйесін меңгеру B) тұрмыстық және күнделікті тақырыптарға қытай 

тілінде әңгіме жүргізу; зерделенген тақырыптар бойынша қытай тілінде шығарма жазу C) шет тілінде (Қытай) 

сөйлеу қызметінің барлық түрлерін меңгеру D) аударма стилінің ерекшеліктерімен танысу E) алынған білім мен 

іскерлікті практикада қолдану. 

 

10.2 Модуль - Арнайы кәсіби тілдер 5 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (неміс тілі) 
Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттердің кәсіби-бағытталған шет тілді коммуникативтік құзыреттілігін 

дамыту, ғылым мен техниканың бейіндеуші және аралас салаларында шетелдік тәжірибені зерттеу және 

шығармашылық тұрғыдан ұғынуға, сонымен қатар шет тілінде іскерлік кәсіби қарым-қатынас жасауға қажетті. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы бағдарлама бойынша неміс тілін оқыту тілдік орта болмаған жағдайда 

жүргізіледі, сондықтан қарым-қатынастың табиғи сөйлеу жағдайын жасайтын және танымдық жүктеме алатын 

материалдарға артықшылық беріледі. Бағдарламаның негізгі ерекшелігі оның жаһандану дәуіріндегі қазіргі 

заманғы әлемнің мәдени, әлеуметтік, саяси және ғылыми шынайылығының ерекшеліктеріне бағытталуы болып 

табылады. 

Пререквизиттері: Шетел  тілі, Кәсіби шетел тілі (неміс тілі) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың тиісті жағдайларымен және зерттелген 

бөлімдердің тақырыптарымен байланысты терминдерді; B) кәсіби-іскерлік сипаттағы ақпаратты бір таңбалы 

жүйеден екіншісіне (мәтіннен кестеге, аудиовизуалды қатардан мәтінге және т. б.) аудару; С) меңгеруі керек: 

іскерлік құжаттарды жазу (есептер, техникалық нұсқаулықтар) және кәсіби-іскерлік қарым-қатынас жасауға тән 

жағдайларда хат жазысуды жүргізу.; D) ұжымда да, жеке де неміс тілінде да тиісті әлеуметтік, ғылыми және 

этикалық мәселелер бойынша пікірлерді қалыптастыру үшін қажетті қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып іздеу, өңдеу және интерпретациялау қабілеті; E) өз қызметінде неміс тілін 

білуді алу және пайдалану қабілетінің болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі (түрік тілі) 

Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі түрік тілі саласындағы білім мен құзыреттілікті-фонетиканы, 

нормативтік грамматиканы және осы бағдарламада қарастырылған көлемде лексиканы меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс студенттерге  шығыс филология (түрік тілі) саласындағы жетістіктерді 

талдау іскерлік салада аударма жасау, қазіргі заманғы әдістер мен әдістерді пайдалана отырып, ғылыми 

зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру, қорытындылау және қорытындылау, озық отандық және шетелдік 

тәжірибе білікті дағдыларды алуға  көмектеседі 

Пререквизиттері: Шетел  тілі, Кәсіби шетел тілі (түрік тілі) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) түрік тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылысы мен 

лексикалық тезаурусын білу. B) нормативтік, әдеби айтылу мен фразалық интонацияны меңгеру және оларды 

коммуникация процесінде қолдану. C) күнделікті өмір мен тұрмыстық жағдайларға қатысты негізгі тілдік 

материалдарды түсінуге мүмкіндік беретін грамматикалық дағдылардың болуы; осы Бағдарламада көзделген 

көлемде түрік тілінде әңгімелесу мен диалог жүргізу дағдылары, типтік жағдайларда коммуникацияның 

барабар, нормативтік әлеуметтік-мәдени модельдерін пайдалану; D) мәтіндерді осы бағдарламада 

қарастырылған көлемде, түрік тілінен орыс тілінен орыс тілінен түрік тіліне және орыс тілінен түрік тіліне 

аудара білу E) түрік тіліндегі мәтінді лингвистикалық және филологиялық талдаудың негізгі тәсілдері мен 
дағдыларын меңгеру 

 

11.1 Модуль - Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметін реттеу 

 

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

Пәннің атауы: Келіссөз жүргізу тактикасы 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: келіссөздер жүргізу технологиясы мен ережелері туралы ерекшеліктермен 

танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Келіссөздер жүргізу тактикасының жалпы сипаттамасы. Келіссөздер жүргізу 

тактикасының стильдері. Келіссөздер жүргізуге дайындық процесі. Келіссөздер жүргізу процесінің әдістері. 

Халықаралық қақтығыстар және оларды  келіссөздер арқылы шешу мәселелері. Келіссөздерді аяқтау.  
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент теориясы мен практикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) келіссөздер жүргізу процесінің негізгі сипаттамасын білу; B) келіссөздер 

қалай жүретінін көрсету және ол не үшін болатынын меңгеру;  C) ақпаратты қабылдау, талдау, сондай-ақ 

мақсат қойып және оған жету жолдарын таңдау. D) әріптестермен сәтті тіл табысу, ұжымда тиімді жұмыс 

атқару дағдысына ие болу; E) келіссөздер сәтті аяқталу үшін алдын ала не істеу керектігі туралы меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу 

Бағдарлама авторы:  Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Елдерінің егемендігі жағдайында мемлекетаралық, тура және жанама 
реттегіштер жүйесінің қолданылуы баяндалады. Макроэкономикалық реттегіштердің қатарында неғұрлым 

маңызды әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық және басқа мемелкетаралық сипатқа ие мәселелер мен 

даму бағыттары да бар. сипатын талдап түсінуге, мемлекеттердің дамуындағы ерекшеліктер мен ортақ 

заңдылықтарды танып білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның тәуелсіздік алып, егемендікке ие болуы жаңа  заңдарды қажет етті. 

Ұлттық қауіпсіздікке байланысты жаңа құқықтық нфрақұрылымдардың құрылуы жаңа басты бағыттармен заң 

шараларының қабылдануына алып келді. Осындай басты бағыттардың бірі – кеден жүйесі. Халықаралық кеден 

заңдарының негізінде Сыртқы экономикалық қызметті  кеден реттелуінің орны мен рөлін, ерекшелігін анықтау 

өте  маңызды.  Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу пайда болуына Қазақстанның мемлекеттік 

қызметінде кеден саласының бөлінуі әсер етті. Кеден саласын монополиялық мемлекеттік реттеудің қажеттілігі 

ішкі және сыртқы саясаттың құрылымы кеден саясатын анықтау арқылы кеден қызметінің арнайы 
органдарының, кеден ісінің құрылу жолдары арқылы кеден жүйесінің қалыптасуына алып келеді.  

Қазақстанның халықаралық саяси және экономикалық қатынастарының  дамуы, еліміздің интеграциялық 

процестерге тікелей қатысуы кеден рөлі мен маңыздылығын арттыруда.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлемдік экономика, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) пәнді тереңірек оқып меңгеру, шет елдердің конституциялық құқығы 

курсын оқытудың тек теориялық қана емес, сонымен қатар дағдылық. В) Халықаралық және ұлт аралық 

мәдинет пен кеден жағдайатарды  білім алушыларға қажетілік ету; С) Халықаралық кеден түсінігі және 

механизімі Халықаралық  экономикалық қауіпсіздік мүлкісіз орындауды тәелсіз  мемлекеттік өз кедендік 

жүиесін және құқын қорғау; D) Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу түсіну  Е) Кеден ісінің 

ұйымдастыру-құқықтық қызметінің ұстанымы бойынша тауарлар соның ішінде валюта, валюталық 

құндылықтар қызметінде және заңдылық тәртібін  үйрену. 

 

11.2 Модуль - Сервистік экономика 

 

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

Пәннің атауы: Көлік экономикасы 
Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге   көлік нарығында теориялық негіздері мен практикалық 

аспектілерін зерттейтін, қатысушылар арасындағы ұйымдастырушылық-экономикалық қатынастар, көлік  

жүйесінің  қазіргі жағдайы  туралы   білім  қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Нарықтық экономиканы қалыптастыру тұжырымдамасының негізгі ережелері.  

Нарықтық экономика жағдайындағы көлік кәсіпорындарының қызметі. Негізгі құралдар және оларды 

пайдалану көрсеткіштері Көліктегі айналым қаражаттары. Тасымалдау құны. Қаржы ұғымы ақша қатынастары 

ретінде. Көліктегі қаржылық жұмыстың міндеттері. Инвестицияларды жоспарлау. Көліктегі жоспарлау мен 

болжауды ұйымдастыру. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Өндіріс салалар экономикасы 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) көлік нарығында негізгі бағыттарын, оны жүргізудің жүйелілігін; өндіріс 

және сату көлемі  B) көлік нарығына  экономикалық талдау жүргізу; C) көлік  жүйесінің  қазіргі жағдайы   

дамуының қаржылық болжамын құру; D) көлік  экономикасында қолданылатын шаруашылық қызметті талдау 

әдістерін  игеру   E) Көліктегі жоспарлау мен болжау саласында инновациялық әдістерді, құралдар мен 

технологияларды әзірлеуге қатысу қабілетін меңгеру 
 

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

Пәннің атауы: Туризм экономикасы 
Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәннің мақсаты студенттердің қонақжайлылық индустриясының 
кәсіпорындарын ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін меңгеруі және қазіргі күрделі 

жағдайларда бизнесті табысты енгізу үшін қажетті практикалық дағдыларды меңгеруі болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Туризм және сервис саласы басқару объектісі ретінде. Туризм және сервис 

саласын басқару жүйесі мен құрылымы. Туризм экономикасы мен принциптері. Қызмет көрсету нарығының 

кәсіпорынын басқару стилі. Басқарушылық шешімдер. Қызмет көрсету және туризм саласының қызметкерлерін 

басқару. Еңбек процесін басқару. Қарым-қатынас өнері. Туризмдегі экономикалық тиімділігі. 
Пререквизиттері: Кәсіпорынды реттеу және орналастыру негіздері, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) туризм индустриясын экономика мәні; B) туризм және қонақжайлылық 

кәсіпорындарының қызметін зерттеу әдістерін пайдалану; C) болжанатын нысандарда экономикасын мен 

құрылымын білу; D) әлеуметтік-мәдени қызметті ұйымдастыру процесін білу. E) меңгеруі керек: өзінің кәсіби 
қызмет саласын басқару білімі. 

 
12.1 Модуль - Дүниежүзілік экономика 

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

Пәннің атауы: Дипломатиялық этикет және хаттама 
Бағдарлама авторы: Шакибаев М.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде дипломатия түсінігінің мәні 

және мазмұны туралы  дағдылары болуы тиіс. 
Пәннің қысқаша мазмұны: 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 өкілдік. 

Өкілдiктiң негiзгi мiндеттері, функциялары және   құқықтары. 
Пререквизиттері: Кәсіпорынды реттеу және орналастыру негіздері, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін 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. 

 

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

Пәннің атауы: Дипломатиялық және консулдық қызмет 
Бағдарлама авторы:  Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Дипломатиялық және консулдық қызмет жүргізу технологиясы мен ережелері 

туралы ерекшеліктермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дипломатиялық және консулдық қызмет жүргізу тактикасының жалпы 

сипаттамасы. Дипломатиялық және консулдық қызмет жүргізу тактикасының стильдері. Дипломатиялық және 

консулдық қызмет жүргізуге дайындық процесі. Дипломатиялық және консулдық қызмет жүргізу процесінің 

әдістері. Дипломатия  катынастар және оларды  консулдық қызмет арқылы ұйымдастыру мәселелері.  

Пререквизиттері: Кәсіпорынды реттеу және орналастыру негіздері, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Дипломатиялық және консулдық қызмет жүргізу процесінің негізгі 

сипаттамасын білу; B) Дипломатиялық және консулдық қызмет қалай жүретінін көрсету және ол не үшін 

болатынын меңгеру; C) Дипломатиялық және консулдық ақпаратты қабылдау, талдау, реттеу. D) 

Дипломатиялық және консулдық қызметте тиімді жұмыс атқару дағдысына ие болу; E) Дипломатиялық 

келіссөздер сәтті аяқталу үшін алдын ала не істеу керектігі туралы меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Human resource management 
Бағдарлама авторы:  Якудина Р.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Тиімді кадрлық шешімдерді қабылдау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік 

беретін адам ресурстарын басқару саласындағы бірқатар теориялық ережелерді, әдістемелік және қолданбалы 

әзірлемелерді баяндау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі ұғымдары. Еңбек нарығы. Адамның қажеттіліктері мен әлеуеті. 

Еңбек тиімділігі. Кадрлық саясат және адам ресурстарын басқару стратегиясы. Ұйымдағы кадрлық жоспарлау. 

Персоналды кәсіби лауазымдық алға жылжытуды басқару. Персоналды оқыту, қайта даярлау және біліктілігін 

арттыру. Қызметкерлерді аттестаттау және іскерлік бағалау. Адам ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру 

жобаларының тиімділігін бағалау. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Постреквизиттері:  Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) Экономикадағы адамның орны мен рөлі туралы теориялық түсініктерді 
дамытудағы жалпы үрдістері туралы білуі тиіс; B) қазіргі экономикалық жағдайда персоналды басқару жүйесін 

қолдану;  C)  Персонал құрамын толықтыру көздерін талдай білу; D)  басқару, мансап әдістерін тәжірибеде 

қолдану; E) Адам ресурстарын болжау және басқару үшін ғылыми әдіснаманы және ақпараттық 

технологияларды меңгеру.  

 

12.2 Модуль - Халықаралық бәсеке қабілеттілік 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық сауда 
Бағдарлама авторы  Нургалиева Ш.Т. 
Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық сауданың теориялық негіздері мен категориялық ұғымдық 
аппаратын зерттеу, сондай-ақ сауда элементтері мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды 

меңгеру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курсты оқып үйрену тұтынушылардың сұраныстары мен талаптарын ескере 

отырып, сыртқы нарықтарда өнімді өндіру мен сатуды басқаруға кешенді тәсілдеудің білімін, іскерлігін, 

дағдыларын алуға мүмкіндік береді, сыртқы экономикалық қызметтің тиімділігін арттыруда маркетингті 

пайдаланудың ерекшеліктеріне бағдарланады. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлемдік экономика, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Халықаралық сауданың мәнін анықтау; В) түрлі экономикалық 

жағдайларда бағдарлау; С) халықаралық ақпаратты жалпы сипаттарда талдау. D) Халықаралық сауда саласында 

болып жатқан негізгі үрдістер бойынша қарым-қатынас саласындағы іскерліктер, халықаралық сауданың негізгі 
тұжырымдамалары, оларды қазіргі жағдайда іс жүзінде қолдану мүмкіндігі. E) экспорттық және импорттық 

операциялардың экономикалық тиімділігін анықтау саласындағы іскерліктер, әртүрлі тауар топтары бойынша 

баға жеңілдіктері мен үстемелерінің қолданыстағы жүйесін және жеткізудің базистік шарттарын ескере 

отырып, әлемдік бағаларды есептеуді жүзеге асыру, ҚР әлемдік саудасы мен сыртқы саудасын сипаттайтын 

маңызды көрсеткіштерді талдау, ҚР сауда қатынастарын дамытудың проблемалары мен перспективаларын 

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

Пәннің атауы: Халықаралық ұйымдар 
Бағдарлама авторы: Миралиева А.Ж. 
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 рөлі мен орнына ерекше назар 

аударылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: 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. 
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Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлемдік экономика, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін 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 өзгерістерді талдау: халықаралық өзара 

байланыстардың трансформация салдарларын, олардың экономикалық эффектісін бағалау; E) халықаралық 
сауда, жеке мемлекеттердің сыртқы сауда саясаты, елдер аралығындағы өндіріс факторларының қозғалысы, 

экономикалық интеграция мәселелері сұрақтарында құзретті болуы қажет. 
 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік 

Бағдарлама авторы:   Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аналитикалық ойлау, Қазақстанның казіргі замаңғы саяси өмірінде бағдарлану 

қабілеттілігін қалыптастыру мен дамыту, саяси ғылымның дамуы мен өзгермелі тәжірибе жағдайында жиған-

терген тәжірибені қайта бағалау, мемлекеттік басқару процесінде өзінің зияткерлік әлеуетін тиімді пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Қауіпсіздік – әлеуметтік құбылыс және қауіпсіздіктің жалпы теориясының санаты 

ретінде. Ұлттық қауіпсіздік жүйесінің құрылымы. Ұлттық қауіпсіздіктің қазіргі заманғы тұжырымдамалары. 
Қазақстанның халықаралық ұйымдармен ұлттық қауіпсіздік аясындағы ынтымақтастығы. Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің ұлттық идеясы және саясаты. Экономикалық және экологиялық 

қауіпсіздік. Сыбайлас жемқорлық – ұлттық қауіпсіздікке төнетін қатер ретінде. Энергетикалық қауіпсіздік. 

Инновациялық саясат – ұлттық қауіпсіздік қатерінің алдын алудың негізі. Азық-түлік қауіпсіздігі – XXI 

ғасырдың жаһандық мәселесі ретінде. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мемлекеттік емес жүйесі 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлемдік экономика, Халықаралық бизнес 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік жүйесіндегі экономикалық 

қауіпсіздікті ажырату. B) мемлекеттің экономикалық қауіпсіздікпен камтамасыздандырылу тетіктерін  меңгеру 

C) экономикалық қауіпсіздік дамуын шет елдер тэжірибесімен ұштастыру дағды. D) Халықаралық және ұлттық 

қауіпсіздік түсінігіне  жаңа көзқарастар қолдану. E) Халықаралық жағдайда ұлттық мұделерін түсіну. 

 

6В04108 – БИЗНЕС ӘКІМШІЛІК  

1 курс 

 
3. Модуль - Мамандыққа кіріспе 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты:  Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 
және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  
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3. Модуль - Мамандыққа кіріспе, 18 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ЕТ 1202 Экономикалық теория 1 4 

БП ЖК EM 1203 Экономикадағы математика 2 4 

БП ЖК MМ 1204 Микро- макроэкономика 2 4 

БП   Оқу практикасы 2 1 
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Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 
рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

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

Пәннің атауы: Экономикалық теория 

Бағдарлама авторы:  Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Экономикалық теория саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

меңгеру арқылы зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән жүйе ретіндегі  экономика туралы көрініс береді, экономикалық дамудың 

негізгі түсініктерін, категорияларын, заңдары мен заңдылықтарын қарастырады.  Заманауи қоғамның 

экономикалық өмірінің теориялық аспектілерін зерттеуге және түсінуге, экономикалық талдаудың ғылыми 

инструментарийлерімен қарулануға көмектеседі. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы метеп курсы 

Постреквизиттері: Экономика  және  бизнес  негіздері,  Кәсіпорын экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономиканы ғылым ретінде оқытудың негізгі түсініктері мен әдістерін;  

В) экономиканың негізгі заңдарын, проблеманы талдау кезінде статистикалық деректерді қолдану; С)  Алған 

білімдерін есептер мен жағдайларды шешу кезінде пайдалану D) микро - және макроэкономикалық 

процестерде, құбылыстарда, көрсеткіштерде және оларды реттеу құралдарында бағдарлауға дағдылану E) 

салық, инвестициялық және монополияға қарсы саясат саласындағы Үкімет шешімдерінің мәнін түсіну 
 

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

Пәннің атауы: Экономикадағы математика 

Бағдарлама авторы:  Ажимбаев Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Білім алушыларды экономикалық жүйелер мен процестердің математикалық 
модельдерін құру және талдаудың теориялық және практикалық негіздерімен, сондай-ақ осы модельдермен 

ұсынылатын есептердің оңтайлы шешімдерін іздеудің математикалық әдістерімен және шешімдердің 

нәтижелерін түсіндірумен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: мақсатты функция және шектеулер түсінігі. Модельдеу процесінің кезеңдері. 

Математикалық модель және оның негізгі элементтері. Модельдердің негізгі түрлері: теориялық-аналитикалық 

және қолданбалы, статикалық және динамикалық, ашық және тұйық, макро - және микроэкономикалық. Толық, 

оңайлатылған және имитациялық математикалық модель. Модельдеу процесінің элементтері мен кезеңдері. 

Проблеманы формализациялау түсінігі. Нақты деректерді бағалау. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. 

Экономикалық айнымалылардың тәуелділік түрлері және олардың сипаттамасы. Математикалық модельді 

қалыптастыратын арақатынастың негізгі түрлері. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Эконометрика, Экономика  және  бизнес  негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономикалық процестерді формализациялау үшін математикалық 

әдістерді қолдану шарттарын меңгеру; В) экономикалық-математикалық модельдеудің көмегімен шешілетін 

негізгі міндеттерді қолдану; С) Іс жүзінде маңызы бар қарапайым экономикалық-математикалық модельдерді өз 

бетінше құрастыра, шеше және түсіндіре білу; D) экономикадағы математикалық моделдеу бойынша есептерді 

шешу үшін математикалық пәндер әдіснамасын қолдану; Е) Математикалық моделдеу бойынша есептерді 

шешу үшін математикалық аппараттың білімін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Микро-макроэкономика 

Бағдарлама авторы:  Игильманова С.У. 

Курсты оқытудың  мақсаты: микро және макро экономика ұйымдастыру концепциясын зерттеу. Нарықтық 
экономикадағы мемлекет пен кәсіпорындардың тәртібі  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән микроэкономиканың базалық курсын мазмұндайды. Миро-

макроэкономиканың  негізгі тақырыптары мен мәселелері логикалық ойластырылған және негізделген 

кезектілікте мазмұндалады.  Сұраныс пен ұсыныс моделдерін пайдалану қағидалары, тұтынушының және 

фирманың мінез-құлқы, нарықтық құрылымдар, өндіріс факторларының нарықтары және мемлекеттің 

араласуын талап етуі мүмкін нарықтық экономиканың мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Статистика, Шығындарды талдау және басқару 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нарықтың тұрақсыздығы неден тұратындығын, және мемлекеттік 

реттеудің қажеттілігі В) микроэкономика тұрғысынан нақты экономикалық жағдайды талдау С)  үй 

шаруашылығы, фирма, салалар деңгейіндегі нақты экономикалық мәселелерді теориялық тұрғыда талдауды 

жүуелеуді жүзеге асыру мүмкіндігі. D) Мемлекет, үй шаруашылығы, фирма, салалар деңгейіндегі нақты 

экономикалық мәселелерді тәжірмбелік тұрғыда талдауды жүуелеуді жүзеге асыру мүмкіндігі.  E) өнімділіктің 

кему заңын өндіріс факторларын тиімді пайдалану көрсеткіштерін есептеу әдістерін, пайданы мейлінше 

арттыру және шығындарды мейлінше азайту принципін және монополияға қарсы саясаттың мақсатын 

қалыптастыру. 

6В04108 – БИЗНЕС ӘКІМШІЛІК  

2 курс 

 
4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы:   Нурлин А.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сыбайлас жемқорлық қылмыстарына ғылыми негізделген көзқарасты 

қалыптастыру, қылмыс жасағандарға қарсы қылмыстық-құқықтық шараларды, қылмыстың себептері мен 

жағдайларын жоюға бағытталған белсенді алдын-алу шараларын біріктіру арқылы оған барынша тиімді әсер 

ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Сыбайлас жемқорлық бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу. 
Сыбайлас жемқорлық қылмысының жағдайы (сыбайлас жемқорлық қылмыстың сандық және сапалық 

көрсеткіштері) Сыбайлас жемқорлық қылмыс деңгейі (түсінігі, есептеу әдісі). Сыбайлас жемқорлық 

Компонент 
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4.1 Модуль - Қоғамдық-құқықтық, 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 - Экономика салалары, 23 кредит 

БП ЖК Men 2205 Менеджмент 3 4 

БП ТК KND 2206 Қаржы нарықтары және делдалдары 3 5 

БП ТК BEA 2207 Бухгалтерлік есеп және аудит 3 5 

БП ТК АЕ 2208 Агробизнес экономикасы 3 5 

БП ТК ЕЕ 2209 Еңбек экономикасы 3 4 

5.2 Модуль - Қазақстан экономикасын басқару, 23 кредит 

БП ЖК Men 2205 Менеджмент  3 4 

БП ТК ANB 2206 Ақша, несие, банктер 3 5 

БП ТК KBEZh 2207 Кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу 3 5 

БП ТК ShOBB 2208 Шағын және орта бизнесті басқару 3 5 

БП ТК KKZЕ 2209 Қазақстанның қазіргі заман экономикасы 3 4 

6.1 Модуль - Ұйым экономикасы (бизнес аналитика), 23 кредит 

БП ТК BK 2210 Бизнестегі келіссөздер (ағылшын тілінде) 4 4 

БП ТК KSE 2211 Қоғамдық сектордың экономикасы 4 5 

БП ТК ShKT 2212 Шаруашылық қызметін талдау 4 5 

БП ТК BZh 2213 Бизнес-жоспарлау 4 6 

БП  Өндірістік практика 4 3 

6.2 Модуль - Құқыққа кіріспе бөлімі (бизнес құқық), 23 кредит 

БП ТК KRKK 2210 ҚР кәсіпкерлік құқығы  4 4 

БП ТК KRAK 2211 ҚР азаматтық құқығы 4 5 

БП ТК KRKK 2212 ҚР қылмыстық құқығы 4 5 

БП ТК SVK 2213 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 4 6 

БП  Өндірістік практика 4 3 
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қылмыстың құрылымы мен сипаты.Сыбайлас жемқорлық қылмыстың үлесі. Сыбайлас жемқорлық қылмыстың 

динамикасы. Тізбек және негізгі әдістер. Сыбайлас жемқорлық қылмыстың себептері мен жағдайларының 

жіктелуі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қоғамдық сектордың экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) Экономикалық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар 

саласындағы білім мен түсінік. B) Сыбайлас жемқорлық пен экономикалық құқық бұзушылықтардың алдын-

алу және алдын-алу туралы білімдері мен қабілеттерін тәжірибеде қолдану. C) Сыбайлас жемқорлыққа және 
экономикалық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл саласындағы қатынастарды құқықтық реттеудің даму 

тенденциясы туралы пайымдау, идеяларды бағалау және тұжырымдау мүмкіндігі. D) Экономикалық және 

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша салааралық институттардың қызмет 

етуінің коммуникация саласындағы қабілеттілігі. E) Қолдану мүмкіндігі олқылықтар, нормалар қақтығысы, 

күрделі өзара әрекеттесу, күрделі мәселелерін шешу жағдайында құқық нормалары қолдану 

 
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: Экономика  және  бизнесте басқару әдістерімен, принциптермен, экономикада 

құқықтық аспектілерімен таныстыру, сонымен қатар экономика  мен бизнес субъектілерінің қызметінің 

ерекшеліктерін студенттерге оқытып үйрету  

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономика  және  бизнес мәні мен сипаттамасы. Экономика  және  бизнес 

субъектілері мен оларды басқару процесі. Экономика  және  бизнес этика мен әлеуметтік   жауапкершілік. 

Экономика  және  бизнестегі менеджмент пен қаржылық жоспарлау. Бизнес кәсіпорындардағы бухгалтерлік 

есеп жүйесі. Экономикадағы  заңдылықтар. Қазақстан Республикасындағы экономикада  және  бизнестегі даму 

тиімділігі мен тенденциялары. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро-макро экономика 

Постреквизиттері: Қоғамдық сектордың экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент міндетті түсінігі болуға: түрлі ұйымдастырушылық-құқықтық 
қалыптағы экономика субъектілер қызмет ету ерекшеліктері туралы  түсінік. В) арнайы салықтық тәртіптер 

туралы С) шағын кәсіпкерлік аясындағы қатынастарды реттеуші ҚР нормативтік-құқықтық кесімдерін қолдану. 

D) Дағдылануға: кәсіпорынды тиімді басқару тетіктерін қолдануда; басқару шешімдерін қабылдауда; Е)  

бизнес-жоспар жазу дағды. 
 

5.1 Модуль - Экономика салалары 

 

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

Пәннің атауы: Менеджмент  

Бағдарлама авторы:Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Басқарудың теориялық негізін құрайтын ғылыми білімдердің жүйесін беру. 
Ұйым элементтері мен басқару процесін білу; менеджмент жүйесіндегі байланыстырушы процестер туралы 

мәлімет алу; басқару функцияларын, принциптері мен әдістерін қарастыру; басқару стилі және лидерлік 

теориялары жөнінде хабардар болу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Басқару ғылымының пәні мен әдісі. Менеджменттің мәні мен қағидалары. 

Қазақстандағы менеджменттің әдістемелік негіздері. Ұйым түсінігі және оның түрлері. Ұйымның ішкі  және 

сыртқы ортасы. Менеджментті  ақпаратпен қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникация. Менеджменттегі 

басқару шешімдері. Басқарудың экономикалық әдістері. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері. 

Басқарудың ұйымдастыру-өкімдік әдістері. Басқару функциялары. Менеджменттегі жоспарлау. Ұйымдастыру 

менеджмент функциясы ретінде. Менеджменттегі мотивация. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Басшылық: 

билік, ықпал ету және әріптестік. Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі. Қайшылықты, күйзелісті және 

өзгерістерді басқару. Фирманың кадрлық саясаты. Басқару қызметінің мәдениеті. Басқарудың корпоративтік 

мәдениеті. Менеджердің әскерлік этикеті.   
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро-макроэкономика 

Постреквизиттері: Бизнес жоспарлау, Тайм менеджмент, Персоналды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқару объектісі мен субъектісі; басқару ғылымының дамуына үлес 

қосқан негізгі мектептер; ұйымның ішкі ортасының элементтері мен сыртқы орта факторлары; менеджменттегі 

байланыстырушы процестердің орны; басқарудың негізгі функциялары; менеджменттегі лидерлік 

теорияларының негізгі бағыттары.   В) Білуге және қолдануға: менеджер, бизнесмен және кәсіпкер түсініктері 

арасындағы айырмашылықты; басқару деңгейлеріне жататын басшылардың атқаратын функцияларын; 

менеджменттің негізгі мектептері мен олардың өкілдерін; ұйымның өмірлік цикл концепциясы және оның 

фазалары; ұйымдық құрылымды жобалауды; коммуникациялық процестің элементтері мен сатыларын;  
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С)дағдылануға: менеджменттің мәні мен мазмұнын анықтайтын негізгі бағыттарды білу; ұйымдық құрылым 

типтерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін; коммуникациядағы кедергілерді және оларды жетілдіру 

жолдарын; D)«шешімдер ағашын» жасауды; мотивацияның негізгі теориялары мен олардың тәжірибеде 

қолданылуын. E) ішкі және сыртқы орта факторларының ұйымға тигізетін әсерін білу. 

 
Дублин 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 мазмұны:Қаржы нарығының инфрақұрылымы мен құрамдас элементтері. Ақша нарығы 

және оның қаржы құралдары. Депозит нарық және оның қаржылық құралдары. Несие нарығының мәні және 

оның маңызы. Валюта нарығы және валюталық операциялар. Бағалы қағаздар нарығы, оның қызметі және 

құрылымы.  Сақтандыру нарығы және оның Қазақстан Республикасында дамуы. Зейнетақы нарығының мәні 

мен маңыздылығы Қаржы делдалдығы және қаржы делдалдары. Мамандандырылған қаржылық-несиелік 

институттар. Қор биржасы, қызметі және құрамы. Қаржы нарығын реттеу. Әлемдік қаржы нарығының құрылуы 

және дамуы. Әлемдік валюта нарығы . Халықаралық бағалы қағаздар нарығы. Әлемдік несие нарығы.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Микро-макроэкономика 
Постреквизиттері: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржы нарығы, қаржы делдалдары,  депозит нарығы, несие нарығы, 

валюта нарығы  туралы  білу  В) қаржы нарғыныдағы қаржылық делдалдардың қызметін талдауда негізгі 

заңдылықтарын пайдалану  дағды  С)  ҚР қаржы нарығындағы қаржы институттарының құрамы мен 

құрылымын талдай білу   D) әлемдік қаржы нарығының дамуы және қалыптасуы қаржы нарығының  

құралдарды  меңгеру   Е) қаржы нарығындағы қаржылық институттардың негізгі рөлі мен маңызын игеруі 

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

Пәннің атауы: Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бағдарлама авторы:  Иманбаева З.У. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Бұл курсты оқи отырып студенттер бухгалтерлік есептің қаржылық есеп 
бөліміндегі мәліметтермен толығымен танысып, мағлұмат алады. Сонымен кәсіпорындарды  тиімді басқару 

жүйесінде бухгалтерлік есептің маңызы мен орнын оқып  үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ұйымның ақпараттық жүйесі ретіндегі бухгалтерлік есеп туралы білімдер 

жүйесін қалыптастырады, оның пәні мен әдісі, туу тарихы туралы көрініс береді, ақпараттық-бақылу, 

жоспарлық және есептік моделдерді ұйымдастырудың заманауи әдістерімен таныстырады. Әрі қарай  

бухгалтерлік есеп сферасындағы кәсіби қызмет бағыттарына бағдарлануға және еңбек нарығындағы өзгермелі 

қажеттіліктерге сай болуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро-макроэкономика 

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеу, Кәсіпорын экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) есептің  міндеттерін, мақсатын, принциптері мен қызметтерін 

білу;шаруашылық процесін басқару мақсатында есепті ұйымдастыру әдістері мен тәсілдерін үйрену; кәсіпорын 
және оның ішкі бөлімшелері бойынша ақпаратты жинау, дайындау және өңдеу жүйесін игеру;бухгалтерлік 

балансты құру, шоттар құрылымын білу;валюталық бағамдар өзгерісінің әсері туралы түсінігі болуға.В) 

қаржылық  есеп беруді ашып көрсетуді білу; кәсіпорынның типтік жоспарын құру принципін білу; баланстық 

міндеттемелердің және табыс пен шығын (зиян) бойынша есеп берудің әдісін меңгеру; қаржылық актив пен 

қаржылық міндеттемені тану және бағалауды білу; С)  инвестициялар есебінің әдістері; үлестік қатысу әдісі; 

сатып алу құны әдістерін білу; инвестордың жеке есеп беруін үйрену.D) қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді 

білу; инвестордың жеке есеп беруін үйрену. қоғамдық сектордағы және коммерциялық емес ұйымдардағы 

қаржылық есеп беруін меңгеру E) біртұтас тарифтік тор элементтерін пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін 

менгеру. 

 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Агробизнес экономикасы 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Агроөнеркәсіп саласында кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асыру барысында 

бизнес-жоспар жасауда жүйелік білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Агробизнестің негізгі аспектілері: мазмұны, субъектілері және объектілері, 

ауылдағы кәсіпкерлік формалары мен түрлері. Агробизнестің ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының 

тиімді қызмет ету механизмі. Жеке істі ұйымдастыру сұрақтары, бизнес-жоспар дайындау, агробизнес 

қорытындысын бағалау қарастырылған. Агробизнес субъектілеріне салық салу, шаруашылық операциялардың 

есебі, пайда мен шығындардың қалыптасуы, қаржыландыру және несиелендіру ерекшеліктері ашылған. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро- макроэкономика 
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Постреквизиттері: Бизнес аналитика, Баға қалыптастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) АӨК-тегі кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудың теориялық негізін мен оның 

ерекшеліктерін үйрену; В) жоспарлаудың экономикалық ролін, мазмұнын, бизнес-жоспар құрылымын және 

оның бөлімдерінің мазмұнын, ауылшарышылық өндірісін жоспарлау ерекшеліктерін тәжірибеде қолдана білу; 

С) жоспарлау принциптері мен әдістерін меңгеру, бизнес-жоспарды дайындаудың тәртібі мен реттілігін түсіну, 

бизнес-жоспарды ұсынудың және дайындаудың ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілерімен танысу. D) 

бизнес-жоспарды дайындау және дәлелдеу, АӨК кәсіпорының қызмет сферасын және бағытын анықтау, 

бизнес-жоспардың әлеуметтік және экономикалық тиімділігін есептеу; Е) бизнес-партнерлерді анықтау, 
келіссөздер жүргізу, АӨК саласында бизнес-партнерлердің кредиторларымен және инвесторларымен келісім-

шарттар жасасуды білу. 

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

Пәннің атауы: Еңбек экономикасы  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қазіргі еңбек экономикасын құрайтын негізгі теориялық 

ұғымдармен, сондай-ақ еңбек нарығына қатысушылардың мінез-құлқын және олардың өзара байланысын 

зерттеуге қажетті еңбек нарығында болып жатқан процестерді талдау әдістемесі мен құралдарымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс еңбек нарығының негізгі қатысушылары - үй шаруашылықтары, фирмалар 

мен мемлекеттің мінез-құлқын түсіндіретін экономикалық еңбек теорияларын зерттейді. Келесі негізгі 
аспектілер талданады: жұмыс күшіне сұраныс және жұмыс күшіне сұраныс, жұмыспен қамту және 

жұмыссыздық, жұмыс күшінің сапасы және жұмыс күшінің ұтқырлығы. Сондай-ақ, фирмаішілік еңбек 

нарығының жұмысына, атап айтқанда - жалақы жүйесін қалыптастыру саласындағы фирмалардың саясатына 

назар аударылады. Мақалада теориялық модельдерді халықтың еңбекті реттеу және жұмыспен қамту 

саласындағы, сондай-ақ фирмаішілік еңбек қатынастары саласындағы нақты әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерді шешу үшін қолдану қарастырылған. Курс сонымен қатар кәсіподақтар және еңбек заңдары сияқты 

еңбек нарығы институттарын талдайды. Курс аспаптық білім мен дағдыларға, эконометрикалық және сандық 

талдау әдістерін қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро- макроэкономика  

Постреквизиттері:Қоғамдық сектордың экономикасы. Кәсіпорын экономикасы.  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) заманауи нарықтық экономика зерттейтін мәселелер мен практикалық 
мәселелердің ауқымын білу, сонымен қатар Қазақстан мен басқа елдердегі еңбек нарығының қалыптасуы мен 

дамуының ерекшеліктері мен заңдылықтарын бағдарлау; C) еңбек нарығының жұмыс істеуін және оның негізгі 

субъектілерінің мінез-құлқын зерттеу үшін макро- және микроэкономикалық талдаудың бұрын игерілген 

құралдарын қолдана білу; C) экономика бойынша қазіргі ғылыми әдебиеттермен жұмыс істей білу; E) еңбек 

қызметін ынталандыру мен ынталандырудың заманауи технологияларын қолдану. E) еңбек рыногының 

жұмысына, адами ресурстарды қалыптастыру мен пайдалануға байланысты мәселелер бойынша экономикалық 

ақпаратты іздеу, ұйымдастыру, өңдеу және талдау дағдыларын иелену. 

 
5.2 Модуль - Қазақстан экономикасын басқару 

 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ақша, несие, банктер 

Бағдарлама авторы:   Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Елдің экономикасы нарық қатынастарына көшкен жағдайда шаруашылықтың 

қайсы саласы болсын ақша табу ісін бірінші кезекке қояды. Экономикалық байланыстарда ақша, несие күрделі 

қызметімен дараланады. Солардың әрекеті негізінде экономикадағы өзгерістерді дәлме-дәл талдауға, 

анықтауға, шаруашылық қатынастарда ұрымтал тұстарын айқындауға болады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  «Ақша, несие, банктер» пәні бағдарламасында экономикалық ғылым ретіндегі 

теориялық-қаржылық аспектілері, қаржы-несие экономикасының негізгі әдістемелері, банктің негізгі 

қағидалары, мемлекеттік қаржыны реттеу, қаржылық және несиелік  зерттеулерді жүргізу әдістері және т.б. 

сұрақтар қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро- макроэкономика 
Постреквизиттері: Шаруашылық қызметін талдау, Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттің экономикалық дамуына әсер етудің теориялық, әдістемелік 

және ұйымдастырушылық негіздерін білу тиіс. В) қаржы-несие механизмдерінің қолданылуы.  С) Ақша, несие, 

банк туралы ғылым – экономикалық қатынастардың өрісін саралайтын экономикалық білімдерді  иегеру.  

D)банк саласында еңбек ету тәжірибелік дағдыларын игеру.  Е) Несиенің шаруашылық саласында, банк 

қызметіне  дағдылану. 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу 

Бағдарлама авторы:  Иманбаева З.У. 
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Курсты оқытудың  мақсаты: Бұл курсты оқи отырып студенттер кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу 

мәліметтермен толығымен танысып, мағлұмат алады. Сонымен кәсіпорындарды  тиімді басқару жүйесінде 

бухгалтерлік есептің маңызы мен орнын оқып  үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ұйымның ақпараттық жүйесі ретіндегі бухгалтерлік есеп туралы білімдер 

жүйесін қалыптастырады, оның пәні мен әдісі, туу тарихы туралы көрініс береді, кәсіпорында бухгалтерлік 

есепті жүргізу моделдерді ұйымдастырудың заманауи әдістерімен таныстырады. Әрі қарай  кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті жүргізу сферасындағы кәсіби қызмет бағыттарына бағдарлануға және еңбек нарығындағы 

өзгермелі қажеттіліктерге сай болуға мүмкіндік береді. 
Пререквизиттері: Экономикадағы математика, Микро- макроэкономика 

Постреквизиттері: Бизнес аналитика, Еңбек ақы төлеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шаруашылық процесін басқару мақсатында кәсіпорында бухгалтерлік 

есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерін үйрену және  бухгалтерлік балансты құру, шоттар құрылымын білу. В) 

кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу білу; кәсіпорынның типтік жоспарын құру принципін білу; баланстық 

міндеттемелердің және табыс пен шығын (зиян) бойынша есеп берудің әдісін меңгеру; қаржылық актив пен 

қаржылық міндеттемені тану және бағалауды білу; С)  инвестициялар есебінің әдістері; үлестік қатысу әдісі; 

сатып алу құны әдістерін білу; инвестордың жеке есеп беруін үйрену. D) кәсіпорында бухгалтерлік есепті 

жүргізудегі инвестордың жеке есеп беруін үйрену. қоғамдық сектордағы және коммерциялық емес 

ұйымдардағы қаржылық есеп беруін меңгеру E) кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу біртұтас тарифтік тор 

элементтерін пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін менгеру. 

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

Пәннің атауы: Шағын және орта бизнесті  басқару 

Бағдарлама авторы : Шакибаев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шағын және орта бизнесте басқару әдістерімен, принциптермен, шағын және 

орта бизнестің қызмет етудің құқықтық аспектілерімен таныстыру, сонымен қатар шағын және орта бизнес 

субъектілерінің қызметінің ерекшеліктерін студенттерге оқытып үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шағын және орта бизнес мәні мен сипаттамасы. Шағын және орта бизнес 

субъектілері мен оларды басқару процесі. Шағын және орта кәсіпорындар персоналын басқару. Шағын және 

орта бизнестердегі этика мен әлеуметтік   жауапкершілік. Шағын және орта бизнестегі опреациялық 

менеджмент пен қаржылық жоспарлау. Шағын және орта кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп жүйесі. Шағын 
және орта кәсіпкорындардың салық салуы. Шағын және орта кәсіпорындар маркетингі. Қазақстан 

Республикасындағы шағын және орта бизнестегі даму тиімділігі мен тенденциялары. 

ререквизиттері: Экономикалық теория, Микро- макроэкономика 

Постреквизиттері: Бизнес аналитика, Баға қалыптастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Студент міндетті түсінігі болуға: түрлі ұйымдастырушылық-құқықтық 

қалыптағы ШОБ субъектілерінің қызмет ету ерекшеліктері туралы; ШОБ субъектілерінің тіркеу, лицензиялау, 

қаржыландыру және оның қызметін тоқтату мәселелері туралы; В) арнайы салықтық тәртіптер туралы; ШОБ 

субъектілерінің атқаратын ролі туралы. С) Білуге және қолдануға: шағын кәсіпкерлік аясындағы қатынастарды 

реттеуші ҚР нормативтік-құқықтық кесімдерін; ШОБ субъектілерінің қызметін жоспарлау принциптерін; 

персоналды мотивациялау әдістерін. D) Дағдылануға: кәсіпорынды тиімді басқару тетіктерін қолдануда; 

басқару шешімдерін қабылдауда; Е)  бизнес-жоспар жазуда. 

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

Пәннің атауы: Қазақстаның казіргі  заман экономикасы 

Бағдарлама авторы:  Аглешов К.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақтағы мамандар заңының, Президенттің қаулысы мен жарлығының, ҚР 

өкіметі мен парламенттің теориялық білімінің негізін білуге және осы теориялык білімді практикалык қызметте 

қолдануы болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан казіргі экономикасын басқарудың әдістемелік негізі. Қазақстандағы 

жаңа аймақтық басқару. Өтпелі кезеңдегі Қазақстан экономикасын басқару бойынша жүйе өлшемі. Мемлекет 

иелігінен алу және жекешелендірудің ұлттық бағдарламасы. Экономиканы мемлекет тарапынан басқаруды 

тиімді жаңаша  ұйымдастыру құрылымы. Нарықтық инфрақұрылымының дамуын басқару. Экономиканы 

басқарудың әдістері. Қазақстанда инвестициялық процестерді басқару. Қазақстандағы кәсіпкерлікті басқару. 
Шағын кәсіпорындардың дамуын басқару. Адам ресурстарын басқару. Сыртқы экономикалық байланыстардың 

қалыптасуын басқару 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро- макроэкономика  

Постреквизиттері:Қоғамдық сектордың экономикасы. Кәсіпорын экономикасы.  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік және жаңа аймақтық басқару қағидаларын үйрену; В) 

Қазақстан экономикасын басқару негізі бойынша теоретикалық материалдарды игеру; С) Қазақстан 

экономикасын басқару және мемлекеттік реттеудің заманауи экономикалық механизмін игеру; басқару 

әдістерін игеру.D) Қазақстан экономикасын әртүрлі деңгейдегі нарықтық механизмін қолдану.мемлекет 
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экономикасының басқару мәселелерін шешу.  Е) Қазақстан Республикасының нарық және менеджментінің 

қағидалары мен әдістерін талдау. 

 

6.1 Модуль - Ұйым экономикасы (бизнес аналитика) 

 
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 мазмұны:  The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 

partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 

compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиттері: Fundamentals of Economics and business, Agribusiness economy 
Постреквизиттері: Business analytics, Project management 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, types 

and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms and 

principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal and 

non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct negotiations, 

meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to participate effectively 

in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

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

Пәннің атауы: Қоғамдық сектордың экономикасы 

Бағдарлама авторы: Байшукурова Ж.Ж. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің экономикалық ойлау дағдыларын, әлеуметтік-экономикалық 

процестер мен құбылыстардың, жеке тұлғаның рөлі, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешудегі 

кәсіпкерлік субъектілері, олардың өзара тәуелділігі туралы түсінік қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Қоғамдық сектордың экономикасы» пәні - бұл микроэкономикалық талдау 

құралдарын қолдану тұрғысынан алғанда қоғамның экономикалық қызметінің мазмұны мен негізгі бағыттарын 

мақсатты түрде зерттеуге, сондай-ақ, мемлекеттің экономикаға араласуының салдарын талдауға бағытталған 

қолданбалы ғылым болып табылады. 

«Қоғамдық сектордың экономикасы» студенттердің экономикалық тұрғыдан, экономикалық құбылыстарға 

зерттеу жүргізіп, заңдылықтарын анықтауға, жеке құбылыстардың арақатынасын қалыптастыруға өз 

көзқарастарын негіздеуге, зерттеу нәтижелерінің дұрыстығын тексеріп, шешім қабылдауға бағытталған ойлау 

қабілеттері мен дағдыларын дамытады 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономика және бизнес негіздері 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттерге нарықтық қатынастардың үстемдігі жағдайында мемлекеттің 

экономикалық өмірге қатысу себептері, формалары, механизмдері мен салдары туралы жан-жақты түсінік беру. 

В)  қоғамдық сектор экономикасының мәселелерін зерттеудің заманауи ғылыми тәсілдері туралы жүйелі түсінік 

алу. С)  мемлекеттік сектор экономикасының негізгі заманауи теориялары мен модельдерін білу.  мемлекеттік 

шығындар бағдарламаларының және салық салу тиімділігіне талдау жасауға арналған түрлі құралдарды игеру.  

Е) қоғамдық сектор экономикасындағы әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің тенденцияларын анықтау 

дағды 

 

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

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытып үйретудің мақсаты пәннің маңыздылығын түсіну үшін студенттің 

білім алып, оны тәжірибеде қолдана білуіне мүмкіндік жасау.  Шаруашылық қызметті талдауды ұйымдастыру 

ұстанымдарын. әдістерін, шарттарын, қалыптарын білу; қалыпты қызметті қамтамасыз ететін барлық 

ресурстарды жоспарлаудың неғұрлым тиімді нұсқаларын анықтау; кәсіпкердің шаруашылық қызметін 

талдауды жүргізу; шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік тәуекелін бағалауды анықтау; коммерциялық, т.б. 

мәмілелерді ұйымдастыру әдістемесін қолдану т.б. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шаруашылық қызметті талдау теориясы. Кәсіпорындардың шаруашылық 

қызметін экономикалық талдау кешенінің әдіснамасы және әдіс-тәсілдері. Факторлық талдау әдісі. Капиталдың 
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қалыптасуын және орналасуын талдау. Кәсіпорынның негізгі каптиалының, материалдық және еңбек 

ресурстарының пайдаланылу тиімділігін, маркетингтік қызметін, өнім өндірісі мен оның өткізілуін, өнімнің 

өзіндік құнын талдау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын, инвестициялық қызметінің тиімділігін талдау. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің банкроттыққа ұшырау қаупін есептеу арқылы болжамдау.  

Пререквизиттері: Экономикадағы математика, Микро- макроэкономика 

Постреквизиттері: Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: шаруашылық қызметті 

талдау туралы, оның нарықтық экономикадағы маңызы мен ролі туралы; шаруашылық қызметті талдау 
түрлерін; шаруашылық қызметті талдау жұмысын жүргізу тәсілі туралы; В) шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру негідері туралы; С) Білуі және пайдалана алуы тиіс: шаруашылық қызметті талдау 

жұмысын ұйымдастыру және оның қызмет ету үрдісін; шаруашылық қызметті талдаудың қалыптасуының және 

дамуының мотивтерін, шарттарын; Дағдыларды меңгере білуі тиіс: шаруашылық қызметті талдаудың 

маңыздылығын кәсіби және жеке өмірде қолдану мүмкіндігін түсіну; D) Сындарлы ойлау дағдыларын 

шаруашылық қызметті талдау тұжырымдамалары бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; Е) Технико-

экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және маркетинг жоспарын жасақтау. 

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

Пәннің атауы: Бизнес-жоспарлау 

Бағдарлама авторы:  Байшукурова Ж.Ж. 
Курсты оқытудың  мақсаты: Бизнес-жоспарлаудың түсінігі, мәні, мақсаттары, әдістері мазмұндалған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курста кәсіпорынды стратегиялық басқару жүйесіндегі маңызды құжат – бизнес-

жоспарды әзірлеуге қатысты мәселелер кешені келтірілген. Бизнес-жоспарлаудың түсінігі, мәні, мақсаттары, 

әдістері мазмұндалған. Бизнес-жоспар түсінігі қарастырылған, құрылымы, оны құрастыру жөніндегі 

жұмыстардың тәртібі мен мазмұны ашылған. Бизнес-жоспарлаудың тиімділігін бағалау әдістері берілген. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономика және бизнес негіздері, Менеджмент 

Постреквизиттері: Бизнес аналитика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Бизнес-жоспарлаудың негізгі ұғымдары мен әдістерін меңгеру B) Бизнесті 

жоспарлау және ұйымдастыру. C) стратегиялық басқару жүйесіндегі  жұмыстарды  атқару  D) Бизнес-жоспар 

құрылымы, оны құрастыру жөніндегі жұмыстарын  меңгеру   E) Бизнес-жоспарлаудың тиімділігін бағалау 

әдістерін  қолдану. 
 

6.2 Модуль - Құқыққа кіріспе бөлімі (бизнес құқық) 

 

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

Пәннің атауы: ҚР кәсіпкерлік құқығы   

Бағдарлама авторы:  Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тауарлық айналымға қызмет көрсету және кәсіби кәсіпкерлер арасындағы 

қарым-қатынасты реттейтін теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Курстың мақсаты 

кәсіптік сауданы реттеу, кәсіпкерлік қатынастарды реттеу, олардың объектілерін сату және сатып алу 

субъектілері арасындағы қарым-қатынастарды терең зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпкерлік қызметтің бастамашылығы және дербестігі; меншіктің болуы; тәуекел 

сипаты; пайда (табыс) алуға деген мүдделілік, мемлекеттік кәсіпкерлік,жеке кәсіпкерлік. 
Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері: ҚР банктік құқығы, ҚР әкімшілік құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) азаматтық құқықтың субъектісі мен әдісін, кәсіпкерлік құқық 

принциптерін білу; B) кәсіпкерлік құқық саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы білу; C) 

нарықтағы сауда келісім-шарттарын жасасу, өзгерту, тоқтату және орындау, сондай-ақ жұмыстарды / 

қызметтерді көрсету бойынша мәмілелерді жасауға байланысты процесті заңды түрде ұйымдастыру; D) 

кәсіпкерлік құқықтық қатынастар саласында қалыптасқан практикалық жағдайларды дербес шешеді; E) 

кәсіпкерлік саласында дауларды шешу кезінде пайдаланылатын құжаттарды (талап арыздар, шағымдар, талап-

арыздарды қарастыру және т.б.) сауатты түрде жасайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: ҚР азаматтық  құқығы 

Бағдарлама авторы:  Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерде азаматтық-құқықтық қатынастардың, азаматтық-құқықтық 

институттардың табиғаты мен мәні туралы жүйелендірілген білімді қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста азаматтық-құқықтық ұғымдар, нормативтік-құқықтық актілердің мәнін 

ашу және азаматтық құқық нормаларын нақты өмірлік жағдайларға қолдану қарастырылады. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері:  ҚР банктік құқығы, ҚР әкімшілік құқығы  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) құқықтық нормаларды түсіндіру, қоғамдық қатынастарды мемлекеттік 

реттеуге, құқық қолдануға баға беру.  В) алынған білім негізінде заң мәселелерінде ориеналық және талдай 

білу, танымның ғылыми әдістерін пайдалану, талдау, өз бетінше және сыни ойлау қабілеті; С) әкімшілік-

құқықтық түсініктер мен санаттарды жинақтап меңгеру.  D) іскерлік қарым-қатынас машықтары мен 

дағдыларын меңгеру; құқықтық саладағы қабілеттілікті дамыту; Е) нарықтық қатынастар жағдайында 

құқықтық және экономикалық білімді практикада шебер және сауатты қолдану. 

 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: ҚР қылмыстық құқығы 

Бағдарлама авторы:  Адаев О.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғарғы оқу орнының студенттерге қылмыстық құқық пәнін, қылмыстарды 

саралау, қылмыстық жаза тағайындау және оның түрлері жан-жақты терең түсіндіру және болашақ білікті 

маман болуына дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттер қылмыстық саласындағы құқықтық қатынастардың маңызы мен 

ерекшеліктерін, қылмыстық құқығының субъектілерінің құқықтық жағдайын, қазіргі ҚР-ғы қылмыстық 

саласындағы шешімін таппай жатқан мәселелерімен таныстыру, қылмыстық құқығының теориялық негіздерін 

оқып үйрету, қылмыстық ресурстарын пайдалунадағы мемлекеттік саясатымен таныстыру түсінуі керек. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Экономикалық теория 

Постреквизиттері: ҚР банктік құқығы, ҚР әкімшілік құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Қылмыстық құқық (жалпы бөлімінен) алған теориялық біліміне талдау 

жасай алуы, оларды іс жүзінде пайдалана білуге дағдылануы, өзінің пікірін толық жеткізе алуды білуі тиіс. C) 

Қылмыстық кодекске сәйкес қылмысты анықтауды терең зерттеу. C) қылмыстың құрамына сәйкес заңдық 

белгілерін, қылмыстарды аралас қылмыс құрамдарын білуді игеруі. D) қылмыстық кодекске сәйкес басқа құқық 

бұзушылықтарды ажырату  әдістеріне ие болу. E) Қылмыстық құқық заңдылығын іс жүзінде жүзеге асыра 

алуды  меңгеру. 

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

Пәннің атауы: Стартаптарды  венчурлік  қаржыландыру 

Бағдарлама авторы:  Байшукурова Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер арасында стартаптарды құру және дамыту әдістемесі туралы тұтас 
түсінік қалыптастыру; стартаптарды венчурлік қаржыландыру, басқарушы компаниялардың жобаларды іске 

асыруын бақылау жөніндегі несиелік ұйымдардың қызметі туралы білімдер жиынтығы. 

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

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

қолдана отырып стартаптар құру. Стартаптардың сапасын бағалаудың көп өлшемді моделі. Венчурлық 

қаржыландыру түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың ерекше белгілері. Қаржыландырылған жобаның 

тиімділігін бағалау. Қаржыландырылған жобаның даму циклі. Инвестиция аспектілерін талдау. Қаржыландыру 

көздерін анықтау. Инвестициялық жобаны қаржылық бағалау. Қаржыландырылған жобаны бақылау. Жобаны 

жоспарлау 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро- макроэкономика 

Постреквизиттері:  Кәсіпорында тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) стартап-жобаларды қаржыландырудың сипатын, оның түрлерін және 

дамуының тарихи негіздерін біледі. C) қаржыландырылған инвестициялық жобаның өмірлік циклы мен кезеңін 

анықтай алуы. C) қаржыландырылатын жобалардың тиімділік көрсеткіштерін есептеу дағдыларына ие. D) 

жобаның негізгі және әлеуетті қатысушылары мен венчурлық қаржыландыру арасындағы тәуекелді бөлу 

әдістеріне ие болу, - қаржыландырылатын жобаны қаржылық құрылымдау. E) экономикалық ақпараттың үлкен 

көлемін талдауы керек, - ерекше жағдайда шешім қабылдауы керек. 
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7.1 Модуль - Бизнес талдау (бизнес-аналитика), 30 кредит 

БП ЖК BA 3214 Бизнес-аналитика 5 5 

БП ТК ZhT 3215 Жобаларды талдау 5 5 

БП ТК BK 3216 Баға қалыптастыру 5 5 
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7.1 Модуль - Бизнес талдау (бизнес-аналитика) 

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

Пәннің атауы: Бизнес-аналитика 

Бағдарлама авторы:  Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Статистикалық әдістемені оқып-үйрету; студенттерді ғылыми ұйымдастырылған  
жүйе бойынша статистикалық әдістерді қолдану арқылы әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен 

процестердің сандық өзгерістерін сапалық жағымен байланыстыра отырып талдау жүргізуге үйрету, 

статистикалық  зерттеудің кезеңдерімен, жалпылама көрсеткіштерді  алу жолдарымен, талдаудың индекстік 

кемімелі, серпінді талдау әдістерімен таныстыру, оларды әлеуметтік-экономикалық процестерді зерттеуде  

қолдану қабілетін және статистикалық заңдылықтарды айқындау қабілетін  қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Статистикалық индекстік әдісті қолдану, яғни барлық әлеуметтік-экономикалық 

процестерге салыстырмалы талдау мен динамиканы жүргізу  және осы жағдайға әсер ететін факторларды 

анықтау, Ұлттық есеп жүйесінің құрылымының методологиясын,барлық әлеуметтік-экономикалық процестерге 

талдау және динамика жүргізу және осы жағдайға әсер ететін факторларды анықтау, Ұлттық есеп жүйесінің 

шоттарның құрылуы. 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Экономикадағы математика. 

Постреквизиттері:  Шағын орта және бизнес 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) жалпылау, пайдалану мақсатында қоғамдық құбылыстар туралы 

статистикалық мәліметтерді статистикалық әдістермен өңдеу туралы, В) білуге және қолдануға: пәннің 

теориялық негізін, статистикалық көрсеткіштердің есептеу тәсілдерін, әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстардың өзгерісін талдауда статистикалық әдістерді қолдануды; С) дағдылануға; статистикалық 

ақпаратты пайдалануда статистикалық өңдеу тәсілдерін кеңінен қолдану; D) әлеуметтік-экономикалық 

процестерге салыстармалы  талдау мен динамиканы  жүргізуді қолдана білу; Е) Ұлттық есеп жүйесінің 

құрылымының методологиясын  пайдалану. 

 
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. Болашақ менеджерлерді инвестициялық жобаны 

талдау негіздеріне үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоба және жобаларды талдау туралы түсінік. Жобаларды талдаудың негізгі 

категориялары. Алғашқы инвестициялық талдау және бизнес-жоспарды дайындау. Жобаларды талдауда 

қолданылатын есептеу тәсілдері. Инвестицияларды бағалау әдістемесі. 

Пререквизиттері: Шаруашылық қызметін талдау, Кәсіпорын экономикасы 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ЖК SAE 3302 Салықтық әкімшілік ету 5 5 

КП ТК ЕАТ 3303 Еңбек ақы төлеу 5 5 

7.2  Модуль - Құқық cалалары (бизнес құқық), 30 кредит 

БП ЖК BA 3214 Бизнес-аналитика 5 5 

БП ТК KRSalK 3215 ҚР салық құқығы 5 5 

БП ТК KRBK 3216 ҚР банктік құқығы 5 5 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ЖК SAE 3302 Салықтық әкімшілік ету 5 5 

КП ТК SZhK 3303 Стартап жобаларды қаржыландыру 5 5 

8.1 Модуль - Бизнесті құқықтық реттеу (бизнес құқық), 30 кредит 

БП ТК KRKK 3217 ҚР кәсіпкерлік құқығы 6 5 

БП ТК KRAK 3218 ҚР азаматтық құқығы 6 5 

БП   Өндірістік практика 6 5 

КП ЖК KREK 3304 ҚР еңбек құқығы 6 5 

КП ЖК KRAK 3305 ҚР әкімшілік құқығы 6 5 

КП ТК KRKКK 3306 ҚР Кеден және қаржы құқығы 6 5 

8.2 Модуль - Еңбекті ұйымдастыру (бизнес-аналитика), 30 кредит 

БП ТК НЕК 3217 Халықаралық экономикалық қатынастар 6 5 

БП ТК ShEE 3218 Шет елдер экономикасы 6 5 

БП   Өндірістік практика 6 5 

КП ЖК KREK 3304 ҚР еңбек құқығы 6 5 

КП ЖК KRAK 3305 ҚР әкімшілік құқығы 6 5 

КП ТК ЕN 3306 Еңбекті нормалау 6 5 
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Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Кәсіпорын қызметін жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қаржылық құжаттарды итерпретациялау; B) қаржылық қызметті бағалау 

әдістемелерін меңгеру; C) инвестициялық шешімдерді қабылдау және инвестициялық  жобаларды басқару мен 

стандарттық әдістерді құрастыру; D) капитал құрылымын басқару және оның табыстылығын бағалау; E) 

компанияны қайта құру мәселелерін шешумен қаржылық мәселелерін табу. 

 
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 өте тиімді және бәсекеге жарамды, 

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

мүмкіндік береді. 

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

әдістемесінің ғылыми негізі, нарыққа көшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, өнімнің өзіндік құны 

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

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

агроөнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс өнімдеріне бағақалыптасу, көлік саласындағы 
тарифтердің қалыптасуы мен сала ерекшелігі, тұтынушы тауарларға қойылатын бөлшек бағалар, қоғамдық 

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

Пререквизиттері: Шаруашылық қызметін талдау, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Кәсіпорын қызметін жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тауарлар мен қызметтерге тарифтер мен бағаны  есептеудегі есепке 

алынатын теориялық және практикалық дағдыларды алуы. В) нарықтық экономиканың негізгі 

мәселелеріншешудегі бағалық механизмін пайдаланудың негізгі бағыттарының құрылымы, днамикасы, деңгйі 

жөнінде жүйеленген мәнділігінің қалыптасуы. С) баға динамикасын және құралымын талдау және болжау. D) 

баға қалыптастыруға әсер ететін факторларды  талдау Е)  баға қалыптастырудың әдістерін қолдану. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: әртүрлі ақпаратпен жұмыс істей білу, өзгелердің идеяларын түсініп, оны 

қабылдай білу, өз идеясын айтып, оны негіздей білуді үйрету.Академиялық мәтіндердің білім мазмұнын 

нақтылай отырып, олардың ерекшеліктерін, құрамын талдап көрсету; нысаналы ғылым саласына сәйкес 

мәтіннің құрылымын игерту және қолданылатын зерттеу әдістерін айқындау; академиялық бағытта жазылатын 

мәтіндердің түрлерін ажырата білу арқылы мән-мағынасы айқын, ақпаратмәліметі түсінікті, тілі жатық, өз 

бетінше әзірленетін шығармашылық жұмыс жазуға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу – бұл әлемдік білім беру салаларында және ғылыми ортада кең 

таралған ақпараттық үдерістерді, академиялық қарым-қатынастарды, халықаралық тәжірибе алмасуларды 

жаңаша дамытуға бағытталған құзыреттердің дәстүрлі түрі. Сонымен қатар зерттеушінің(білім алушылардың) 

ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі. 
Академиялық жазу – эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және 

докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен монографиялар сияқты ғылыми мәтін 

жазудың әдіснамасы.  

Пререквизиттері:Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Кәсіпорын қызметін жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің әрі 

оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысын үйренеді. В. Ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі 

мен стилін таңдап, қолдана біледі. С. Шетелдік серіктестермен жазбаша түрде ғылыми-экономикалық ақпарат 

алмасуды меңгереді. Д. Өзі жазған ғылыми жоба нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра 

алады; халықаралық конференцияларда, симпозиумдарда, вебинарларда таныстыруақпарттарын жариялаудың 

әдістерін біледі. Е. Курсты оқып біткеннен кейін зерттеуші аңдатпа, түйіндеме, пікір, ғылыми мақала тезисін 
жаза алады;таңдалған мамандық бойынша ғылыми-экономикалық әдебиеттердің түрлі жанрларындағы 

мәтіндерді (ғылыми мақала, патент, монография, ғылыми жұмыста, диссертация, баяндама, тезистер, аңдатпа, 

түйіндеме және т.б.) құрастыруды игереді 

 

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

Пәннің атауы: Салықтық әкімшілік ету 

Бағдарлама авторы:  Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:Салықтық әкімшілік етудың теориялық негіздерін, Қазақстан Республикасының 

салық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының негізгі этаптарын, экономиканы реттеудің салықтық құралдарын 
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және оларды қолдану мүмкіндігін, елдегі салық реформасы мен Қазақстанның салық заңдылығының  негізгі 

концепцияларын кешенді оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салықтық әкімшілік ету  пәнін оқытудың пәні мен әдістері. Салық жүйесінің 

экономикалық мазмұны, құрамы мен құрылымы, Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуы мен 

дамуының негізгі этаптары, алымдар және оның салықтар, баждар, төлемақылардан айырмашылығы. 

Қазақстанның салық жүйесіндегі алымдар және оның аймақ бюджетін қалыптастырудағы ролі. Қазақстан 

Республикасының салық жүйесінде тура және жанама салықтардың қызмет ету ерекшеліктері. Меншікке 

салықтар сипаттамасы, салық салу принціптері, салық жүйесін құрудағы олардың ролі. Қазақстанның салық 
қызметінің құрылуы және дамуы, құқықтық аспектілері. Салық саясатының негізгі бағыттары және салық 

қызметі формалары. Салықтық өндірістің экономиканың даму ерекшеліктерімен өзара байланысы. Салықтық 

бақылаудың экономикалық мазмұны, мақсаттары мен міндеттері. 

Пререквизитттері:  Экономикалық теория, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизитттері: ҚР әкімшілік құқық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Салық салудың экономикалық мазмұнын, функциялары мен принціптерін, 

Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасу тарихы мен даму этаптарын, салық реформаларының 

негізгі концепцияларын, салықтық менеджменттің мазмұны мен ұйымдастыру негіздерін, салық салудың 

құқықтық негіздерін, салықтарды есептеу әдістері мен төлеу формаларын оқытады. В) Салық салу 

принціптерін, практикада салықтық өндірісті жүзеге асыру тәртібін біледі. С) Салықтық өндірісті жүзеге асыру 

мен салық жүйесінің даму бағыттарын анықтауда салықтық процесті басқаруды ұйымдастыруға қабілетті. D)  

Салықтық процесті басқару облысындағы және салықтық механизмді оңтайландыру бойынша базалық білімді 
көрсетеді. E) Салық есебі туралы түсінік, жалпы жылдық табыс есебі, заңды тұлғаның жалпы жылдық 

табысынан алынған шегерімдердің салықтық есебі, заңды тұлғаның жалпы жылдық табысынан алынған  басқа 

да шегерімдердің есебі 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек ақы төлеу 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Курста еңбекке ақы төлеу формалары мен жүйелерінің толық сипаттамасын 

беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген пәнде еңбекке ақы төлеуді ұйымдастыру мәселелері ашылған. Еңбекке 

ақы төлеудің тарифтік жүйесінің, жұмыскерлерге сыйақы беруді ұйымдастырудың, еңбекке ақы төлеу 
формалары мен жүйелерінің толық сипаттамасы ашылған. Басшылардың, мамандар мен қызметкерлердің 

еңбектеріне ақы төлеу ерекшеліктері сипатталған. Отандық және шетелдік кәсіпорындарда еңбекке ақы төлеу 

жүйелерін дамыту қарастырылған. Грейдинг технологиясы сипатталған, компенсациялық пакетті қалыптастыру 

мәселелеріне, оның құрылымы мен функцияларына, сондай-ақ кәсіпорынның еңбекақы қорын қалыптастыру 

мен пайдалануға көңіл бөлінген. 

Пререквизиттері: Қазақстанның  казіргі заман  тарихы, Шаруашылық қызметін талдау 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау,  ҚР еңбек құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) еңбекке ақы төлеуді ұйымдастыру әдістерін меңгеру B) Еңбекке ақы 

төлеудің тарифтік жүйесінің, жұмыскерлерге сыйақы беруді ұйымдастыру. C) еңбекке ақы төлеу формалары 

мен жүйелерінің толық  қолдану  D) Отандық және шетелдік кәсіпорындарда еңбекке ақы төлеу жүйелерін  

меңгеру   E) Грейдинг технологиясы сипатталған, компенсациялық пакетті қалыптастыру мәселелерінқолдану. 

 

7.2  Модуль - Құқық cалалары (бизнес құқық) 

 

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

Пәннің атауы: ҚР салық құқығы 

Бағдарлама авторы: Нурлин  А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Салықтық құқықтың, салықтық құқықтық нормалардың және салықтық 

құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдарын білуге әрі жадына түюге;қолданыстағы салық салу жүйесінің 

сипаттамасын, мемлекеттік бюджетке төленетін салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің 

айырмашылығы мен аралық қатынастарын әрі олардың өзіне тән белгілерін таныту, түсінік қалыптасытыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салық салуға және салықтык қызметке, сондай-ақ мемлекеттің салық жүйесін 

кұру проблемаларына қатысты нормативтік кұқықтық материалды меңгеруге; ықшамды салық салу, салықтық 
юрисдикция мәселелерімен танысуға, салық заңнамасының негізгі принциптері мен ережелерін білуге; 

салықтық қүқықтық қатынастар субъектілерінің шеңберін белгілей білуге, салықтық құқықтық қатынастың 

міндет жүктелген тарапы салық төлеушінің мәртебесін және салықтық құқықтық катынастың құқық берілген 

тарапы мемлекеттік өкілдері уәкілетті органдардың мәртебесі.  

Пререквизиттері: Шаруашылық қызметін талдау, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Кәсіпорын қызметін жобалау 

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

оларды саралай білуді игеру;  B) Салық салуға және салықтык қызметке, сондай-ақ мемлекеттің салық жүйесін 
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кұру проблемаларына қатысты нормативтік кұқықтық материалды меңгеру; C) ықшамды салық салу, салықтық 

юрисдикция мәселелерімен танысуға, салық заңнамасының негізгі принциптері мен ережелерін білуге; D) 

салықтық қүқықтық қатынастар субъектілерінің шеңберін белгілей білуге; E) салықтық құқықтық қатынастың 

міндет жүктелген тарапы салық төлеушінің мәртебесін және салықтық құқықтық катынастың құқық берілген 

тарапы мемлекеттік өкілдері уәкілетті органдардың мәртебесін айқындай алуға 

 

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

Пәннің атауы: ҚР банктік құқығы 
Бағдарлама авторы: Мұхтарова С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР-дағы банктер коммерциялық ұйымдар ретінде, банк қызметінің негізгі 

бағыттары ретіндегі құқықтық негіздерін түсіндіру және зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 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 

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: Шаруашылық қызметін талдау, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Кәсіпорын қызметін жобалау 

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

оларды саралай білуді игеру. В) Біліктілік-Жоғарғы оқу орындарында «Қазақстан Республикасының Банк 

құқығы» курсын зерделеу мақсаты банктік құқықтың теориялық негіздерін, банктік заңнаманың нормалары мен 

құқықтық қағидаларын, банктік тәжірибемен, банктік құжаттармен, банктік стандарттармен таныстыру және 

оқыту, банктік қызметті реттеу негіздерін, мемлекеттің ақша  несие саясатының негіздерін оқыту болып 

табылады. С) Дағды-дағдылану: ғылыми-зерттеу жұмыстарына машықтану.Е) Құзыреттілік-банктік құқықтық 

қатынастағы  нарықтық экономикаға сай айналыстағы терминдерін білу, мазмұнын түсіну, нормативті актілерді 

білу және алған білімдерін тәжірибеде қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Стартап  жобаларды  қаржыландыру 

Бағдарлама авторы:  Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер арасында стартаптарды құру және дамыту әдістемесі туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру; стартаптарды қаржыландыру, басқарушы компаниялардың жобаларды іске асыруын 

бақылау жөніндегі несиелік ұйымдардың қызметі туралы білімдер жиынтығы. 

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

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

қолдана отырып стартаптар құру. Стартаптардың сапасын бағалаудың көп өлшемді моделі. Венчурлық 

қаржыландыру түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың ерекше белгілері. Қаржыландырылған жобаның 

тиімділігін бағалау. Қаржыландырылған жобаның даму циклі. Инвестиция аспектілерін талдау. Қаржыландыру 

көздерін анықтау. Инвестициялық жобаны қаржылық бағалау. Қаржыландырылған жобаны бақылау. Жобаны 

жоспарлау 

Пререквизиттері: Қазақстанның  казіргі заман  тарихы, Шаруашылық қызметін талдау 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау,  ҚР еңбек құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) стартап-жобаларды қаржыландырудың сипатын, оның түрлерін және 

дамуының тарихи негіздерін біледі. C) қаржыландырылған инвестициялық жобаның өмірлік циклы мен кезеңін 

анықтай алуы. C) қаржыландырылатын жобалардың тиімділік көрсеткіштерін есептеу дағдыларына ие. D) 

жобаның негізгі және әлеуетті қатысушылары мен венчурлық қаржыландыру арасындағы тәуекелді бөлу 

әдістеріне ие болу, - қаржыландырылатын жобаны қаржылық құрылымдау. E) экономикалық ақпараттың үлкен 

көлемін талдауы керек, - ерекше жағдайда шешім қабылдауы керек. 

 

8.1 Модуль - Бизнесті құқықтық реттеу (бизнес құқық) 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: ҚР кәсіпкерлік құқығы 

Бағдарлама авторы:  доцент Мухтарова С.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Тауарлық айналымға қызмет көрсету және кәсіби кәсіпкерлер арасындағы 

қарым-қатынасты реттейтін теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Курстың мақсаты 

кәсіптік сауданы реттеу, кәсіпкерлік қатынастарды реттеу, олардың объектілерін сату және сатып алу 

субъектілері арасындағы қарым-қатынастарды терең зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпкерлік қызметтің бастамашылығы және дербестігі; меншіктің болуы; тәуекел 

сипаты; пайда (табыс) алуға деген мүдделілік, мемлекеттік кәсіпкерлік,жеке кәсіпкерлік. 
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Пререквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері:  Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) азаматтық құқықтың субъектісі мен әдісін, кәсіпкерлік құқық 

принциптерін білу; B) кәсіпкерлік құқық саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы білу; C) 

нарықтағы сауда келісім-шарттарын жасасу, өзгерту, тоқтату және орындау, сондай-ақ жұмыстарды / 

қызметтерді көрсету бойынша мәмілелерді жасауға байланысты процесті заңды түрде ұйымдастыру; D) 

кәсіпкерлік құқықтық қатынастар саласында қалыптасқан практикалық жағдайларды дербес шешеді; E) 

кәсіпкерлік саласында дауларды шешу кезінде пайдаланылатын құжаттарды (талап арыздар, шағымдар, талап-
арыздарды қарастыру және т.б.) сауатты түрде жасайды. 

 

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

Пәннің атауы: ҚР азаматтық  құқығы 

Бағдарлама авторы:  Мухтарова С.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде азаматтық-құқықтық қатынастардың, азаматтық-құқықтық 

институттардың табиғаты мен мәні туралы жүйелендірілген білімді қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста азаматтық-құқықтық ұғымдар, нормативтік-құқықтық актілердің мәнін 

ашу және азаматтық құқық нормаларын нақты өмірлік жағдайларға қолдану қарастырылады. 

Пререквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері:  Кәсіпорын қызметін жоспарлау, ҚР азаматтық процессуалдық құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқықтық нормаларды түсіндіру, қоғамдық қатынастарды мемлекеттік 
реттеуге, құқық қолдануға баға беру.  В) алынған білім негізінде заң мәселелерінде ориеналық және талдай 

білу, танымның ғылыми әдістерін пайдалану, талдау, өз бетінше және сыни ойлау қабілеті; С) әкімшілік-

құқықтық түсініктер мен санаттарды жинақтап меңгеру.  D) іскерлік қарым-қатынас машықтары мен 

дағдыларын меңгеру; құқықтық саладағы қабілеттілікті дамыту; Е) нарықтық қатынастар жағдайында 

құқықтық және экономикалық білімді практикада шебер және сауатты қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: ҚР еңбек құқығы  

Бағдарлама авторы:  доцент, Смагулова А.С. 

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

және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен 
жүмыс істеу қабілетін иемдену, практикада туындайтын күрделі мөселелерде бейімделуге, алған 

білімдерін қолдану қабілеті пайымдау. 

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

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

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

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

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

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

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

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

құқықтық қорғау. 
Пререквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері:  Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

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

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

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

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

Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

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

Пәннің атауы: ҚР әкімшілік құқығы 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әкімшілік құқықтың түсінігін, категорияларын, институттарын, жүйесін, 
әкімшілік іс-жүргізу процесін, түрлі салаларды мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін кешенді оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 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 
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құзыретті атқарушы органдардың ішкі істер органдарымен қарым-қатынас ерекшеліктерімен таныстыру болып 

табылады 

Пререквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері:  Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Мемлекеттік басқару теориясы 

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

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

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

мен дамуына әсер ететін негізгі факторларды анықтап, әрбір құбылыстың себебін және салдарын түсінуі қажет. 
С) Ол мемлекеттік, конституциялық, қаржылық, еңбек, қылмыстық құқық және басқа заңгерлік пәндермен 

тығыз байланысты. Әкімшілік құқықты оқыту студенттерге мемлекеттік билікті атқару органдары және басқа 

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

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

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

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

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

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

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

саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: ҚР Кеден және 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  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан құқығындағы кеден құқығының жеке кешендік құқық саласы ретінде 

құрылып, дамуына ғылыми негіздеме беруді мақсат етті.  Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті 

жүзеге асыру әдістері, қаржылық құқықтық қатынастарды, Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы 

өкілетті органдар, бюджет саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін 

құқық нормалары мазмұны және мағынасын студенттерге түсіндіру, құқық жүйесіндегі қаржы құқығының 

орны мен ролі туралы, қаржы  қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы 

қажет, практикалық қызметте қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, 
заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы қолдану мәселелері бойынша қорытындылар. 

Пререквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері:  Кәсіпорын қызметін жоспарлау, ЕАЭО- кеден құқығы 

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

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

қаржылық құқықтық қатынастарды, C) Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

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

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

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

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере білу және қолдана білу қажет. 
 

8.2 Модуль - Еңбекті ұйымдастыру (бизнес-аналитика) 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық экономикалық қатынастар 

Бағдарлама авторы: Миралиева  А.Ж. 

Курсты оқытудың мақстаты: әлемдік қатынастардың   теориялық негіздері мен заманауи ерекшеліктерін 

зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық экономикалық қатынастар объективті алғышарттары мен мәні. 

Халықаралық экономикалық қатынастар негізгі формалары мен кезеңдері. Сауда-экономикалық одақтарға 

кіретін елдердің салдарын экономикалық талдау. Ақша қатынастар экономикалық негіздері. Еуропалық 

қоғамдастықтар. Еуропалық Одақ: қатынастар ерекшеліктері және оны реттеу механизмі. Америка 
континентіндегі экономикалық қатынастар.   Азия-Тынық мұхиты аймағындағы экономикалық қатынастар. 

Африкадағы экономикалық қатынастар.  Посткеңестік кеңістіктегі экономикалық қатынастар  

Пререквизиттері: Шаруашылық қызметін талдау, Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Еңбекті нормалау, Кәсіпорын қызметін жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) халықаралық экономикалық қатынастардың теориялық негіздері және  

алғышарттары мен мәнін  білу. B) халықаралық деңгейдің қазіргі жағдайына сенімді бағдарлау  экономикалық 

қатынастар, оның проблемалары, әлеуеті және механизмін  түсіну. C) сандық және сапалық сипаттамаларын 

талдау халықаралық экономикалық қатынастар тенденцияларды  білу.  D) аймақтық деңгейдегі экономикалық 
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қатынастар саралау дағдылары.  E) халықаралық экономикалық қатынастарға  қатысты  перспективалар мен 

заманауи әдістерін  қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Шет елдер  экономикасы 

Бағдарлама авторы  Миралиева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қазіргі кезеңдегі әлемдегі экономикалық жағдайдың 

ерекшеліктерімен таныстыру. Экономикалық дамудың ұлттық модельдері, сондай-ақ елдің әлемдік 
экономикаға мамандануы арқылы ұлттық экономика мен әлемдік экономикалық қатынастар жүйесінің 

байланысы талданады. Әлем елдерінің негізгі топтарының экономикалық тарихы, тенденциясы және даму 

перспективалары анықталды, мемлекеттердің макроэкономикалық саясатын қарастыруға баса назар аударылды. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Әлем елдерінің типологиясы. Елдердің дамуының әлеуметтік-экономикалық 

модельдері. Солтүстік Америка елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуының жалпы сипаттамасы. Батыс 

Еуропаның экономикасы: жалпы сипаттамалары және негізгі әлеуметтік-экономикалық даму модельдері. 

Жапония. Әлеуметтік-экономикалық модельдің негізгі белгілері. Дамушы елдердің дифференциациясы. 

Солтүстік Африка мен Таяу Шығыс елдерінің экономикалық даму ерекшеліктері. Латын Америкасы елдері. 

Үндістан. Импортты алмастыру жағдайындағы елдің даму ерекшеліктері мен нәтижелері. Африка елдерінің 

экономикалық өсу ерекшеліктері. Қытай реформалары: әмбебап тенденциялар және ерекше ерекшеліктер. 

Өтпелі экономикасы бар елдер. 

Пререквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері:  Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Сала экономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) экономикалық, шаруашылық-құқықтық қызметті талдауға және 

ұйымдастыруға дайын болу. B) тұтынушылар мен өндірушілердің, экономикалық игіліктердің мінез-құлқының 

себептерін түсіну. C) нарықтық құрылымдардың әртүрлі типтері туралы тұтас түсінікке ие.  D) аланың 

бәсекелестік ортасына талдау жүргізуге қабілетті.  E) кәсіпорындар мен салаларды ұтымды орналастыру, өнімді 

өткізу ареалдарын қалыптастыру, аумақтар кеңістігін ұйымдастыру ерекшеліктерін түсінеді. 
 

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 мазмұны: 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 бөлінісі және кооперациясы, жұмыс орындарын 

ұйымдастыру және оларға қызмет көрсету мәселелері, еңбек тәсілдері, әдістері, жағдайлары және тәртібі, 

еңбекті ұйымдастыру, оны жобалау формалары туралы ережелер қарастырылған. Өндірістік және еңбек 

үдерістері, жұмыс уақыты шығындары, еңбек жөніндегі нормалар мен нормативтік материалдар, нормалау 

әдістері  туралы ережелер келтірілген. 

Пререквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономикалық  теория 

Постреквизиттері:  Кәсіпорын қызметін жоспарлау, ЕАЭО- кеден құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Еңбекті нормалаудың әдістерін меңгеру. B) Еңбекті нормалау жоспарлау 
және ұйымдастыру. C) еңбекті ғылыми ұйымдастырудың міндеттері мен функцияларын атқару.  D) Еңбек 

бөлінісі және кооперациясы, жұмыс орындарын ұйымдастыру.  E) Өндірістік және еңбек үдерістері, жұмыс 

уақыты шығындары, еңбек жөніндегі нормалар мен нормативтік материалдар, нормалау әдістері  туралы 

ережелерін  қолдану. 
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4 Модуль  - Мемлекеттік-құқықтық пәндер және руханият,  18 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК МКТ 1201 Мемлекет және құқық теориясы 1 4 

БП ЖК KK 1203 Конституциялық құқық 2 4 

БП ЖК KКО 1204 Құқық қорғау органдары 2 4 

БП    Оқу практикасы 2 1 
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4 Модуль  - Мемлекеттік-құқықтық пәндер және руханият 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханиат 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет  туралы жан-жақты білім беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 
ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

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

Пәннің атауы: Мемлекет және құқық теориясы 

Бағдарлама авторы: Бердыбаев Е.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  мемлекет пен құқықтың негізгі және жалпы заңдары, олардың мәні, мақсаты 

мен дамуы туралы жалпылама білімді қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: мемлекет пен құқықтың пайда болуы, құрылуы және дамуы, оның жалпы заңдары, 

мемлекет пен құқық қатынастары; саяси-құқықтық жүйеде, заңда, әділдік, заңдылық, конституциялылық, заң 

шығару үдерісі және оның жекелеген сатылары, заңды мінез-құлқы, құқық бұзушылық және заңды 
жауапкершілік сияқты мемлекеттің және құқықтың мемлекет пен құқықтың орны мен рөлі, сипаты мен 

ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы мектеп курсы 

Постреквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: A) Мемлекет пен құқықтың жұмыс істеуі мен дамуының негізгі заңдарын 

білу және түсіну B) Әділдік, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениетке негізделген кәсіби қызметті жүзеге 

асыру. C) қазіргі дамудағы мемлекет пен құқықтың орыны, рөлі мен функциялары туралы пікір білдіру қабілеті. 

D) мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылын жетілдіру, олардың нормативтік қолдауын 

қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар әзірлеу. E) құқықтық және процедуралық құжаттарды дайындау кезінде 

құқықтық терминдерді қолдану мүмкіндігі 

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

Пәннің атауы: Конституциялық құқық  

Бағдарлама авторы: Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің конституциялық және құқықтық қатынастар туралы білім жүйесін 

қалыптастыру, оның мазмұны субъектілер арасындағы конституциялық құқық нормаларында көзделген өзара 

құқықтар мен міндеттер түріндегі құқықтық байланыс, сондай-ақ мемлекеттік органдардың және жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының, сот және сайлау жүйесінің негіздерін ұйымдастыру және олардың қызметі ҚР. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Конституциялық құрылыстың негізі, халықтың егемендігі мен оны жүзеге 

асырудың түрлері, мемлекеттің құрылымы мен өкілеттіктерінің бөлінуі, мемлекеттің әлеуметтік және зайырлы 

сипаты, идеологиялық әртүрлілік, мемлекеттегі Конституцияның артықшылығы, мемлекет пен адам 

арасындағы қарым-қатынас, азаматтардың, азаматтығы жоқ адамдардың, шетел азаматтарының және оларды 

жүзеге асырудың кепілдіктері, Қазақстан Республикасының құрылымы, мемлекеттік органдардың, Президент, 
Үкімет, сот органдарының жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуі, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарында. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы мектеп курсы 

Постреквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: A) конституциялық құрылыстың негіздерін білу және түсіну B) дамыған сот 

төрелігі, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениетке негізделген кәсіби қызметті жүзеге асыру. C) мемлекеттік 

билік пен жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін дамыту туралы негізді пайымдаулар жасау қабілеті. D) 
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мемлекеттік органдардың, сайлау жүйесінің қызметін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу мүмкіндігі. E) 

құқықтық және процедуралық құжаттарды дайындау кезінде құқықтық терминдерді қолдану мүмкіндігі 

 

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

Пәннің атауы: Құқық қорғау органдары  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мурсалова Л.А. 

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

зерттеу, нормативтік актілерді оқып, білу  
Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР құқық қорғау қызметі және құқық қорғау органдары, ҚР сот билігі: тарихы, 

жай-күйі және болашағы, ҚР судьяларының құқықтық мәртебесі, прокуратура актілері, прокуратура 

органдарының жүйесі және оларды ұйымдастыру, ҚР Әділет органдарын ұйымдастыру, ҚР алдын ала тергеу 

және анықтау органдарының жүйесі. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы мектеп курсы  

Постреквизиттері: Қылмыстық құқық (ерекше бөлім), Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

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

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

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

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

актілермен жұмыс жасау икемділіктерін білуге тиіс. 
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3.1 Модуль  - Философия және кәсіпкерлік,  10 кредит 

ЖБП МК 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 МК Fil 2107 Философия 4 5 

ЖБП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

5 Модуль - Азаматтық және қылмыстық құқықтардың жалпы бөлімі, 10 кредит 

БП ЖК AK (ZhB) 2205 Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 3 5 

БП ЖК KK (ZhB) 2206 Қылмыстық құқық (жалпы бөлім) 3 5 

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

БП ЖК AK (EB) 2207 Азаматтық құқық (ерекше бөлім) 4 5 

БП ЖК KK (EB) 2208 Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) 4 5 

БП    Өндірістік практика 4 3 

7.1 Модуль - Рим құқығы және мұсылмандық құқық, 8 кредит 

БП ТК RK 2209 Рим құқығы 3 4 

БП ТК MK 2210 Мұсылмандық құқық 3 4 

7.2 Модуль - Мемлекет және құқық тарихы, халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық, 8 кредит 

БП ТК  MKT 2209 Мемлекет және құқық тарихы 3 4 

БП ТК HUMK 2210 Халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық 3 4 

8.1 Модуль - Әкімшілік процесс пен криминология (қылмыстық-құқықтық траектория), 15 кредит 

БП ТК AKP 2211 Әкімшілік құқық және процесс 3 5 

БП ТК Kri 2212 Криминология 4 5 

БП ТК ZKE 2213 Заңгердік кәсіптік этикасы 4 5 

8.2 Модуль - Ұлттық салалық құқықтық пәндер (азаматтық-құқықтық траектория), 15 кредит 

БП ТК AK  2211 Әкімшілік құқық 3 5 

БП ТК ОК 2212 Отбасылық құқық 4 5 

БП ТК EK 2213 Еңбек құқығы 4 5 
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3.1 Модуль  - Философия және кәсіпкерлік 

Дублин дискрипторлары: 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 мазмұны: 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: Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері, Медиация 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен 

реттеудің заңнамалық тәжірибесі саласындағы кәсіби білімін көтеру 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 

көрсеткіштер) қолдану мүмкіндігі үшін студенттердің аналитикалық ойлау дағдыларын дамыту D)  тәуекелдің 

түрлерін, олардың пайда болу көздерін, олардың даму заңдылықтарын түсінуге қол жеткізуді қамтамасыз ету 

және ықтимал шығындарды бағалаудың қазіргі заманауи әдістемелерін қолдану негізінде тиімді тәуекел-

менеджмент бойынша шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру  Е) кәсіпкерліктің ұйымдық-басқару 

негіздерін қалыптастыру 

 

3.2 Модуль  - Философия және академиялық адалдық 

Дублин дискрипторлары: 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 көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ 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 өзекті мәселелері, Медиация 

Оқытудан  күтілетін 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 

 

5 Модуль - Азаматтық және қылмыстық құқықтардың жалпы бөлімі 

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

Пәннің атауы: Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Қатысушылардың теңдігі негізінде тауарлық-ақшаны және өзге де мүліктік 

қатынастарды реттеу туралы студенттердің идеяларын қалыптастыру, сондай-ақ мүліктік емес жеке мүліктік 
емес қатынастар 

Курстың қысқаша мазмұны: азаматтардың азаматтық құқықтарының субъектілері ретінде; заңды тұлға; 

азаматтық-құқықтық қатынастарға мемлекет пен әкімшілік-аумақтық бірліктердің қатысуы; азаматтық құқық 

объектілері; мәмілелер; өкілдігі және сенімхаты; азаматтық құқықтағы терминдер, мүліктік құқықтардың 

тұжырымдамасы мен мазмұны және басқа да нақты құқықтар; ортақ меншік; меншік құқығын сатып алу және 

тоқтату; меншік құқығын қорғау; міндеттеме тұжырымдамасы және оның орындалуы; міндеттемелерді 

орындау; мiндеттемелердегi адамдардың өзгеруi; міндеттемені бұзғаны үшін жауапкершілік; мiндеттеменiң 

тоқтатылуы; шарт бойынша жалпы ережелер. 
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Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: A) Меншік қарым-қатынастарының мазмұны мен тиісті мүліктік емес 

құқықтық қатынастарды білу және түсіну B) реттеу және азаматтық және құқықтық міндеттемелерді тіркеу 

бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыру C) Азаматтық және құқықтық қатынастардың мазмұнын талдау 

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

құжаттарды құрастыру және орындау мүмкіндігі 

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

Пәннің атауы: Қылмыстық құқық (жалпы бөлім) 

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

Курсты оқытудың мақсаты:  студенттер арасында терең теориялық білімді қалыптастыру және осы негізде 

сот және құқық қорғау органдарына тапсырылған қылмыстық заңнаманың нормаларын тиімді қолдану 

бойынша қажетті дағдылар мен қабілеттерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қылмыстық құқықтың тұжырымдамасы мен сипаттамаларын, қылмыстық құқық 

бұзушылықтың және қылмыстың құрамын, жазалау түрлерінің тұжырымдамасы мен түрлерін, қылмыстық 

құқық бұзушылық санаттарын, қылмыстық әрекеттердің сатыларын, әрекеттің қылмыстық әрекетін тоқтататын 

жағдайлар мен қылмыстық жауапкершіліктен босатудың тәртібі мен шарттарын белгілейтін және реттейтін 

қылмыстық заңның жиынтығы жазалар, кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігінің 

ерекшеліктері, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: A) Қылмыстық құқық қағидаттары, санаттары, міндеттері туралы ережелерді 

білу және түсіну B) Қолданыстағы қылмыстық заңнамадағы тәуелсіз бағдарлау C) Қылмыстық құқықты 

түсіндіру және қолдану мүмкіндігі. D) Қылмыстық құқықты жетілдіру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру 

мүмкіндігі. E) қылмыстық құқық бұзушылықтарды дұрыс білу қабілеті 

 

6 Модуль - Азаматтық және қылмыстық құқықтардың ерекше бөлімі 

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

Пәннің атауы: Азаматтық құқық (ерекше бөлім) 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: азаматтық құқықтың арнайы бөлімі саласындағы теориялық білімдерін 

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

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

бойынша шарттық міндеттемелер, жұмыстарды орындауға келісімшарттық міндеттемелер, қызметтерді ұсыну 

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

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

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

Азаматтық трафикке қатысушылардың даралануының құралдары. Мұрагерлік құқық. Мұрагерлік туралы 

жалпы ережелер. 

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

Постреквизиттері: Азаматттық процессуалдық құқық, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Азаматтық құқық міндеттерінің мәнін білу және түсіну B) Азаматтық 
құқық қолданудағы кәсіби қызметті жүзеге асыру C) Азаматтық құқықтық қатынастардың мазмұнын талдау 

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

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

 

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

Пәннің атауы: Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) 

Бағдарлама авторы: Нурлин А.К. 

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

және құқық қорғау органдарына жүктелген қылмыстық құқық нормаларын қолдану жөніндегі міндеттерді 

тиімді орындауға қажетті күшті дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: қылмыстық құқықтың (арнайы бөлімнің) тұжырымдамасы мен мақсаттары, 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың біліктілік тұжырымдамасы, адамға қатысты қылмыстық құқық 

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

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

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

бұзушылықтарға, конституциялық құрылыстың негіздеріне және қауіпсіздікке, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар аталған қылмыстық құқық бұзушылықтар, көлік қылмыстық құқық 

бұзушылықтар, әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. 
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Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  Қылмыстық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Азаматттық процессуалдық құқық, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

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

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

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

қабілеті. E) жеке қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау және дағдылар 

 

7.1 Модуль - Рим құқығы және мұсылмандық құқық 

 

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

Пәннің атауы: Рим құқығы 

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

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

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

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

бейімделмейді, бүгінгі түбірлі өзгеріп тұрған өмірдің қажеттіліктеріне байланысты талап етіледі. Рим құқығы 

курсын оқып студенттер құқық субъектілері, меншік құқығы, міндеттемелік құқық туралы білім негіздерін 

игереді. 

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

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

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Азаматтық құқық (ерекше бөлім), Отбасылық құқық 

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

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

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

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

ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

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

Пәннің атауы: Мұсылмандық құқық 
Бағдарлама авторы:  т.ғ.к, аға оқытушы Исибаева Е.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: мұсылмандық құқықтың негіздері меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұсылман құқығының тарихы. Мұсылман құқығының негізгі теориялары. 

Мұсылмандық құқықтың түсінігі және дамуы. Мұсылман құқығының жүйесі. Мазхабтар негізі және  

мұсылмандық құқықтың қайнар көздері. Мұсылмандық құқықтың бастаушы құқық салалары.Қазіргі 

мұсылмандық құқық. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Заңгердік кәсіптік этикасы, Отбасылық құқық  

Оқытудан күтілетін 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 асыруға мүмкіндік береді. 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. 

 

7.2 Модуль - Мемлекет және құқық тарихы, халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекет және құқық тарихы 

Бағдарлама авторы: Исибаева Е.И. 

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

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

Республикасының мемлекет және құқық тарихы қазақтардың мемлекетінің және құқығының пайда болуын 
тарихтың әр кезеңіндегі дамуы мен тығыз байланыстыра келіп, сонымен қатар қоғамның материалдық өмір 

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

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

жатады. Сонымен қатар мемлекет пен құқықтың сол кездегі өндірісті әр түрлі қоғамдық экономикалық 

формалардағы қорғау кезіндегі қызмет ролін анықтауда жатады. Қазақстан Республикасының мемлекет және 

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

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

мекемелері мен ең маңызды құқық институттарын зерттейді. Бұл процестің әр түрлі кезеңдердегі нақты 
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спецификалық ерекшеліктері қандай? Ең маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар қамтып, ол біздің 

республикамыздағы мемлекет пен құқықтың дамуының негіздерінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін 

айқындайды. Курсты оқудың нәтижесінде студенттер Қазақстанның мемлекеттік - құқықтық даму 

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

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

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

анықтай және көрсете білу керек. 

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

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

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

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

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

реформалары бойынша Қазақстанның саяси-әкімшілік құрылысындағы өзгерістер. Қазақстан бірінші 

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

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

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

мемлекет 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқығы  

Постреквизиттері: Мемлекеттік қызмет және басқару, Заңгердік кәсіптік этикасы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шет елдің біліміндегі құқықтық білімінің мемлекет және құқық 

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

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

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

ретінде ақпараттар, идеиялар ,мәселелерді шешу. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық 

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

Курсты оқытудың мақсаты:«Халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық» арнайы курсын  оқыту 

құқықтану мамандығы бойынша оқитын студенттерге ислам құқығының жүйесін тереңінен үйрету мақсатында 
ұсынылады. Соңғы он жылдықта қазіргі заманда дүниежүзілік қоғамдық саяси өмірде ислам дінінің әсері 

күшеюде. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық және ұлттық мұсылмандық құқық – бұл көптеген ғасырлар бойы 

дүниежүзілік құқықтық мәдениеттің бір бөлігі 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 көрсетілген. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік қызмет және басқару, Заңгердік кәсіптік этикасы 

Оқытудан күтілетін 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 процесс пен криминология (қылмыстық-құқықтық траектория) 

 

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

Пәннің атауы: Әкімшілік құқық және процесс 

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

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

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

ұйымдастыру мен қызметінің конституциялық-құқықтық негіздері. Әкімшілік  сот жүйесі мен өндірісінің 
түрлері. Конституциялық бақылау мен конституциялық юстиция. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: Еңбек құқығы, Отбасылық құқық 

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

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

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

бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік D) Саяси және әкімшілік қызметшілердің әрекеттесу 
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саласындағы дағдылар. Е) Нақты міндеттерді шешудегі мемлекеттік қызмет туралы  заңнаманы оқыту 

саласындағы дағдылар. 

 

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

Пәннің атауы: Криминология 

Бағдарлама авторы: Мурсалова Л.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Криминология бойынша пәннің  мақсаты тыңдаушыларды аталған пәннің 

негіздерімен таныстыру және қылмыстылық пен құқық бұзушылықтардың алдын алу дағдыларына үйрету 
болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: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 бөлім) 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, Криминалистика 

Оқытудан күтілетін 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 алуға; D) қылмыстық құқық саласындағы нормативтік актілерді анализдеу Е) құқықтық  актілермен 

жұмыс жасау икемділіктерін білуге тиіс. 

 

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

Пәннің атауы: Заңгердің кәсіби этикасы 

Бағдарлама авторы: Адаев О.Ш. 

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

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

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

түрлі мамандырдың кәсіби этикасы спецификасының қажеттілігін негіздеу; құқық қорғау органдары 
қызметкерінің этикалық жағынан расталған әдептілікке, күрделі, төтенше, жанжал жағдайларында дұрыс 

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

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

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

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

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

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

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

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

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

D) Тіл табысу жағдайында өзінің ұтымды жақтарын заңгерлік тұрғыдан пайдалану Е) Оқу білім құықтық 
мәдениет,құқықтық ойлау және дамыған құқықтық сананың негізінде кәсіби қызметті дамытады. 

 

8.2 Модуль - Ұлттық салалық құқықтық пәндер (азаматтық-құқықтық траектория) 

 

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

Пәннің атауы: Әкімшілік құқық 

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

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

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

үйрету; тыңдаушыларды Қазақстан Республикасының атқарушы органдарының жүйесімен, мемлекеттік 

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

тәсілдерімен таныстыру; тыңдаушыларға шаруашылық, әлеуметтік мәдени және әкімшілік құрылыстың 
ұйымдастырылуы мен әкімшілік-құқықтық реттелуін түсіндіру, сонымен қатар жалпы, салалық және арнайы 

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

табылады 

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

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

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Кконституциялық құқық 

Постреквизиттері: Еңбек құқығы, Отбасылық құқық 



269 

 

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

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

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

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

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

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

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

қатынас қатысушыларына олардың әмірлік әсер ету нысандары мен әдістері, мемлекет, азаматтар мен ұйымдар 
арасында әкімшілік-құқықтық қатынастар туған жағдайда өзара қатынастың ерекшеліктері туралы қажетті 

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

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

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

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

саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

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

Пәннің атауы: Отбасылық құқық 

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

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

құқытық реттелуін, бала тәрбиесіндегі ата-аналардың құқықтарымен міндеттерін, ата-анаға қартайғанда 
қамқорлық, адамгершілік қатынастардың қалыптасуы туралы, қабылданған неке және отбасы туралы заңнама 

туралы толық түсінігі болуы қажет 

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

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

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

құқықтары мен міндеттері; алиментті төлеу; бала асырап алу; қамқоршы; қорғаншы;  жұбайлардың ортақ 

мееншігі; отбасы неке шарты; неке контрактісі; патронат; некеге тұру; ажырасу; бала тәрбиесі; ата–анаға 

қартайғанда қамқорлық; адамгершілік қатынастарды қалыптасуы туралы; отбасы тарихи нысаны; отбасын 

реттеу әдістері; ерлі-зайыптылар; мүліктік құқықтар; ерлі зайыптылардың бірі қайтыс болуы; некені бұзу.    

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құқығы, қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) отбасы құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 

түсіну. B) қазіргі отбасы заңнамаларын талдай білу отбасы құқығы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын 

жүзеге асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды құрастыра білімдерді, қабілеттерді және түсінуді 

тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) 

Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек құқығы  

Бағдарлама авторы: з.ғ.к, доцент, Смагулова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбекті реттеу 

және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен 
жүмыс істеу қабілетін иемдену, практикада туындайтын күрделі мөселелерде бейімделуге, алған 

білімдерін қолдану қабілеті пайымдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:еңбек құқығы, еңбекті ұйымдастыру,  нарықтық экономика жағдайындағы меншік 

түрлері, еңбек қатынастары, еңбек құқығының жүйесі, еңбек құқығының қағидалары, еңбектік құқықтық 

қатынастарының субъектілері, олардың жіктелуі, жұмыс беруші,  жұмыстылық және жұмысқа орналастыру, 

халық жұмыстылығы, ұжымдық шарттармен келісімдер, жеке еңбек шарты,  жеке еңбекм шартының 

мазмұнымен тараптары, жұмысқа қабылдау кезіндегі талаптар, еңбек шартын қызметкермен жұмыс берушінің 

бастамасымен тоқтту,  жеке еңбек шартын бұзу,  жұмыс уақытымен демалыс уақыты,  жалақы, кепілдік және 

өтемақылық  ктөлемдер,  еңбек тәртібі, жеке еңбек шарты тараптарының материалдыө жауапкершілігі,  еңбекті 

қорғау, еңбек туралы заңдылықты сақтауды қадағалау және бақылау, еңбек даулары, еңбекті  халықаралық-

құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық  

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құқығы, қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер A) еңбек құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 

түсіну. B) қазіргі еңбек заңнамаларын талдай білу еңбек құқығы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге 

асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды құрастыру. Білімдерді, қабілеттерді және түсінуді 

тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) 

Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 
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6В04201  -  ҚҰҚЫҚТАНУ 

          (2 курс орта кәсіптік білім негізінде) 

 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

7.1 Модуль - Мемлекеттік басқару 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет және басқару  

Бағдарлама авторы: з.ғ. магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:. 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 мазмұны: 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: Азаматтық процестік құқық , Қаржы құқығы 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы  
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3.1 Модуль  - Философия және кәсіпкерлік,  10 кредит 

ЖБП МК Fil 1107 Философия 2 5 

ЖБП ТК KZhBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

3.2 Модуль  - Философия және академиялық адалдық,  10 кредит 

ЖБП МК Fil 1107 Философия 2 5 

ЖБП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

5 Модуль - Азаматтық және қылмыстық құқықтардың жалпы бөлімі, 10 кредит 

БП ЖК AK (ZhB) 2205 Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 3 5 

БП ЖК KK (ZhB) 2206 Қылмыстық құқық (жалпы бөлім) 3 5 

6 Модуль - Азаматтық және қылмыстық құқықтардың ерекше бөлімі, 10 кредит 

БП ЖК AK (EB) 2207 Азаматтық құқық (ерекше бөлім) 4 5 

БП ЖК KK (EB) 2208 Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) 4 5 

7.1 Модуль - Мемлекеттік басқару, 10 кредит 

БП ТК MKB 2209 Мемлекеттік қызмет және басқару 3 5 

БП ТК AK 1210 Әкімшілік құқық 2 5 

7.2 Модуль -  Халықаралық құқық және әкімшілік процесс, 10 кредит 

БП ТК HZhK 2209 Халықаралық жария құқық 3 5 

БП ТК AKP 1210 Әкімшілік құқық және процесс 2 5 

8.1 Модуль - Салалық құқықтық пәндер мен медиация, 10 кредит 

БП ТК ОК 2211 Отбасылық құқық 3 5 

БП ТК EK 2212 Еңбек құқығы 3 5 

8.2 Модуль - Құқық қорғау органдары және бизнесті заңгерлік қолдау, 10 кредит 

БП ТК KКО 2211 Құқық қорғау органдары 3 5 

БП ТК BZK 2212 Бизнесті заңгерлік қолдау 3 5 

9.1 Модуль - Процестік құқық, 20 кредит 

КП ЖК KIZhK 2301 Қылмыстық процестік құқық 4 5 

КП ЖК AIZhK 2302 Азаматтық процестік құқық 4 5 

КП ТК IZhKC 2303 Іс жүргізу қызметін цифрландыру 4 5 

БП    Өндірістік практика 4 5 

9.2 Модуль -  Процестік және қаржылық құқық , 20 кредит 

КП ЖК KIZhK 2301 Қылмыстық процестік құқық 4 5 

КП ЖК AIZhK 2302 Азаматтық процестік құқық 4 5 

КП ТК KК 2303 Қаржы құқығы 4 5 

БП    Өндірістік практика 4 5 
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Оқытудан күтілетін 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. 

 

7.2 Модуль -  Халықаралық құқық және әкімшілік процесс 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық жария  құқық 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к, аға оқытушы Исибаева Е.И. 

Курсты оқытудың мақсаты:   болашақ заңгер мамандарына қазiргi халықаралық жария құқықты, оның негiзгi 

ұғымдарын, салалары мен институтарын, қолданыстағы құқық актiлерiн, сыртқы саяси құжаттардың және 

ғылыми зерттеулердiң терең оқытылуы болашақ мамандардың кәсiпқойлығын, құқықтық мәдениетiнiң 

қалыптасуын қамтамасыз ететiн фактор ретiнде ықпал етуге тиiстi, қазiргi халықаралық жария құқықтың 

дамуын және ерекшелiктерiн сипаттайтын материалдарды жүйелендiруге және бiрiктiруге, халықаралық құқық 

субъектiлерiнiң арасындағы қатынастардың жаңа үлгiсiн орнықтыру процесiнiң барлық қиындығы мен қрама-

қайшылықтарын студенттердiң түсiнуiне көмектесу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық жариялық құқық ұғымы, пәні, қайнар көздері және жүйесі; 

халықаралық жария құқығының принциптері; халықаралық жария құқығының субъектілері; халықаралық 
келісім шарттарының құқығы; халқаралық ұйымдар мен конференциялардың құқығы; халықаралық-құқықтық 

жауапкершілік; халықаралық құқықтың аймағы мен шекарасы; халық және азаматтылықтың халықаралық-

құқықтық мәселелері; дипломатиялық және консулдық құқық; халықаралық теңіз құқығы; халықаралық әуе 

және ғарыш құқығы; мемлекеттердің қылмыспен күресудегі ынтымақтастығы; халықаралық қауіпсіздік 

құқығы;  қарулы даулар мен халықаралық құқық; халықаралық даулар рұқсатының  халықаралық-құқықтық 

құралдары; халықаралық экономикалық құқық; адам құқығы және халықаралық бұқаралық құқығы; 

мемлекеттердің дүниежүзілік қауымдастығындағы Қазақстанның рөлінің ерекшеліктерін кешенді оқыту. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері:  Қылмыстық процестік құқық, Азаматтық процестік құқық  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді тереңірек зерттеуде   студенттерге халықаралық қатынастарды, 

оның қағидалары, мiндеттерi мен құрылымы жөнiнде түсiнiктер туралы; халықаралық – құқықтық 
қатынастардың тарихын және даму диалектикасын бiлiп, оларды жетiлдiру перспективалары туралы; 

халықаралық құқық пен Қазақстанның ұлттық құқық жүйесiнiң өзара байланыстылығы мен қарым-

қатынастарының негізгі түсініктері мен әдістерін;Қазақстан және одан тыс жерлерде  қызмет – заң бабында 

халықаралық – құқықтық тәжiрибелiк аспектiлердi дұрыс шешу мақсатында халықаралық құқық және 

халықаралық құқық нормаларын пайдалана білу В) халықаралық құқықтың теория жүзіндегі арнайы білімін 

тәжірибеге қолдана білуге студенттердің құқықтық ойлау қабілеттерін дамытуды айқындау С)халықаралық 

құқық қатынастарының  ерекшеліктері  студенттер келешектегі тәжірбиелік қызметерін іске асыру үшін қажетті  

дағдырлар алатындығын көрсету Е) Мемлекеттердің ішкі заңдылықтарын унификациялау ұстанымы 

халықаралық шарттар нормалары, келісімдер және конвенциялар көмегі арқылы және халықаралық жария 

құқығының нормаларын негізге ала отырып жүзеге асырылатынын болжау 

 

8.2 Модуль - Құқық қорғау органдары және бизнесті заңгерлік қолдау 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық қорғау органдары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мурсалова Л.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: құқық қорғау органдары пәнінің негізгі ережелері, пәні және жүйесін талдау, 

зерттеу, нормативтік актілерді оқып, білу  

Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР құқық қорғау қызметі және құқық қорғау органдары, ҚР сот билігі: тарихы, 

жай-күйі және болашағы, ҚР судьяларының құқықтық мәртебесі, прокуратура актілері, прокуратура 

органдарының жүйесі және оларды ұйымдастыру, ҚР Әділет органдарын ұйымдастыру, ҚР алдын ала тергеу 

және анықтау органдарының жүйесі. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Қылмыстық процестік құқық, Азаматтық процестік құқық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқық қорғау жүзеге асырудың ұйымдастырушылық және құқықтық 

негіздерін білу В) нормативтік құқықтық актілерді тәжірибеде қолдану, материалдық және іс-жүргізу 

құқығының нормаларын жүзеге асыру С) тәжірибелік кәсіби қызметтегі құық қорғау саласында теориялық 

білімін сауатты қолдана алуға; D) құық қорғау саласындағы нормативтік актілерді анализдеу Е) құқықтық 

актілермен жұмыс жасау икемділіктерін білуге тиіс. 
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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 өкілдіктерде құқықтық 

көмек көрсетуде құқықтық көмек көрсетудің негізгі нысандары мен әдістерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құқықтық мәселелер немесе заңнама мәселелері бойынша кеңес беру, белгілі 

себептер бойынша қай сотқа жүгіну керек шешімдер. Әр түрлі ұйымдарға құжаттама, шағымдар мен өтініштер 
жасау және клиенттің атынан сотта, құқық қорғау органдарында, кәсіпкерлік институттарында өкілдік ету. 

Заңды тұлғаларды тіркеуге, құрылтай құжаттарын, тауарлық белгілерді, авторлық құқықтарды өзгертуге көмек. 

Мемлекеттік органдар мен азаматтардың талап-арыздарымен жұмыс, жанжалдарды сотқа дейінгі реттеуде 

көмек. Келіссөздер кезінде кеңес беру, мәмілелер мен шарттарды құқықтық қолдау. Компанияның мүдделерін 

сотта тікелей қорғау: сотта талап арыз беру, қорғаушы сөз сөйлеу, 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: Қылмыстық процестік құқық, Азаматтық процестік құқық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпкерліктегі заң консультациясы саласындағы білім мен түсінік В) 

Кәсіпкерлікте заң көмегін көрсету туралы білімді және түсінікті практикада қолдана отырып С) Құқықтық 
процестерді тікелей басқара білу Д) Құқықтық құжаттарды дұрыс рәсімдеу мүмкіндігі Е) Құқықтық 

мәселелерді шешу қабілеті. 

9.1 Модуль - Процестік құқық 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық процестік құқық 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді   қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібін бекітетін және 

қылмыстық істерді қозғау, тергеу, сотта қарау бойынша анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура мен сот 

үкімінің орындалуы мен іс жүргізу мәселелерін реттейтін құқықтық нормалар жүйесін .қолдануға оқыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымы, міндеттері мен маңызы, Қылмыстық 

ізге түсу, Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар, ылмыстық іс жүргізуге қатысушы адамдардың кауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер теориясынын негізгі ережелері, Алдын.ала тергеу 

сатысындағы тергеу іс.әрекеттері, Басты сот талқылауы. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Қылмыстық құқық (жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қылмыстық іс жүргізу іс-әрекетінің мазмұнын білу және түсіну, 

қылмыстық процесс қағидаттарын сақтау мәнін түсіну, B) қылмыстық іс жүргізу құқығының терминологиясын 

жүргізе білу C) тергеу-сот практикасын қорыту қабілеті D) тергеу іс-әрекеттерінің хаттамаларын, тергеушінің 

және анықтаушының дәлелді қаулыларын жасай білу E) әртүрлі жағдайларда қылмыстық іс жүргізу 

нормаларын қолдану мәселелері бойынша қорытынды жасай білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтық процестік құқық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Курманова А.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді   азаматтық істерді сотта қараудың және шешудің тәртібін, 

сондай-ақ соттардың және басқа да кейбір органдардың қаулыларын орындау тәртібін реттейтін құқық саласы. 

Оның нормалары соттың және процестің барлық қатысушысының қызметін реттейді; сондай-ақ, олардың 

құқылары мен міндеттерін анықтай отырып, сот мәжілісін жүргізудің тәртібін белгілейтің нормаларды 

қолдануға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Азаматтық іс жүргізу (процесс) соттың, тараптардың (талап қоюшы мен 

жауапкер), басқа да процеске қатысушылардың (прокурор, өкілдер, сот хатшысы және т.б.) процессуалдық 

әрекеттерін, олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін жинақтайды. Сотқа, басқа да қатысушыларға 

процеске қатысу мақсатына жету үшін заңмен белгіленген іс жүргізу құқықтары беріліп, соған сәйкес іс жүргізу 

міндеттері жүктеледі. Іс жүргізу құқықтар мен іс жүргізу міндеттер процесі барысында жүзеге асырылады. 
Азаматтық іс жүргізудің нысанына тән белгілер: а) сот істерін қарау және шешу тәртібі алдын ала азаматтық іс 

жүргізу құқықтың нормаларымен белгіленген; б) істің аяқталуына мүдделі тұлғалар сот мәжілісіне іс қарауына 

қатысу құқығы бар және өз құқықтары мен мүдделерін қорғауға; в) сот шешімі іс бойынша сот отырысында 

дәлелдемелер арқылы анықталған деректерге сүйенуі қажет және заңға сәйкес болу керек. ҚР АІЖК-сі соттың 

қарауына жататын барлық азаматтық істерді төрт түрге бөледі: бұйрық бойынша іс жүргізу істері; талап 

қоюмен іс жүргізу істері; ерекше талап қоюмен іс жүргізу істері; ерекше іс жүргізу істері. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім),  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
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Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) азаматтық іс жүргізу қызметінің мазмұнын білу және түсіну, азаматтық іс 

жүргізу принциптерін сақтау мәнін түсіну, B) азаматтық іс жүргізу құқығының терминологиясын жүргізе білу 

C) азаматтық дауларды дұрыс шешу үшін тергеу-сот практикасын қорыту қабілеті D) азаматтық іс жүргізу 

құжаттарын сауатты жасай білу E) құқық қолдану тәжірибесінде азаматтық іс жүргізу нормаларын қолдану 

мәселелері бойынша қорытынды жасай білу. 

 

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 мазмұны: 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 «Төрелік» 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 бөлім) 

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан күтілетін 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 төрелігінің 

аналитикалық ақпараттық жүйелерін қолдану және «Электрондық сот төрелігін» дамыту  салаларында 

дағдылары 

9.2 Модуль -  Процестік және қаржылық құқық  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржы құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы құқығы заңи жоғарғы оқу орындарында оқытылатын оқу пәндерінің 

ішіндегі мемлекеттік компоненттердің бірі болып табылады және онда қаржылық құқық үшін тән теориялық 

көзқарастар, құқықтық санаттар, қаржылық құқық бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін 

құқық нормаларын оқыту пәні болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

және мағынасын студенттерге түсіндіру, құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  
қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 

қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар. 

Пререквизиттері: Конституциялық құқық, ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, C) Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

және мағынасын студенттерге түсіндіру, D) құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  

қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 
қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, E) заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере білу және қолдана білу қажет. 
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6В04201  - ҚҰҚЫҚТАНУ 

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

 

6  Модуль - Процестік құқық және криминалистика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық процестік құқық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді   қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібін бекітетін және 

қылмыстық істерді қозғау, тергеу, сотта қарау бойынша анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура мен сот 

үкімінің орындалуы мен іс жүргізу мәселелерін реттейтін құқықтық нормалар жүйесін .қолдануға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымы, міндеттері мен маңызы, Қылмыстық 

ізге түсу, Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар, ылмыстық іс жүргізуге қатысушы адамдардың кауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер теориясынын негізгі ережелері, Алдын.ала тергеу 

сатысындағы тергеу іс.әрекеттері, Басты сот талқылауы. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Қылмыстық құқық (жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы,  Өндірістік практика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қылмыстық іс жүргізу іс-әрекетінің мазмұнын білу және түсіну, 

қылмыстық процесс қағидаттарын сақтау мәнін түсіну, B) қылмыстық іс жүргізу құқығының терминологиясын 

жүргізе білу C) тергеу-сот практикасын қорыту қабілеті D) тергеу іс-әрекеттерінің хаттамаларын, тергеушінің 

және анықтаушының дәлелді қаулыларын жасай білу E) әртүрлі жағдайларда қылмыстық іс жүргізу 

нормаларын қолдану мәселелері бойынша қорытынды жасай білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтық процестік құқық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Курманова А.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді   азаматтық істерді сотта қараудың және шешудің тәртібін, 
сондай-ақ соттардың және басқа да кейбір органдардың қаулыларын орындау тәртібін реттейтін құқық саласы. 

Оның нормалары соттың және процестің барлық қатысушысының қызметін реттейді; сондай-ақ, олардың 
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6  Модуль - Процестік құқық және криминалистика, 15 кредит 

КП ЖК KIZhK 2302 Қылмыстық процестік құқық 3 5 

КП ЖК AIZhK 2303 Азаматтық процестік құқық 3 5 

КП ЖК Kri 2304 Криминалистика 3 5 

7.1 Модуль - Қылмыстық-атқару құқығы және прокурорлық қадағалау,  15 кредит 

КП ЖК KRKAK 2305 ҚР қылмыстық-атқару құқығы 3 5 

КП ЖК Adv 2306 Адвокатура 3 5 

КП ТК РK 2307 Прокурорлық қадағалау 3 5 

7.2 Модуль - Қылмыстық-атқару құқығы және прокурорлық қызмет,  15 кредит 

КП ЖК KRKAK 2305 ҚР қылмыстық-атқару құқығы 3 5 

КП ЖК Adv 2306 Адвокатура 3 5 

КП ТК РK 2307 Прокуратура қызметі 3 5 

8.1 Модуль - Киберкеңістіктегі және жедел-іздестіру қызметіндегі қатынастарды құқықтық реттеу,  18 

кредит 

БП ТК KKKR 2212 Киберкеңістіктегі қатынастарды құқықтық реттеу 3 4 

БП ТК IZhKC 2213 Іс жүргізу қызметін цифрландыру 4 4 

КП ТК ZhIKT 2308 Жедел-іздестіру қызметінің теориясы 4 3 

БП    Өндірістік практика 4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 

8.2 Модуль - Электрондық үкімет және атқарушылық өндіріс,  18 кредит 

БП ТК EU 2212 Электрондық үкімет 3 4 

БП ТК KК 2213 Қаржы құқығы 4 4 

КП ТК AO 2308 Атқарушылық өндіріс 4 3 

БП    Өндірістік практика 4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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құқылары мен міндеттерін анықтай отырып, сот мәжілісін жүргізудің тәртібін белгілейтің нормаларды 

қолдануға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Азаматтық іс жүргізу (процесс) соттың, тараптардың (талап қоюшы мен 

жауапкер), басқа да процеске қатысушылардың (прокурор, өкілдер, сот хатшысы және т.б.) процессуалдық 

әрекеттерін, олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін жинақтайды. Сотқа, басқа да қатысушыларға 

процеске қатысу мақсатына жету үшін заңмен белгіленген іс жүргізу құқықтары беріліп, соған сәйкес іс жүргізу 

міндеттері жүктеледі. Іс жүргізу құқықтар мен іс жүргізу міндеттер процесі барысында жүзеге асырылады. 

Азаматтық іс жүргізудің нысанына тән белгілер: а) сот істерін қарау және шешу тәртібі алдын ала азаматтық іс 
жүргізу құқықтың нормаларымен белгіленген; б) істің аяқталуына мүдделі тұлғалар сот мәжілісіне іс қарауына 

қатысу құқығы бар және өз құқықтары мен мүдделерін қорғауға; в) сот шешімі іс бойынша сот отырысында 

дәлелдемелер арқылы анықталған деректерге сүйенуі қажет және заңға сәйкес болу керек. ҚР АІЖК-сі соттың 

қарауына жататын барлық азаматтық істерді төрт түрге бөледі: бұйрық бойынша іс жүргізу істері; талап 

қоюмен іс жүргізу істері; ерекше талап қоюмен іс жүргізу істері; ерекше іс жүргізу істері. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Қаржы құқығы, Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) азаматтық іс жүргізу қызметінің мазмұнын білу және түсіну, азаматтық іс 

жүргізу принциптерін сақтау мәнін түсіну, B) азаматтық іс жүргізу құқығының терминологиясын жүргізе білу 

C) азаматтық дауларды дұрыс шешу үшін тергеу-сот практикасын қорыту қабілеті D) азаматтық іс жүргізу 

құжаттарын сауатты жасай білу E) құқық қолдану тәжірибесінде азаматтық іс жүргізу нормаларын қолдану 

мәселелері бойынша қорытынды жасай білу. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Криминалистика 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Криминалистика басқа да  ғылымдар  сияқты  объективтік құбылыстар 

заңдылықтарының жиынтығы болып табылады. Бірақта осы көптеген  жиынтықтардан  криминалистиканың 

айырмашылығы, ол қылмысты  ойдағыдай  ашуға, тергеуге және алдын  алуға қажетті  заңдылықтарды  

оқытады. Криминалистика  пәні  іздерді,  айғақ  заттарды іздеу, табу,  бекіту, зерттеу әдістерінің  және сол үшін  

қажетті  техникалық  криминалистік  құралдары  пайдалану  жолдарын  оқытып  үйретеді. Криминалистика  

зерттейтін  қылмыс  тетігі  деген  ұғым бар-ол  күрделі  динамикалық  жүйе  болып  саналады. Бұл  жүйе  

қылмыстық  әрекет  затынан; қылмыс  субъектісінен  және  оның өз  іс-қимылымен, өзге  қатысушы 
субъектілерімен қатынасынан; қылмыс жасауға  дайындалу, оны іске  асыру және  жасыру  жолдарынан; 

қылмыстық  нәтижеден; қылмыс  жағдайларынан  (уақыты, орны, жағдайы  және с.с.)  және  басқалардан  

тұрады.   

Пәннің қысқаша мазмұны:Криминалистиканың пәні, жүйесі, міндеттері мен әдістері. Криминалистикалық 

идентификация теориясы және диагностика, олардың қолданбалы мағынасы. Криминалистикалық техниканың 

жалпы қағидалары. Криминалистикалық фотография және бейнетаспаға жазу. Іздер туралы 

криминалистикалық ілім (трасология). Қару, оқ-дәрі, жарылғыш заттар, жарылғыш құрылғылар және олардан 

қалған іздердің криминалистикалық зерттеуі. Құжаттардың техникалық-криминалистикалық зерттеуі. Адам 

сырт келбеті туралы криминалистикалық ілім. Криминалистикалық тіркеулер. Криминалистикалық тактиканың 

тұжырымдамалық негіздері және технологиясы. Криминалистикалық болжамдар және тергеуді жоспарлау. 

Тергеулік қарау және куәләндіру тактикасы. Тінту және алу тактикасы. Жауап алу және беттестіру тактикасы. 
Көрсетулерді оқига болған жерде тексеру және нақтылау тактикасы. Тергеу экспериментінің тактикасы. Тану 

үшін ұсыну тактикасы. Хат-хабарларды ұстап қалу, сейлесулерді тыңдай отырып жазу тактикалық тәсілдері. 

Криминалистикалық сипаттама - қылмыстың бөлек түрлерін тергеу әдістемесін құру негізі ретінде. Тактикалық 

операциялар және оларды қылмысты тергеудің тиімділігін арттыруда пайдалану тәсілдері. Тергеуге қарсылық 

білдіру және оны жою жолдары. Кісі өлтіруді тергеу. Денсаулыққа зақым келтіруді тергеу. Жыныстық 

қылмыстарды тергеу. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі:ұрлау, тонау және карақшылықты 

тергеу. Алаяқтықты және қорқытып алушылықты тергеу. Жалған ақша жасау әрекеттерін тергеу. 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды тергеу. Экономикалық контрабанданы тергеу. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы,  Өндірістік практика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Курсты оқу нәтижесінде сот баллситикалық сараптама жүргізу кезінде 

қолданылатын әдістер жүйесін білу. В) Зерттеудің нәтижесінде студенттер тәжірибе жүзінде 
криминалистикалық зерттеудің әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі тиіс. C) сот-тергеу практикасының 

мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. D) зат 

дәлелдемелерді бағалау және зерттеу жасауын білу. E) криминалистикалық әдістемелерді қылмыстық іс 

жүргізу барысында қолдана білу 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
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7.1 Модуль - Қылмыстық-атқару құқығы және прокурорлық қадағалау 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР қылмыстық атқару құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Мурсалова Л.А 

Курсты оқытудың  мақсаты: «Қылмыстық-атқару құқығы» пәнін оқытудың мақсаттары қылмыстық-атқару 

жүйесіне енгізілген тапсырмаларды нәтижелі орындалуына ықпал ететін студенттердің терең теорияларының 

білімін қалыптастыру және мықты білім мен біліктіліктің негізінде игерту; қылмыстық-атқару құқығының 
нормаларын пайдалануы мен түсіндіру қабілеттерін дамыту; қылмыстық жазаны өтеу және қоғамдық қарым-

қатынасты атқарудағы құқықтық қадағалауды тереңдете оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық-атқару құқығының түсінігі, пән және курс жүйесі. Жазаны атқарудың 

қылмыстық реттелуі және  түзетуіне әсер ететін шараларды қолдану. Жаза өтеушілердің қылмыстық жағдайы. 

Жазаны атқаратын мекемелер мен органдар және бақылау 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), Мемлекет және кұқық теориясы 

Постреквизиттері: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы,  Өндірістік практика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ҚР қылмыстық-атқару құқығының негізгі жағдайын B) жазаны өтеуде 

дұрыс қолданатын заң шығарудың қылмыстық-атқару нормаларын; жазаны өтеудегі органдар мен мекемелер 

жүйесін білу. C) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен 

анықтамаларын білуге тиіс. D) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі 

түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. E) ҚР Конституциясы мен халықаралық құқық нормалары арқылы 
шығу және принциптерді сақтау жағынан негіздеу және қабылдау үшін тәжірибелену 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Адвокатура 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Исмаилова Б.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс адвокатураның мәні мен міндеттерін, Қазақстандағы адвокатураның 

құрылу және даму тәртібі туралы, адвокаттар коллегиясы және оның органдарының заңды табиғаты туралы, 

олардың мемлекеттік органдармен қарым – қатынасы туралы, сонымен қатар адвокаттардың құқықтары мен 

міндеттері туралы оқуға бағытталған.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Адвокатураның жалпы сипаттамасы. Адвокаттық қызметті ұйымдастыру. 

Адвокатура және адвокаттық қызмет түсінігі, адвокаттың қызметі, адвокаттық қызметке қойылатын талаптар. 
Адвокат этикасы. Адвокаттармен көрсетілетін заң көмегінің түрлері. 

Пререквизиттері: ҚР құқық қорғау огандары, мемлекет және құқық теориясы 

Постреквизиттері: Қаржы құқығы, Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент адвокаттың кәсіби қызметінің түрлері туралы білуі тиіс. В) 

адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысандары туралы білуі тиіс. С) адвокаттық қызметтің ерекшеліктері 

туралы түсінігін қалыптастыру, Д) алған білімдерін құқық қорғау қызметінде практикада қолдана білуі  тиіс. Е) 

адвокаттық құжаттарды  қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Прокурорлық қадағалау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мұрсалова Л.А 
Курсты оқытудың мақсаты: Прокурор іскерлігінің мақсаты - Қазақстан Республикасының егемендік құқығы, 

азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да құқы, заңдылықтың бірлігі және нығайтылуы, 

заңның жоғары шыңдылығын қамтамасыз ету болып табылады.Жоғарыда көрсетілген стратегиялық мақсатқа 

жетуге төменде көрсетілген әдетті міндеттер мүмкіндік туғызады. Прокурорлық қадағалаудың міндеттері заң 

шығару және заңасты нормативті базасын меңгеруге арналған келесі салалары және бағытына 

негізделген:мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдар мен лауазымды тұлғалар және 

азаматтардың заңды қолдануын қадағалау;жедел іздеу іскерлігін атқаратын органдардың заңды қолдануын 

қадағалау;алдын ала іздеу және тергеудің заңды жүргізілуін қадағалау;әкімшілік өндірістің заңдылығын 

қадағалау;заңды, бостандықты, құқықты сақтауды қадағалау, азаматтың және адам мүддесін қадағалау;соттағы 

мемлекет мүддесінің өкілеттігі;прокуратура органдарымен іске асатын немесе атқарылатын қылмыстық 

іздеу;қылмыстық тіркеу;қылмыскерлікпен күрес бойынша құқық сақтау органдарының іскерлігін 

үйлестіру;халықаралық ынтымақтастық саласындағы прокуратура органдарының өкілеттігі. 
Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР  прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері, «ҚР прокурорлық  қадағалау»  

курсының  пәні  және  жүйесі,  ҚР  прокуратура  органдарының  қалыптаса  бастауы  және  дамуы, прокуратура 

органдарының  қызметін  ұйымдастыруының   құқықтық  негіздері, прокуратура органдарының жүйесінде 

прокуратура  органдары, прокуратура   қызметінің  және  ұйымдастыруының  принциптері, прокуратура  

оргнадары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттары, прокуратура  органдарының  жүйесі, құрылымы  

және  олардың ұйымдастырылуы, ҚР  прокуратура  органдарына  кадрларды  сұрыптау, орналастыру  және  

тәрбиелеу. 

Пререквизиттері: Құқық-қорғау органдары, ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім) 
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Постреквизиттері: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы,  Өндірістік практика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) прокурорлық қадағалаудың және прокурор іскерлігінің мазмұнын 

мемлекеттік іскерлік ретінде тану; В) прокуратура  органдары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттарың   

білуге тиіс C) прокурорлық актілерін дайындау  D) мемлекет атынан прокурор-тұлға арнайы уәкілеттігі ретінде 

заңның нақты орындалуын білуге тиіс E) кінәлі адамдарға заң бойынша артылатын жауапкершіліктің негізін 

түсіну 

7.2 Модуль - Қылмыстық-атқару құқығы және прокурорлық қызмет 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Прокуратура қызметі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мұрсалова Л.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Прокурор іскерлігінің мақсаты - Қазақстан Республикасының егемендік құқығы, 

азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да құқы, заңдылықтың бірлігі және нығайтылуы, 

заңның жоғары шыңдылығын қамтамасыз ету болып табылады.Жоғарыда көрсетілген стратегиялық мақсатқа 

жетуге төменде көрсетілген әдетті міндеттер мүмкіндік туғызады. Прокурорлық қадағалаудың міндеттері заң 

шығару және заңасты нормативті базасын меңгеруге арналған келесі салалары және бағытына 

негізделген:мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдар мен лауазымды тұлғалар және 

азаматтардың заңды қолдануын қадағалау;жедел іздеу іскерлігін атқаратын органдардың заңды қолдануын 

қадағалау;алдын ала іздеу және тергеудің заңды жүргізілуін қадағалау;әкімшілік өндірістің заңдылығын 

қадағалау;заңды, бостандықты, құқықты сақтауды қадағалау, азаматтың және адам мүддесін қадағалау;соттағы 
мемлекет мүддесінің өкілеттігі;прокуратура органдарымен іске асатын немесе атқарылатын қылмыстық 

іздеу;қылмыстық тіркеу;қылмыскерлікпен күрес бойынша құқық сақтау органдарының іскерлігін 

үйлестіру;халықаралық ынтымақтастық саласындағы прокуратура органдарының өкілеттігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР  прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері, «ҚР прокурорлық  қадағалау»  

курсының  пәні  және  жүйесі,  ҚР  прокуратура  органдарының  қалыптаса  бастауы  және  дамуы, прокуратура 

органдарының  қызметін  ұйымдастыруының   құқықтық  негіздері, прокуратура органдарының жүйесінде 

прокуратура  органдары, прокуратура   қызметінің  және  ұйымдастыруының  принциптері, прокуратура  

оргнадары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттары, прокуратура  органдарының  жүйесі, құрылымы  

және  олардың ұйымдастырылуы, ҚР  прокуратура  органдарына  кадрларды  сұрыптау, орналастыру  және  

тәрбиелеу. 

Пререквизиттері: Құқық-қорғау органдары, ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім) 
Постреквизиттері: Қаржы құқығы, Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) прокурорлық қадағалаудың және прокурор іскерлігінің мазмұнын 

мемлекеттік іскерлік ретінде тану; В) прокуратура  органдары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттарың   

білуге тиіс C) прокурорлық актілерін дайындау  D) мемлекет атынан прокурор-тұлға арнайы уәкілеттігі ретінде 

заңның нақты орындалуын білуге тиіс E) кінәлі адамдарға заң бойынша артылатын жауапкершіліктің негізін 

түсіну 

 

8.1 Модуль - Киберкеңістіктегі және жедел-іздестіру қызметіндегі қатынастарды құқықтық реттеу 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Киберкеңістіктегі қатынастарды құқықтық реттеу 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Адаев О.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: ақпараттық кеңістіктегі қатынастарды құқықтық реттеу ерекшеліктерін зерттеу, 

киберкеңістіктегі құқық бұзушылықтардың құрамын зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: киберкеңістіктің түсінігі, ақпараттық қатынастар, киберқылмыстардың 

субъектілері, компьютерлік құқық бұзушылықтардың түрлері мен құрамы, интернет-қатынастардың түсінігі 

мен түрлері, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы құқықтық реттеуді жетілдіру мәселелері 

Пререквизиттері: Қылмыстық құқық (ерекше бөлім), Қылмыстық процестік құқық 

Постреквизиттері: Ақпараттық кеңістіктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың әдістемесі мен талдауы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Ақпараттық кеңістіктің ерекшеліктері мен ерекшеліктерін білу; B) 

Киберқылмыстар құрамының сипаттамаларын білу; C) Ақпараттық кеңістіктегі құқық бұзушылықтарды 

ажырата білу; Д) ақпараттық кеңістіктегі құқықтық қатынастарды талдау мүмкіндігі E) нормативтік 
материалдармен жұмыс істеу дағдыларын игеру 

 

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 
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Пәннің қысқаша мазмұны: 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 «Төрелік» 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 бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Ақпараттық кеңістіктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың әдістемесі мен талдауы 
Оқытудан күтілетін 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 төрелігінің 

аналитикалық ақпараттық жүйелерін қолдану және «Электрондық сот төрелігін» дамыту  салаларында 

дағдылары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы 

Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Аталған курстың мақсаты болып ҚР жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын 
органдардың бағыттарын оқуға арналған.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жедел iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдар, олардың мiндеттерi мен 

құқықтар. Жедел-iздестiру шараларын жүргiзу. Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдардың өзара 

iс-қимылы. Жедел-iздестiру қызметiн қаржылай және материалдық-техникалық қамтамасыз ету. Жедел-

iздестiру қызметiнiң субъектiлерiн әлеуметтiк және құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Қылмыстық-құқықтық қатынастар саласындағы құқық қолдану практикасының мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жедел iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдар қызметін, олардың 

мiндеттерi мен құқықтарын білу. В) Жедел-iздестiру шараларын жүргiзу амалдарын білу. С)Жедел-iздестiру 

қызметiн жүзеге асырушы органдардың өзара iс-қимылы білу. Д)Жедел-iздестiру қызметiн қаржылай және 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету шараларын талдау Е) Жедел-iздестiру қызметiнiң субъектiлерiн 
әлеуметтiк және құқықтық қорғау ерекшеліктерін қолдана білу  

 

8.2 Модуль - Электрондық үкімет және атқарушылық өндіріс 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрондық үкімет 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Тлеулесова Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: әкімшілік реформаларды, цифрлық трансформация, электронды экономика, 

цифрлық экономика қағидаларында белгіленген шаралар шеңберінде электрондық үкіметті құқықтық реттеуді 

зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: электрондық үкіметті, электрондық үкіметтің модельдерін, электронды үкіметтің 

міндеттерін іске асырудың тұжырымдамасы мен мәні, қызметтерді (функцияларды) электронды түрде ұсынуға 

көшу кезеңдері, электрондық үкіметтің әрекеттерін құқықтық реттеу 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы 
Постреквизиттері: Қылмыстық-құқықтық қатынастар саласындағы құқық қолдану практикасының мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)электрондық үкіметтің ерекшеліктері мен ерекшеліктерін білу B) 

электрондық үкіметтің іс-әрекетінің ерекшеліктерін білу C) электронды үкіметті енгізу мен іс-әрекеттерінің 

құқықтық мәселелерін талдай білу E) электрондық үкіметпен өзара әрекеттесіп жұмыс істей білу E) 

нормативтік материалдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржы құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы құқығы заңи жоғарғы оқу орындарында оқытылатын оқу пәндерінің 

ішіндегі мемлекеттік компоненттердің бірі болып табылады және онда қаржылық құқық үшін тән теориялық 
көзқарастар, құқықтық санаттар, қаржылық құқық бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін 

құқық нормаларын оқыту пәні болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

және мағынасын студенттерге түсіндіру, құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  
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қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 

қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар. 

Пререквизиттері: ҚР Конституциялық құқық, ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім), 

Постреквизиттері: Ақпараттық кеңістіктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың әдістемесі мен талдауы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, C) Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 
саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

және мағынасын студенттерге түсіндіру, D) құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  

қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 

қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, E)заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере білу және қолдана білу қажет. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Атқарушылық өндіріс 

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 өндірістің пәні болып табылатын қоғамдық қатынастың өзекті мәселелері 

талқыланады.  
Пәннің қысқаша мазмұны: 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 жөніндегі 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 өзгерту, берілген 

сомаларды индекстеу, Жеке сот орындаушысының қызметін шектеу 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), Мемлекет және кұқық теориясы 

Постреквизиттері: Ақпараттық кеңістіктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың әдістемесі мен талдауы 

Оқытудан күтілетін 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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9.1 Модуль - Экологиялық,  кедендік бақылау мен мемлекеттік басқару (қылмыстық-құқықтық 

траектория), 15 кредит 

БП ЖК EK 3215 Экологиялық құқық 5 5 

БП ТК KK 3216 Кеден құқығы 5 5 

БП ТК MKB 3217 Мемлекеттік қызмет және басқару 6 5 

9.2 Модуль - Экологиялық бақылау мен халықаралық құқық (азаматтық-құқықтық траектория), 15 

кредит 

БП ЖК EK 3215 Экологиялық құқық 5 5 

БП ТК BK 3216 Банктік құқық 5 5 

БП ТК HZhK  3217 Халықаралық жария құқық 6 5 

10.1 Модуль - Криминология және іс жүргізуді цифрландыру (қылмыстық-құқықтық траектория), 

10 кредит 

БП ТК Kri 3218 Криминология 5 5 

БП ТК IZhKC 3219 Іс жүргізу қызметін цифрландыру 6 5 

10.2 Модуль- Қаржы құқығы мен нотариат (азаматтық-құқықтық траектория), 10 кредит   

БП ТК KК 3218 Қаржы құқығы 5 5 

БП ТК Not 3219 Нотариат  6 5 
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9.1 Модуль - Экологиялық,  кедендік бақылау мен мемлекеттік басқару (қылмыстық-құқықтық 

траектория) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экологиялық құқық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мухтарова С.М. 
Курсты оқытудың мақсаты: Экологиялық заңдылықтың  жалпы ережелері, азаматтық және қоғамдық 

бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтар мен міндеттерді  қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметінің шеңбері, табиғи 

ресурстар және табиғат пайдаланушылар, қоршаған табиғат ресурстарын пайдалану ерекшеліктерін меңгеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: экологиялық құқық; қоршаған орта; қоршаған ортаға келтірілетін залал; қоршаған 

ортаға эмиссиялар; қоршаған ортаны қорғау;қоршаған ортаны ластау;қоршаған ортаның сапасы; тіршілік ету 

ортасы;табиғат пайдаланушы;табиғи объектілер;табиғи ресурстар;табиғи ресурстарды қорғау; экологиялық 

заңдар; экологиялық құжаттар;  мемлекеттік және жеке меншік құқығы;  табиғатты пайдалану құқығы; 

экологиялық құқықтың мазмұны; экологиялық қауіпсіздік;  экологиялық заңдар;  экологиялық құжаттар; 

мемлекеттік және жеке меншік құқығы;  табиғатты пайдалану құқығы;  экология саласындағы мемлекеттік 

басқару;  жерді құқықтық қорғау;  су қоры; орман қоры;  жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту және 

пайдаланудың құқықтық тәртібі;  атмосфералық ауаны құқықтық қорғау. 
Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Адвокатура,  Прокуратура қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Экологиялық құқықтың пәні мен жүйесін; экологиялық қатынастырының 

объектілерін кәсіптік дәрежеде білу және түсіну В) Қолданыста жүрген экологиялық заңмен реттеліп жатқан 

қағидаларды, заң саласы мамандарының тәжірибеде қолдануы С) Жүктелген кәсіби міндетті абыройлы 

орындап, экологиялық қағидаларды қағидаларын ұстану D) Қоршаған ортаны қорғау саласында нормативтік 

және фактлік керекті мәліметті жинау; осы саладағы заң нормаларын және құқықтық қатынастарын талқылау 

Е) Экологиялық құқықтың құқықтық нормаларын қолданумен байланысты іс әрекеттерді жасау және шешімдер 

қабылдау дағдылардымеңгере білуі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: 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 көлік құралдарын өткізу 

тәртіптерін, кедендік төлемдер 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 мазмұны: 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 бөлім) 

Постреквизиттері: Халықаралық жария құқық, Адвокатура 

12 Модуль - Процестік құқық, 10 кредит 

КП ЖК KРK 3301 Қылмыстық процестік құқық 5 5 

КП ЖК AРK 3302 Азаматтық процестік құқық 5 5 

13.1 Модуль - Адвокаттық қызмет және прокурорлық қадағалау, 15 кредит 

КП ЖК Adv 3303 Адвокатура 6 5 

КП ТК РK 3304 Прокурорлық қадағалау 6 5 

БП    Өндірістік практика 6 5 

13.2 Модуль - Адвокаттық  және прокурорлық қызмет, 15 кредит 

КП ЖК Adv 3303 Адвокатура 6 5 

КП ТК РK 3304 Прокуратура қызметі 6 5 

БП    Өндірістік практика 6 5 

14.1 Модуль - Ерекше іс жүргізулер мен қылмыстық-атқару құқығы (қылмыстық-құқықтық 

траектория), 10 кредит 

КП ТК KPEIZh  3305 Қылмыстық процестегі ерекше іс жүргізу 5 5 

КП ТК KAK 3306 Қылмыстық-атқару құқығы 6 5 

14.2 Модуль - Салық пен сақтандыру құқығы (азаматтық-құқықтық траектория),  10 кредит 

КП ТК SK 3305 Салық құқығы 5 5 

КП ТК SK 3306 Сақтандыру құқығы 6 5 
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Оқытудан күтілетін 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 өз 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 мазмұны: 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: Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 

Оқытудан күтілетін 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 - Экологиялық бақылау мен халықаралық құқық (азаматтық-құқықтық траектория) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Банктік құқық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мұхтарова С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР-дағы банктер коммерциялық ұйымдар ретінде, банк қызметінің негізгі 

бағыттары ретіндегі құқықтық негіздерін түсіндіру және зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:. 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 

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: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Адвокатура,  Прокуратура қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. В) Біліктілік-Жоғарғы оқу орындарында «Қазақстан Республикасының Банк 

құқығы» курсын зерделеу мақсаты банктік құқықтың теориялық негіздерін, банктік заңнаманың нормалары мен 

құқықтық қағидаларын, банктік тәжірибемен, банктік құжаттармен, банктік стандарттармен таныстыру және 

оқыту, банктік қызметті реттеу негіздерін, мемлекеттің ақша  несие саясатының негіздерін оқыту болып 

табылады. С) Дағды-дағдылану: ғылыми-зерттеу жұмыстарына машықтану.Е) Құзыреттілік-банктік құқықтық 
қатынастағы  нарықтық экономикаға сай айналыстағы терминдерін білу, мазмұнын түсіну, нормативті актілерді 

білу және алған білімдерін тәжірибеде қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық жария  құқық 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к, аға оқытушы Исибаева Е.И. 

Курсты оқытудың мақсаты:   болашақ заңгер мамандарына қазiргi халықаралық жария құқықты, оның негiзгi 

ұғымдарын, салалары мен институтарын, қолданыстағы құқық актiлерiн, сыртқы саяси құжаттардың және 

ғылыми зерттеулердiң терең оқытылуы болашақ мамандардың кәсiпқойлығын, құқықтық мәдениетiнiң 

қалыптасуын қамтамасыз ететiн фактор ретiнде ықпал етуге тиiстi, қазiргi халықаралық жария құқықтың 

дамуын және ерекшелiктерiн сипаттайтын материалдарды жүйелендiруге және бiрiктiруге, халықаралық құқық 
субъектiлерiнiң арасындағы қатынастардың жаңа үлгiсiн орнықтыру процесiнiң барлық қиындығы мен қрама-

қайшылықтарын студенттердiң түсiнуiне көмектесу 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық жариялық құқық ұғымы, пәні, қайнар көздері және жүйесі; 

халықаралық жария құқығының принциптері; халықаралық жария құқығының субъектілері; халықаралық 

келісім шарттарының құқығы; халқаралық ұйымдар мен конференциялардың құқығы; халықаралық-құқықтық 

жауапкершілік; халықаралық құқықтың аймағы мен шекарасы; халық және азаматтылықтың халықаралық-

құқықтық мәселелері; дипломатиялық және консулдық құқық; халықаралық теңіз құқығы; халықаралық әуе 

және ғарыш құқығы; мемлекеттердің қылмыспен күресудегі ынтымақтастығы; халықаралық қауіпсіздік 

құқығы;  қарулы даулар мен халықаралық құқық; халықаралық даулар рұқсатының  халықаралық-құқықтық 

құралдары; халықаралық экономикалық құқық; адам құқығы және халықаралық бұқаралық құқығы; 
мемлекеттердің дүниежүзілік қауымдастығындағы Қазақстанның рөлінің ерекшеліктерін кешенді оқыту. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Халықаралық қылмыстық құқық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді тереңірек зерттеуде   студенттерге халықаралық қатынастарды, 

оның қағидалары, мiндеттерi мен құрылымы жөнiнде түсiнiктер туралы; халықаралық – құқықтық 

қатынастардың тарихын және даму диалектикасын бiлiп, оларды жетiлдiру перспективалары туралы; 

халықаралық құқық пен Қазақстанның ұлттық құқық жүйесiнiң өзара байланыстылығы мен қарым-

қатынастарының негізгі түсініктері мен әдістерін;Қазақстан және одан тыс жерлерде  қызмет – заң бабында 

халықаралық – құқықтық тәжiрибелiк аспектiлердi дұрыс шешу мақсатында халықаралық құқық және 

халықаралық құқық нормаларын пайдалана білу В) халықаралық құқықтың теория жүзіндегі арнайы білімін 

тәжірибеге қолдана білуге студенттердің құқықтық ойлау қабілеттерін дамытуды айқындау С)халықаралық 

құқық қатынастарының  ерекшеліктері  студенттер келешектегі тәжірбиелік қызметерін іске асыру үшін қажетті  
дағдырлар алатындығын көрсету Е) Мемлекеттердің ішкі заңдылықтарын унификациялау ұстанымы 

халықаралық шарттар нормалары, келісімдер және конвенциялар көмегі арқылы және халықаралық жария 

құқығының нормаларын негізге ала отырып жүзеге асырылатынын болжау 

 

10.1 Модуль - Криминология және іс жүргізуді цифрландыру (қылмыстық-құқықтық траектория) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Криминология 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мурсалова Л.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Криминология бойынша пәннің  мақсаты тыңдаушыларды аталған пәннің 

негіздерімен таныстыру және қылмыстылық пен құқық бұзушылықтардың алдын алу дағдыларына үйрету 

болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: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 бөлім) 

Постреквизиттері: Адвокатура, Прокурорлық қадағалау 

Оқытудан күтілетін 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 алуға; D) қылмыстық құқық саласындағы нормативтік актілерді анализдеу Е) құқықтық  актілермен 
жұмыс жасау икемділіктерін білуге тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Іс жүргізу қызметін цифрландыру 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Адаев О.Ш. 

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 мазмұны: 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 «Төрелік» 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 бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 
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Оқытудан күтілетін 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 төрелігінің 

аналитикалық ақпараттық жүйелерін қолдану және «Электрондық сот төрелігін» дамыту  салаларында 

дағдылары 

 

10.2 Модуль- Қаржы құқығы мен нотариат (азаматтық-құқықтық траектория) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаржы құқығы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:Қаржы құқығы заңи жоғарғы оқу орындарында оқытылатын оқу пәндерінің 

ішіндегі мемлекеттік компоненттердің бірі болып табылады және онда қаржылық құқық үшін тән теориялық 

көзқарастар, құқықтық санаттар, қаржылық құқық бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін 

құқық нормаларын оқыту пәні болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 
және мағынасын студенттерге түсіндіру, құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  

қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 

қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар. 

Пререквизиттері:Мемлекет және кұқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Адвокатура, Сақтандыру құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. B) Мемлекеттің қаржылық қызметі, қаржылық қызметті жүзеге асыру әдістері, 

қаржылық құқықтық қатынастарды, C) Мемлекеттің қаржылық қызметі саласындағы өкілетті органдар, бюджет 

саласындағы қатынастар бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары мазмұны 

және мағынасын студенттерге түсіндіру, D) құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен ролі туралы, қаржы  
қатынастарын реттеудің құқықтық нысанының мазмұны туралы түсінігі болуы қажет, практикалық қызметте 

қаржы құқығы нормаларын, қаржы қатынастар практикасын талдауды, E)заңнамадағы өзгерістерді, заңнаманы 

қолдану мәселелері бойынша қорытындылар бере білу және қолдана білу қажет. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Нотариат 

Бағдарлама авторы:  Рзагулова С.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге  нотариаттық iс-әрекеттер жасау арқылы жеке, заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ететін білікті заң көмегін көрсету жөніндегі құқықтық 

институт. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақстан Республикасындағы нотариат – бұл нотариаттық iс-әрекеттер жасау 
арқылы жеке, заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ететін білікті заң 

көмегін көрсету жөніндегі құқықтық институт. 

Пререквизиттері:   Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.) Студент  нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер, нотариус берген 

құжаттардың көшiрмелерi немесе дубликаттары тапсырысы бойынша нотариаттық iс-әрекеттер жүргiзiлген 

заңды және жеке тұлғаларға, не олардың уәкiлеттi адамдарына беру құқығын,  Б).Нотариаттық iс-әрекеттер 

туралы мәлiметтер мен құжаттар өздерi жүргiзiп жатқан iстер бойынша соттың, тергеу және анықтау 

органдарының, өздері жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу істері бойынша әділет органдарының жазбаша 

талап етуi бойынша, прокуратура органдарына, сондай-ақ әдiлет органдарына, нотариустар қызметiн тексерудi 

жүзеге асыруға уәкiлдiк берiлген нотариат палаталарына беру іс әрекеттерін;  С).Адвокаттық қызметті жүзеге 

асыру үшін қажетті нотариаттық іс-әрекеттер туралы мәліметтер де оған заң көмегіне жүгінген сенім 
білдірушінің қорғаушысы немесе өкілі ретінде қатысатын адвокаттың жазбаша сұрау салуы бойынша 

берілетін сауалнамаларға жауап қайтару; Д). Жасалған нотариаттық iс-әрекет туралы мәлiметтердi қасақана 

жария еткен адамдар заңдарға сәйкес жауап бередi. 

 

12 Модуль - Процестік құқық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық процестік құқық 
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Бағдарлама авторы: Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді   қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібін бекітетін және 

қылмыстық істерді қозғау, тергеу, сотта қарау бойынша анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура мен сот 

үкімінің орындалуы мен іс жүргізу мәселелерін реттейтін құқықтық нормалар жүйесін .қолдануға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымы, міндеттері мен маңызы, Қылмыстық 

ізге түсу, Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар, ылмыстық іс жүргізуге қатысушы адамдардың кауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер теориясынын негізгі ережелері, Алдын.ала тергеу 

сатысындағы тергеу іс.әрекеттері, Басты сот талқылауы. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Қылмыстық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өңдіріс 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қылмыстық іс жүргізу іс-әрекетінің мазмұнын білу және түсіну, 

қылмыстық процесс қағидаттарын сақтау мәнін түсіну, B) қылмыстық іс жүргізу құқығының терминологиясын 

жүргізе білу C) тергеу-сот практикасын қорыту қабілеті D) тергеу іс-әрекеттерінің хаттамаларын, тергеушінің 

және анықтаушының дәлелді қаулыларын жасай білу E) әртүрлі жағдайларда қылмыстық іс жүргізу 

нормаларын қолдану мәселелері бойынша қорытынды жасай білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтық процестік құқық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Курманова А.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерді   азаматтық істерді сотта қараудың және шешудің тәртібін, 

сондай-ақ соттардың және басқа да кейбір органдардың қаулыларын орындау тәртібін реттейтін құқық саласы. 

Оның нормалары соттың және процестің барлық қатысушысының қызметін реттейді; сондай-ақ, олардың 
құқылары мен міндеттерін анықтай отырып, сот мәжілісін жүргізудің тәртібін белгілейтің нормаларды 

қолдануға оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Азаматтық іс жүргізу (процесс) соттың, тараптардың (талап қоюшы мен 

жауапкер), басқа да процеске қатысушылардың (прокурор, өкілдер, сот хатшысы және т.б.) процессуалдық 

әрекеттерін, олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін жинақтайды. Сотқа, басқа да қатысушыларға 

процеске қатысу мақсатына жету үшін заңмен белгіленген іс жүргізу құқықтары беріліп, соған сәйкес іс жүргізу 

міндеттері жүктеледі. Іс жүргізу құқықтар мен іс жүргізу міндеттер процесі барысында жүзеге асырылады. 

Азаматтық іс жүргізудің нысанына тән белгілер: а) сот істерін қарау және шешу тәртібі алдын ала азаматтық іс 

жүргізу құқықтың нормаларымен белгіленген; б) істің аяқталуына мүдделі тұлғалар сот мәжілісіне іс қарауына 

қатысу құқығы бар және өз құқықтары мен мүдделерін қорғауға; в) сот шешімі іс бойынша сот отырысында 

дәлелдемелер арқылы анықталған деректерге сүйенуі қажет және заңға сәйкес болу керек. ҚР АІЖК-сі соттың 
қарауына жататын барлық азаматтық істерді төрт түрге бөледі: бұйрық бойынша іс жүргізу істері; талап 

қоюмен іс жүргізу істері; ерекше талап қоюмен іс жүргізу істері; ерекше іс жүргізу істері. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум, Атқарушылық өңдіріс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) азаматтық іс жүргізу қызметінің мазмұнын білу және түсіну, азаматтық іс 

жүргізу принциптерін сақтау мәнін түсіну, B) азаматтық іс жүргізу құқығының терминологиясын жүргізе білу 

C) азаматтық дауларды дұрыс шешу үшін тергеу-сот практикасын қорыту қабілеті D) азаматтық іс жүргізу 

құжаттарын сауатты жасай білу E) құқық қолдану тәжірибесінде азаматтық іс жүргізу нормаларын қолдану 

мәселелері бойынша қорытынды жасай білу. 

 

13.1 Модуль - Адвокаттық қызмет және прокурорлық қадағалау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Адвокатура 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Исмаилова Б.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс адвокатураның мәні мен міндеттерін, Қазақстандағы адвокатураның 

құрылу және даму тәртібі туралы, адвокаттар коллегиясы және оның органдарының заңды табиғаты туралы, 

олардың мемлекеттік органдармен қарым – қатынасы туралы, сонымен қатар адвокаттардың құқықтары мен 

міндеттері туралы оқуға бағытталған.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Адвокатураның жалпы сипаттамасы. Адвокаттық қызметті ұйымдастыру. 

Адвокатура және адвокаттық қызмет түсінігі, адвокаттың қызметі, адвокаттық қызметке қойылатын талаптар. 

Адвокат этикасы. Адвокаттармен көрсетілетін заң көмегінің түрлері. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 
Постреквизиттері: Атқарушылық өңдіріс, Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент адвокаттың кәсіби қызметінің түрлері туралы білуі тиіс. В) 

адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысандары туралы білуі тиіс. С) адвокаттық қызметтің ерекшеліктері 

туралы түсінігін қалыптастыру, Д) алған білімдерін құқық қорғау қызметінде практикада қолдана білуі  тиіс. Е) 

адвокаттық құжаттарды  қолдана білу 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Прокурорлық қадағалау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мұрсалова Л.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Прокурор іскерлігінің мақсаты - Қазақстан Республикасының егемендік құқығы, 

азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да құқы, заңдылықтың бірлігі және нығайтылуы, 

заңның жоғары шыңдылығын қамтамасыз ету болып табылады.Жоғарыда көрсетілген стратегиялық мақсатқа 

жетуге төменде көрсетілген әдетті міндеттер мүмкіндік туғызады. Прокурорлық қадағалаудың міндеттері заң 

шығару және заңасты нормативті базасын меңгеруге арналған келесі салалары және бағытына 
негізделген:мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдар мен лауазымды тұлғалар және 

азаматтардың заңды қолдануын қадағалау;жедел іздеу іскерлігін атқаратын органдардың заңды қолдануын 

қадағалау;алдын ала іздеу және тергеудің заңды жүргізілуін қадағалау;әкімшілік өндірістің заңдылығын 

қадағалау;заңды, бостандықты, құқықты сақтауды қадағалау, азаматтың және адам мүддесін қадағалау;соттағы 

мемлекет мүддесінің өкілеттігі;прокуратура органдарымен іске асатын немесе атқарылатын қылмыстық 

іздеу;қылмыстық тіркеу;қылмыскерлікпен күрес бойынша құқық сақтау органдарының іскерлігін 

үйлестіру;халықаралық ынтымақтастық саласындағы прокуратура органдарының өкілеттігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР  прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері, «ҚР прокурорлық  қадағалау»  

курсының  пәні  және  жүйесі,  ҚР  прокуратура  органдарының  қалыптаса  бастауы  және  дамуы, прокуратура 

органдарының  қызметін  ұйымдастыруының   құқықтық  негіздері, прокуратура органдарының жүйесінде 

прокуратура  органдары, прокуратура   қызметінің  және  ұйымдастыруының  принциптері, прокуратура  

оргнадары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттары, прокуратура  органдарының  жүйесі, құрылымы  
және  олардың ұйымдастырылуы, ҚР  прокуратура  органдарына  кадрларды  сұрыптау, орналастыру  және  

тәрбиелеу. 

Пререквизиттері: Конституциялық құқық, ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы, Қылмыстық процестік құқығының өзекті мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) прокурорлық қадағалаудың және прокурор іскерлігінің мазмұнын 

мемлекеттік іскерлік ретінде тану; В) прокуратура  органдары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттарың   

білуге тиіс C) прокурорлық актілерін дайындау  D) мемлекет атынан прокурор-тұлға арнайы уәкілеттігі ретінде 

заңның нақты орындалуын білуге тиіс E) кінәлі адамдарға заң бойынша артылатын жауапкершіліктің негізін 

түсіну 

13.2 Модуль - Адвокаттық  және прокурорлық қызмет 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Прокуратура қызметі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мұрсалова Л.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Прокурор іскерлігінің мақсаты - Қазақстан Республикасының егемендік құқығы, 

азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да құқы, заңдылықтың бірлігі және нығайтылуы, 

заңның жоғары шыңдылығын қамтамасыз ету болып табылады.Жоғарыда көрсетілген стратегиялық мақсатқа 

жетуге төменде көрсетілген әдетті міндеттер мүмкіндік туғызады. Прокурорлық қадағалаудың міндеттері заң 

шығару және заңасты нормативті базасын меңгеруге арналған келесі салалары және бағытына 

негізделген:мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдар мен лауазымды тұлғалар және 

азаматтардың заңды қолдануын қадағалау;жедел іздеу іскерлігін атқаратын органдардың заңды қолдануын 

қадағалау;алдын ала іздеу және тергеудің заңды жүргізілуін қадағалау;әкімшілік өндірістің заңдылығын 
қадағалау;заңды, бостандықты, құқықты сақтауды қадағалау, азаматтың және адам мүддесін қадағалау;соттағы 

мемлекет мүддесінің өкілеттігі;прокуратура органдарымен іске асатын немесе атқарылатын қылмыстық 

іздеу;қылмыстық тіркеу;қылмыскерлікпен күрес бойынша құқық сақтау органдарының іскерлігін 

үйлестіру;халықаралық ынтымақтастық саласындағы прокуратура органдарының өкілеттігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР  прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері, «ҚР прокурорлық  қадағалау»  

курсының  пәні  және  жүйесі,  ҚР  прокуратура  органдарының  қалыптаса  бастауы  және  дамуы, прокуратура 

органдарының  қызметін  ұйымдастыруының   құқықтық  негіздері, прокуратура органдарының жүйесінде 

прокуратура  органдары, прокуратура   қызметінің  және  ұйымдастыруының  принциптері, прокуратура  

оргнадары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттары, прокуратура  органдарының  жүйесі, құрылымы  

және  олардың ұйымдастырылуы, ҚР  прокуратура  органдарына  кадрларды  сұрыптау, орналастыру  және  

тәрбиелеу. 

Пререквизиттері: Конституциялық құқық, ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім) 
Постреквизиттері: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы, Қылмыстық процестік құқығының өзекті мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) прокурорлық қадағалаудың және прокурор іскерлігінің мазмұнын 

мемлекеттік іскерлік ретінде тану; В) прокуратура  органдары  қызметінің  мазмұны  және  негізгі  бағыттарың   

білуге тиіс C) прокурорлық актілерін дайындау  D) мемлекет атынан прокурор-тұлға арнайы уәкілеттігі ретінде 

заңның нақты орындалуын білуге тиіс E) кінәлі адамдарға заң бойынша артылатын жауапкершіліктің негізін 

түсіну 
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14.1 Модуль - Ерекше іс жүргізулер мен қылмыстық-атқару құқығы (қылмыстық-құқықтық 

траектория) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық процестегі ерекше іс жүргізу 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қылмыстық процестегі арнайы өндірістерді зерделеу, медициналық сипаттағы 

мәжбүрлеу шараларын қолдану бойынша сот ісін жүргізудің тәртібі мен шарттарын, қылмыстық-
процессуалдық заңмен ерекше деп жіктелген істер санаттары бойынша сотқа дейінгі және сот ісін жүргізу 

ерекшеліктерін білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық сот ісін жүргізудегі ерекше іс жүргізудің түсінігі және жалпы 

сипаттамасы, есі дұрыс емес адамдарға медициналық мәжбүрлеу шараларын қолдану жағдайлары бойынша іс 

жүргізу, қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізудің ерекшеліктері, кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы істер бойынша іс жүргізу тәртібі, әсіресе 

артықшылықтары мен иммунитеті бар адамдарға қатысты істер бойынша іс жүргізу қылмыстық қудалау 

Пререквизиттері: Конституциялық құқық, ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы, Қылмыстық процестік құқығының өзекті мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қылмыстық процестегі ерекше іс жүргізудің сипаты мен түрлерін білу В) 

артықшылықтары мен иммунитеті бар адамдарға қатысты, есі дұрыс емес адамдарға, қылмыстық құқық 

бұзушылықтарға, қылмыстық құқық бұзушылықтарға медициналық мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы 
істер бойынша сотқа дейінгі және сот ісін жүргізудің тәртібі мен шарттарын білу C) ерекше іс жүргізу кезінде 

құқық қорғау органдарының құзыретін шектеу мүмкіндігі; E) арнайы өндірісті ажырата білу қабілеті E) 

нормативтік материалдармен жұмыс істеу дағдыларына ие болу 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 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; қылмыстық жазаны өтеу және қоғамдық қарым-
қатынасты атқарудағы құқықтық қадағалауды тереңдете оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық-атқару құқығының түсінігі, пән және курс жүйесі. Жазаны атқарудың 

қылмыстық реттелуі және  түзетуіне әсер ететін шараларды қолдану. Жаза өтеушілердің қылмыстық жағдайы. 

Жазаны атқаратын мекемелер мен органдар және бақылау 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), Мемлекет және кұқық теориясы 

Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелері, Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын 

құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ҚР қылмыстық-атқару құқығының негізгі жағдайын B) жазаны өтеуде 

дұрыс қолданатын заң шығарудың қылмыстық-атқару нормаларын; жазаны өтеудегі органдар мен мекемелер 

жүйесін білу. C) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен 

анықтамаларын білуге тиіс. D) сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі 
түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. E) ҚР Конституциясы мен халықаралық құқық нормалары арқылы 

шығу және принциптерді сақтау жағынан негіздеу және қабылдау үшін тәжірибелену 

14.2 Модуль - Салық пен сақтандыру құқығы (азаматтық-құқықтық траектория) 

 
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 төленетін салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің 

айырмашылығы мен аралық қатынастарын әрі олардың өзіне тән белгілерін таныту, түсінік қалыптасытыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салық салуға және салықтык қызметке, сондай-ақ мемлекеттің салық жүйесін 

кұру проблемаларына қатысты нормативтік кұқықтық материалды меңгеруге; ықшамды салық салу, салықтық 

юрисдикция мәселелерімен танысуға, салық заңнамасының негізгі принциптері мен ережелерін білуге; 

салықтық қүқықтық қатынастар субъектілерінің шеңберін белгілей білуге, салықтық құқықтық қатынастың 

міндет жүктелген тарапы салық төлеушінің мәртебесін және салықтық құқықтық катынастың құқық берілген 
тарапы мемлекеттік өкілдері уәкілетті органдардың мәртебесі.  

Пререквизиттері: Конституциялық құқық, ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім). 

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) Нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру;  B) Салық салуға және салықтык қызметке, сондай-ақ мемлекеттің салық жүйесін 

кұру проблемаларына қатысты нормативтік кұқықтық материалды меңгеру; C) ықшамды салық салу, салықтық 

юрисдикция мәселелерімен танысуға, салық заңнамасының негізгі принциптері мен ережелерін білуге; D) 

салықтық қүқықтық қатынастар субъектілерінің шеңберін белгілей білуге; E) салықтық құқықтық қатынастың 

міндет жүктелген тарапы салық төлеушінің мәртебесін және салықтық құқықтық катынастың құқық берілген 

тарапы мемлекеттік өкілдері уәкілетті органдардың мәртебесін айқындай алуға 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сақтандыру құқығы 
Бағдарлама авторы: з.ғ.м. аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкер-шілігін міндеттті 

сақтандыру; автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; 

нотаиустердің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; туроператорлар мен турагенттердің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; жұмысшының өмірі мен денсаулығына зиян 

келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндеттті сақтандыру; 

автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; нотаиустердің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; туроператорлар мен турагенттердің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; жұмысшының өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін 

жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру. 

Пререквизиттері: ҚР Конституциялық құқық, ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 
Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) бюджеттік құқық ұғымы, пәні және қағидаттары; B) бюджеттік жүйе; C) 

бюджет аралық қатынастар және бюджет деңгейлері арасындағы түсімдер мен шығындарды бөлу; D)бюджеттік 

қатынастарды реттеу саласындағы  мемлекеттік басқару органдарының құзіреттері; E) бюджеттік жоспарлау 

негіздері, бюджеттің орындалу процесстері, бюджеттік несиелеу. 

 

6В04201  -  ҚҰҚЫҚТАНУ 
(3 курс орта кәсіптік білім негізінде) 

 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы  
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11.1 Модуль -  Экологиялық құқық және цифрландыру (қылмыстық-құқықтық траектория), 9 кредит 

БП ЖК EK 3214 Экологиялық құқық 5 5 

БП ТК IZhKC 3215 Іс жүргізу қызметін цифрландыру 5 4 

11.2 Модуль -  Экологиялық және қаржылық құқық (азаматттық-құқықтық траектория), 9 кредит 

БП ЖК EK 3214 Экологиялық құқық 5 5 

БП ТК KК 3215 Қаржы құқығы 5 4 

12 Модуль -  Криминалистика мен сот сараптамасы, 24 кредит 

КП ЖК Kri 3305 Криминалистика 5 5 

КП ЖК SS 3306 Сот сараптамасы 5 4 

КП ЖК AZh 3307 Академиялық жазу 5 5 

БП    Өндірістік практика 6 10 

13.1 Модуль -  Қылмыстық процесс және жедел іздестіру (қылмыстық-құқықтық траектория), 15 кредит 

КП ТК KPEIZh  3308 Қылмыстық процестегі ерекше іс жүргізу 5 4 

КП ТК КIZhKKBP 3309 
Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша 

практикум  
5 3 

КП ТК ZhIKT 3310 Жедел-іздестіру қызметінің теориясы 5 3 

БП   Дипломалды практика 6 5 

13.2 Модуль -  Азаматтық процесс және мәмілелерді сүйемелдеу (азаматттық-құқықтық траектория), 15 

кредит 

КП ТК AIZhKKP 3308 
Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша 

практикум  
5 4 

КП ТК AO 3309 Атқарушылық өндіріс 5 3 

КП ТК MKS 3310 Мәмілелерді құқықтық сүйемелдеу  5 3 

БП   Дипломалды практика 6 5 
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Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

12 Модуль -  Криминалистика мен сот сараптамасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Криминалистика 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Криминалистика басқа да  ғылымдар  сияқты  объективтік құбылыстар 

заңдылықтарының жиынтығы болып табылады. Бірақта осы көптеген  жиынтықтардан  криминалистиканың 

айырмашылығы, ол қылмысты  ойдағыдай  ашуға, тергеуге және алдын  алуға қажетті  заңдылықтарды  

оқытады. Криминалистика  пәні  іздерді,  айғақ  заттарды іздеу, табу,  бекіту, зерттеу әдістерінің  және сол үшін  

қажетті  техникалық  криминалистік  құралдары  пайдалану  жолдарын  оқытып  үйретеді. Криминалистика  
зерттейтін  қылмыс  тетігі  деген  ұғым бар-ол  күрделі  динамикалық  жүйе  болып  саналады. Бұл  жүйе  

қылмыстық  әрекет  затынан; қылмыс  субъектісінен  және  оның өз  іс-қимылымен, өзге  қатысушы 

субъектілерімен қатынасынан; қылмыс жасауға  дайындалу, оны іске  асыру және  жасыру  жолдарынан; 

қылмыстық  нәтижеден; қылмыс  жағдайларынан  (уақыты, орны, жағдайы  және с.с.)  және  басқалардан  

тұрады.   

Пәннің қысқаша мазмұны:Криминалистиканың пәні, жүйесі, міндеттері мен әдістері. Криминалистикалық 

идентификация теориясы және диагностика, олардың қолданбалы мағынасы. Криминалистикалық техниканың 

жалпы қағидалары. Криминалистикалық фотография және бейнетаспаға жазу. Іздер туралы 

криминалистикалық ілім (трасология). Қару, оқ-дәрі, жарылғыш заттар, жарылғыш құрылғылар және олардан 

қалған іздердің криминалистикалық зерттеуі. Құжаттардың техникалық-криминалистикалық зерттеуі. Адам 

сырт келбеті туралы криминалистикалық ілім. Криминалистикалық тіркеулер. Криминалистикалық тактиканың 

тұжырымдамалық негіздері және технологиясы. Криминалистикалық болжамдар және тергеуді жоспарлау. 
Тергеулік қарау және куәләндіру тактикасы. Тінту және алу тактикасы. Жауап алу және беттестіру тактикасы. 

Көрсетулерді оқига болған жерде тексеру және нақтылау тактикасы. Тергеу экспериментінің тактикасы. Тану 

үшін ұсыну тактикасы. Хат-хабарларды ұстап қалу, сейлесулерді тыңдай отырып жазу тактикалық тәсілдері. 

Криминалистикалық сипаттама - қылмыстың бөлек түрлерін тергеу әдістемесін құру негізі ретінде. Тактикалық 

операциялар және оларды қылмысты тергеудің тиімділігін арттыруда пайдалану тәсілдері. Тергеуге қарсылық 

білдіру және оны жою жолдары. Кісі өлтіруді тергеу. Денсаулыққа зақым келтіруді тергеу. Жыныстық 

қылмыстарды тергеу. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі:ұрлау, тонау және карақшылықты 

тергеу. Алаяқтықты және қорқытып алушылықты тергеу. Жалған ақша жасау әрекеттерін тергеу. 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды тергеу. Экономикалық контрабанданы тергеу. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Курсты оқу нәтижесінде сот баллситикалық сараптама жүргізу кезінде 

қолданылатын әдістер жүйесін білу. В) Зерттеудің нәтижесінде студенттер тәжірибе жүзінде 

криминалистикалық зерттеудің әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі тиіс. C) сот-тергеу практикасының 

мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс. D) зат 

дәлелдемелерді бағалау және зерттеу жасауын білу. E) криминалистикалық әдістемелерді қылмыстық іс 

жүргізу барысында қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сот сараптамасы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің құрылуы кезеңінде, 

қылмыспен күресу мәселелері ерекше өзекті мәселе болып келеді. Осы салада «Сот сараптамасы» - пәні оқу - 

құқықтық тәртібі ретінде теориялық және тәжірибелік дағдыларды зерттеу және оны іске асыруға мұмкіндік 

жасайды. Міне, осыған қарай арнайы білімдері бар мамаңдардан сараптама жайлы, оның шешілетін жолдарын 
табу туралы, сұраныс көбеюіне байланысты, бір маманның әр тұрлі сараптама жасауға көмегі тие бермейтінін 

өмірдің өзі дәлелдеп отыр.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Сот сараптамасының түсінігі және маңызы. Сот сараптамасын топтастыру. Сот 

сараптамасын тағайындау негізі және тәртібі. Сот сараптамасына қажетті материалдарды дайындау. Іске 

қатысушылардың құқықтарын қамтамасыз ету. Сот сараптамасын жүргізуді тапсырудың маңызы және тәртібі. 

Сарапшының қорытындысы, құрамы мен мазмұны. Сарапшы қорытындысын бағалау және оны қолданудың 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Мемелекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Сот сараптамасы курсын оқу барысында келесідей біліктілікті меңгеру 

тиіс: сот сараптамасын топтастыру, сот сараптамасын тағайындау негізі және тәртібін анықтау, сот 
сараптамасына қажетті материалдарды дайындау. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Академиялық жазу  

Бағдарлама авторы: Нурлин А.К  

Курсты оқытудың мақсаты: әртүрлі ақпаратпен жұмыс істей білу, өзгелердің идеяларын түсініп, оны 

қабылдай білу, өз идеясын айтып, оны негіздей білуді үйрету.Академиялық мәтіндердің білім мазмұнын 

нақтылай отырып, олардың ерекшеліктерін, құрамын талдап көрсету; нысаналы ғылым саласына сәйкес 

мәтіннің құрылымын игерту және қолданылатын зерттеу әдістерін айқындау; академиялық бағытта жазылатын 

мәтіндердің түрлерін ажырата білу арқылы мән-мағынасы айқын, ақпаратмәліметі түсінікті, тілі жатық, өз 
бетінше әзірленетін шығармашылық жұмыс жазуға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу – бұл әлемдік білім беру салаларында және ғылыми ортада кең 

таралған ақпараттық үдерістерді, академиялық қарым-қатынастарды, халықаралық тәжірибе алмасуларды 

жаңаша дамытуға бағытталған құзыреттердің дәстүрлі түрі. Сонымен қатар зерттеушінің(білім алушылардың) 

ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзіреттілігі.Академиялық жазу – 

эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен 

монографиялар сияқты ғылыми мәтін жазудың әдіснамасы.  

Пререквизиттері: Мемелекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің әрі 

оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысын үйренеді; В) ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі 

мен стилін таңдап, қолдана біледі; С) шетелдік серіктестермен жазбаша түрде ғылыми-экономикалық ақпарат 
алмасуды меңгереді; D) өзі жазған ғылыми жоба нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра 

алады; халықаралық конференцияларда, симпозиумдарда, вебинарларда таныстыруақпарттарын жариялаудың 

әдістерін біледі; F) курсты оқып біткеннен кейін зерттеуші аңдатпа, түйіндеме, пікір, ғылыми мақала тезисін 

жаза алады;таңдалған мамандық бойынша ғылыми-экономикалық әдебиеттердің түрлі жанрларындағы 

мәтіндерді (ғылыми мақала, патент, монография, ғылыми жұмыста, диссертация, баяндама, тезистер, аңдатпа, 

түйіндеме және т.б.) құрастыруды игереді 

 

13.1 Модуль -  Қылмыстық процесс және жедел іздестіру (қылмыстық-құқықтық 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 мазмұны: Қылмыстық іс жүргізу сатылары мен нысандары, басты сот қараудың тәртібі, 
басты сот қараудың процесуалдық құжаттары, процесуалдық құжаттарға қойылатын талаптар, қылмыстық іс 

жүргізудің сот құжаттарының үлгілері. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) студенттердің қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша 

практикумын мен  принциптер және институттар жайлы білім алуы. В) студент қылмыстық іс жүргізудің 

актілердің білуге тиіс, процесуалдық құжаттарды толтыруға тиісті, сот-тергеу практикасының мәселелерін және 

жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуі. С) жалпы теориямен , әсіресе, басқа 

заңдық және арнайы пәндермен пәнаралық байланысты белсенді дамыту D) студенттердің қылмыстық іс 

жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум шеңберіндегі қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларын 

қолдану және түсіндіру дағдылары мен қабілеттерін игеруі Е) қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру 

бойынша практикум нормаларының мазмұнын меңгеруі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жедел-іздестіру қызметінің теориясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисембиев Т.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Аталған курстың мақсаты болып ҚР жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын 

органдардың бағыттарын оқуға арналған.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жедел iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдар, олардың мiндеттерi мен 

құқықтар. Жедел-iздестiру шараларын жүргiзу. Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдардың өзара 

iс-қимылы. Жедел-iздестiру қызметiн қаржылай және материалдық-техникалық қамтамасыз ету. Жедел-

iздестiру қызметiнiң субъектiлерiн әлеуметтiк және құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы 
Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жедел iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдар қызметін, олардың 

мiндеттерi мен құқықтарын білу. В) Жедел-iздестiру шараларын жүргiзу амалдарын білу. С)Жедел-iздестiру 

қызметiн жүзеге асырушы органдардың өзара iс-қимылы білу. Д)Жедел-iздестiру қызметiн қаржылай және 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету шараларын талдау Е) Жедел-iздестiру қызметiнiң субъектiлерiн 

әлеуметтiк және құқықтық қорғау ерекшеліктерін қолдана білу  

 

13.2 Модуль -  Азаматтық процесс және мәмілелерді сүйемелдеу (азаматттық-құқықтық траектория) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Бағдарлама авторы: оқытушы Ескибаева С.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттердің азаматтық іс бойынша құжаттарды қалай толтыратындығын, 

дұрыс жазылуын, жазылу тәртібін  жалпы ережелері туралы теориялық білімді меңгеруі, қолданыстағы 

азаматтық  іс жүргізу заңнамасын игеруі, сонымен қатар студенттерге осы саладағы тәжірибелік әрекеті үшін 
қажетті шеберлік пен дағдыларды қалыптастыру болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, жүйесі мен қайнар көздері. ҚР азаматтық 

іс жүргізудің қағидалары. Жалпы уәкілеттіктегі соттарға бағыныстылығы мен соттылығы. Іске қатысушы 

тұлғалар. Соттағы өкілеттік. Талап. Сот дәлелдемелері. Іс жүргізу мерзімдері, сот шығындары, іске 

қатысушыларды мәліметпен қамтамасыз ету. Азаматтық істерді сот талқылауына дайындау. Сот шешімі. 

Сырттай өндіріс пен шешім. Бұйрық өндірісі. Жария құқықтық қатынастардан туындайтын істер бойынша 

өндіріс. Ерекше өндіріс.  
Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студент азаматтық іс жүргізу нормаларының мәні мен қолдана білу. В) 

студент азаматтық іс жүргізудің актілердің білуге тиіс, процесуалдық құжаттарды толтыруға тиісті, сот-тергеу 

практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуі. С) 
жалпы теориямен, әсіресе, басқа заңдық және арнайы пәндермен пәнаралық байланысты белсенді дамыту D) 

студенттердің азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум шеңберіндегі азаматтық іс 

жүргізу құқығы нормаларын қолдану және түсіндіру дағдылары мен қабілеттерін игеруі Е) азаматтық процестік 

құжаттарын құрастыру бойынша практикум нормаларының мазмұнын меңгеруі 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Атқарушылық өндіріс 

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 өндірістің пәні болып табылатын қоғамдық қатынастың өзекті мәселелері 

талқыланады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: 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 жөніндегі 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 өзгерту, берілген 

сомаларды индекстеу, Жеке сот орындаушысының қызметін шектеу 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), Мемлекет және кұқық теориясы 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін 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. 

 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мәмілелерді құқықтық сүйемелдеу 

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 өкілдіктерде құқықтық көмек 

көрсетуде құқықтық көмек көрсетудің негізгі нысандары мен әдістерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құқықтық мәселелер немесе заңнама мәселелері бойынша кеңес беру, белгілі 

себептер бойынша қай сотқа жүгіну керек шешімдер. Әр түрлі ұйымдарға құжаттама, шағымдар мен өтініштер 

жасау және клиенттің атынан сотта, құқық қорғау органдарында, кәсіпкерлік институттарында өкілдік ету. 

Заңды тұлғаларды тіркеуге, құрылтай құжаттарын, тауарлық белгілерді, авторлық құқықтарды өзгертуге көмек. 

Мемлекеттік органдар мен азаматтардың талап-арыздарымен жұмыс, жанжалдарды сотқа дейінгі реттеуде 
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көмек. Келіссөздер кезінде кеңес беру, мәмілелер мен шарттарды құқықтық қолдау. Компанияның мүдделерін 

сотта тікелей қорғау: сотта талап арыз беру, қорғаушы сөз сөйлеу, 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: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпкерліктегі заң консультациясы саласындағы білім мен түсінік В) 
Кәсіпкерлікте заң көмегін көрсету туралы білімді және түсінікті практикада қолдана отырып С) Құқықтық 

процестерді тікелей басқара білу Д) Құқықтық құжаттарды дұрыс рәсімдеу мүмкіндігі Е) Құқықтық 

мәселелерді шешу қабілеті. 

5В030100  -  ҚҰҚЫҚТАНУ 

4 курс 

 

 

11.1 Модуль – Мемлекет  және  құқық  теориясынын мәселелері мен мемлекеттік сатып алуды 

құқықтық реттеу 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу  
Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алу білімдеріне; заңнамаға 

әсер ететін негізгі ұстанымдарға; мемлекеттік сатып алу аймақтарының мемлекеттік және жергілікті басқару 

жүйелеріне; сатып алу шеңберіндегі жалпы қатынастарды реттеу әдістеріне; Қазақстан Республикасының 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы  
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11.1 Модуль - Мемлекет және құқық теориясынын мәселелері мен мемлекеттік сатып алуды құқықтық 

реттеу, 9 кредит 

БП ТК MSAKR  4221 Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 7 5 

БП ТК МКТМ 4222 Мемлекет және құқық теориясынын мәселелері 7 4 

11.2 Модуль - Мемлекеттік  қызметтерді құқықтық реттеу мен ҚР конституциялық құқығының өзекті 

мәселелер, 9 кредит 

БП ТК МККR 4221 Мемлекеттік  қызметтерді құқықтық реттеу 7 5 

БП ТК KRККОМ 4222 ҚР конституциялық құқығының өзекті мәселелері 7 4 

12.1 Модуль - Салалық құқықтық пәндер, 8 кредит 

БП ТК КRОК 4223 ҚР отбасылық құқық 7 4 

БП ТК KREK 4224 ҚР Еңбек құқығы 7 4 

12.2 Модуль - Арнайы компетенциялар, 8 кредит 

БП ТК ShEОК 4223 Шет елдердің  отбасы құқығы 7 4 

БП ТК EDSh 4224 Еңбек дауларын шешу 7 4 

16.1 Модуль  - Криминология және Ювеналді  әділет (қылмыстық-құқық траекториясы),  31  кредит 

КП ТК 
КIZhKKBP 

4308 

Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша 

практикум  
7 6 

КП ТК Kri 4309 Криминология 7 5 

КП ТК UA  4310 Ювеналді  әділет 7 5 

БП    Өндірістік практика 8 10 

БП    Дипломалды практика 8 5 

16.2 Модуль - Кәсіпкерлік құқығы және банк құқық (азаматтық-құқық траекториясы), 31 кредит 

КП ТК AIZhKKP 4308 
Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша 

практикум  
7 6 

КП ТК KK 4309 Кәсіпкерлік құқығы 7 5 

КП ТК ВK 4310 Банк  құқығы 7 5 

БП    Өндірістік практика 8 10 

БП    Дипломалды практика 8 5 
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сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына; мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының 

заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қажетті ережелерді шешу үшін құқықтық сатып алу және реттеу саласындағы 

тұрғысынан оқиғалар мен іс-әрекеттерін талдай білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлау; мемлекеттік мүддені 

және қазақстандық патриотизмді және азаматтық жауапкершілік пен төзімділікті көрсетуге заңды қолдана 

отырып қорғау. Құқықтық нормаларды қабылдау бойынша дағдыларды талқылау, түрлі дәлелдерді шешуді 

тұжырымдау және дәлелдерді құқықтық талдау; әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып тұжырымдар жасауға қажет ақпараттарды жинау және түсіндіру; маман ретінде сонымен бірге маман 
еместерге ақпарттармен хабарландыру. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  Конституциялық құқық    

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер:А) Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеудің негізгі түсінігі мен 

қағидаларын білу; мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру тәртібі мен процестерін анықтау; мемлекеттік сатып 

алудың жалғыз мемлекеттік сатып алу ретінде пайда болу негіздері; сонымен бірге біліктілік талаптары 

әлеуеттік жеткізушіге жария етілуі;  әлеуеттік жеткізушінің біліктілік талаптарына сәйкес еместігін тану; 

біліктілік талаптары бойынша әлеуеттік жеткізушінің жалған ақпарттарының салдарлары; мемлекеттік сатып 

алу саласындағы қалыптасқан тізімі; мемлекеттік сатып алу әдістері;конкурс тәсілімен негізгі ережелер; 

мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу. В) Ағымдағы оқиғалар мен іс-шаралар дағдыларын қарау 

заңдылығын дайындау; мемлекеттік сатып алудың негізгі ұстанымын бақылауды меңгеру. С) Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік сатып алу процесінің заңдылығын рөлі мен маңыздылығын түсіну. Д) 
.Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу саласындағы негізгі нормативтік құқықтық актілерді зерттеу. Е) 

.Қазақстандық патриотизмді, азаматтық жауапкершілікті, төзімділікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті мамандар ретінде және маман емес ретінде де идеяларды ақпараттық хабарлауға дағдылау және 

мәселелерді шешу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мемлекет және құқық теориясынын мәселелері 

Бағдарлама авторы: Исибаева Л.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ халқының мемлекеті мен құқығының дамуы мен пайда болуын заңды 

процесс ретінде нақты тарихи жағдайда және қатаң хронологиялық жүйелікте зерттеу. Қазақстан 

Республикасының мемлекет және құқық тарихы қазақтардың мемлекетінің және құқығының пайда болуын 
тарихтың әр кезеңіндегі дамуы мен тығыз байланыстыра келіп, сонымен қатар қоғамның материалдық өмір 

жағдайы мен де тығыз байланыста болатынын зерттейді. Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық 

тарихы мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуының нақты себептері мен процесін, маңызды заңды 

ескерткіштерін, қазақтардың мемлекеті мен құқығының түрлері мен формаларын, мемлекеттік мекемелері мен 

ең маңызды құқық институттарын зерттейді. Ең маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар қамтып, ол біздің 

республикамыздағы мемлекет пен құқықтың дамуының негіздерінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін 

айқындайды. Курсты оқудың нәтижесінде студенттер Қазақстанның мемлекеттік - құқықтық даму 

ерекшеліктерін, мақсаттары, бұл циклдің маңызы туралы түсінігі болу керек. Олар мемлекеттік практикалық 

құрылымы мен қазақ халқының құқығының дамуында мемлекеттіліктің жалпы пайда болуы мен даму 

заңдылықтарын, бұл процестің әр түрлі уақыт кезеңдеріндегі нақты спецификалық ерекшеліктері қандай екенін 

анықтай және көрсете білу керек. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасы мемлекеті мен құқығы тарихының пәні мен әдістері. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  Конституциялық құқық    

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шет елдің біліміндегі құқықтық білімінің мемлекет және құқық 

тарихында түсініп көрсте білу В) Тусіну және қолдану аумағында Қазақстаның құқық жүйесіндегі кәсіби 

деңгеиі С) Мәселенің қалыптасу аргументерін және оқу деңгеиінде шешу D) Ғылыми, этикалық, әлеуметік, 

қалыптастыру және өмір сүру негізінде ақпаратар жинақтау негізінде ой қорту Е) Құқықтану саласында маман 

ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

11.2 Модуль - Мемлекеттік  қызметтерді құқықтық реттеу мен ҚР конституциялық құқығының өзекті 

мәселелер 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Мемлекеттік  қызметтерді құқықтық реттеу 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Нурутдинова А.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтерді, заңнамаға әсер ететін 

негізгі ұстанымдарды, мемлекеттік кызметтердің аймақтарының мемлекеттік және жергілікті басқару 

жүйелерін, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын, мемлекеттік қызметтер 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылықтың негіздерін білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қажетті ережелерді шешу үшін құқықтық мемлекеттік қызметтер саласындағы 

тұрғысынан оқиғалар мен іс-әрекеттерін талдай білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлау; мемлекеттік мүддені 
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және қазақстандық патриотизмді және азаматтық жауапкершілік пен төзімділікті көрсетуге заңды қолдана 

отырып қорғау. Құқықтық нормаларды қабылдау бойынша дағдыларды талқылау, түрлі дәлелдерді шешуді 

тұжырымдау және дәлелдерді құқықтық талдау; әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып тұжырымдар жасауға қажет ақпараттарды жинау және түсіндіру; маман ретінде сонымен бірге маман 

еместерге ақпарттармен хабарландыру. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы,   ҚР әкімшілік құқықғы 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер:А) Мемлекеттік қызметтерді құқықтық реттеудің негізгі түсінігі мен 
қағидаларын білу; мемлекеттік қызметтерді ұйымдастыру тәртібі мен процестерін анықтау; сонымен бірге 

біліктілік талаптары әлеуеттік жеткізушіге жария етілуі;  әлеуеттік жеткізушінің біліктілік талаптарына сәйкес 

еместігін тану; біліктілік талаптары бойынша әлеуеттік жеткізушінің жалған ақпарттарының салдарлары; 

мемлекеттік қызметтер көрсету аласындағы қалыптасқан тізімі; мемлекеттік сатып алу әдістері; конкурс 

тәсілімен негізгі ережелер; мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу. В)Ағымдағы оқиғалар мен іс-

шаралар дағдыларын қарау заңдылығын дайындау; мемлекеттік қызметтерді алудың негізгі ұстанымын 

бақылауды меңгеру. С) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу процесінің заңдылығын рөлі мен 

маңыздылығын түсіну. Д) Мемлекеттік қызметтерді құқықтық реттеу саласындағы негізгі нормативтік 

құқықтық актілерді зерттеу. Е)Қазақстандық патриотизмді, азаматтық жауапкершілікті, төзімділікті, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті мамандар ретінде және маман емес ретінде де идеяларды ақпараттық 

хабарлауға дағдылау және мәселелерді шешу 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР конституциялық құқығының өзекті мәселелері 

Бағдарлама авторы: з.ғ. магистрі, аға оқытушы Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: конституциялық құқықтың аса маңызды ғылыми-теориялық ережелері туралы; 

түрлі елдердің конституциялық даму тарихы, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы 

мемлекеттілігі қалыптасу процесіндегі мемлекет және қоғамның Негізгі заңы ретіндегі Конституцияның ролі 

және функциялары туралы, адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі туралы және 

мемлекеттік органдар және жергілікті өзін-өзі басқарудың конституциялық жүйесі туралы студенттерде  

фундаменталды түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің қысқаша мазмұны: конституциялық құқықтың түсінігін, категорияларын, 

институттарын, жүйесін, құқық шығармашылық процесін, конституциялық дамуының ерекшеліктерін кешенді 
оқыту. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы,  Конституциялық құқық    

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді тереңірек оқып меңгеру, шет елдердің конституциялық құқығы 

курсын оқытудың тек теориялық қана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. В)Осыған байланысты 

оқытудың маңызды нысаны ретінде интерактивті оқыту әдістеріне негізделген тәжірибелік білім, әлем 

елдерінің конституциялық құрылыс тәжірибесін жалпылайтын мәнжазбалар дайындау болып табылады. С) 

конституциялық құқығы теориясы мен практикасын терең білу студенттердің аса маңызды мақсаты болып 

келеді. D) конституциялық құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, олардың конституциялық-

құқықтық дәрежелермен ойлануға, мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер 

қызметінде және азаматтардың жүріс-тұрысында конституциялық заңдылық тәртібін орнатқызуға 
жәрдемдеседі. Е) Құқықтану саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

12.1 Модуль - Салалық құқықтық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР отбасылық құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мухтарова А.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: қазіргі отбасы – неке қатынастарындағы өзекті мәселелердің нормативтік 

құқытық реттелуін, бала тәрбиесіндегі ата-аналардың құқықтарымен міндеттерін, ата-анаға қартайғанда 

қамқорлық, адамгершілік қатынастардың қалыптасуы туралы, қабылданған неке және отбасы туралы заңнама 

туралы толық түсінігі болуы қажет 

Пәннің қысқаша мазмұны: отбасы неке туралы заңдар; отбасы қатынасы; отбасы құқығындағы неке; 
жұбайлар құқықтары мен міндеттері; неке қатынасын тоқтату; ата-аналармен балалар құқығы мен міндеттері; 

алименттік құқық; ата-ананың және балалардың алимент төлеу міндеті; отбасы мүшелерінің алименттік 

құқықтары мен міндеттері; алиментті төлеу; бала асырап алу; қамқоршы; қорғаншы;  жұбайлардың ортақ 

мееншігі; отбасы неке шарты; неке контрактісі; патронат; некеге тұру; ажырасу; бала тәрбиесі; ата–анаға 

қартайғанда қамқорлық; адамгершілік қатынастарды қалыптасуы туралы; отбасы тарихи нысаны; отбасын 

реттеу әдістері; ерлі-зайыптылар; мүліктік құқықтар; ерлі зайыптылардың бірі қайтыс болуы; некені бұзу.    

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) отбасы құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 

түсіну. B) қазіргі отбасы заңнамаларын талдай білу отбасы құқығы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын 

жүзеге асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды құрастыра білімдерді, қабілеттерді және түсінуді 

тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) 

Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР Еңбек құқығы 
Бағдарлама авторы: з.ғ.к, доцент, Мухтарова С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбекті реттеу 

және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен 

жүмыс істеу қабілетін иемдену, практикада туындайтын күрделі мөселелерде бейімделуге, алған 

білімдерін қолдану қабілеті пайымдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: еңбек құқығы, еңбекті ұйымдастыру,  нарықтық экономика жағдайындағы меншік 

түрлері, еңбек қатынастары, еңбек құқығының жүйесі, еңбек құқығының қағидалары, еңбектік құқықтық 

қатынастарының субъектілері, олардың жіктелуі, жұмыс беруші,  жұмыстылық және жұмысқа орналастыру, 

халық жұмыстылығы, ұжымдық шарттармен келісімдер, жеке еңбек шарты,  жеке еңбекм шартының 

мазмұнымен тараптары, жұмысқа қабылдау кезіндегі талаптар, еңбек шартын қызметкермен жұмыс берушінің 

бастамасымен тоқтту,  жеке еңбек шартын бұзу,  жұмыс уақытымен демалыс уақыты,  жалақы, кепілдік және 

өтемақылық төлемдер,  еңбек тәртібі, жеке еңбек шарты тараптарының материалдыө жауапкершілігі,  еңбекті 
қорғау, еңбек туралы заңдылықты сақтауды қадағалау және бақылау, еңбек даулары, еңбекті  халықаралық-

құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) еңбек құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 

түсіну. B) қазіргі еңбек заңнамаларын талдай білу еңбек құқығы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге 

асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды құрастырБілімдерді, қабілеттерді және түсінуді 

тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) 

Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

12.2 Модуль - Арнайы компетенциялар 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шет елдердің отбасы құқығы 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мухтарова А.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: бұл курс шетел елдердің отбасы құқығын реттелуін, шет елдерде бала 

тәрбиесіндегі ата-аналардың құқықтарымен міндеттерін, ата-анаға қартайғанда қамқорлық, адамгершілік 

қатынастардың қалыптасуы туралы, қабылданған неке және отбасы туралы заңнаманы оқытуға бағытталған 

Пәннің қысқаша мазмұны: шет елдердегі отбасы неке туралы заңдар; шет елдердегі отбасы қатынасы; отбасы 

құқығындағы неке; шет елдердегі  жұбайлар құқықтары мен міндеттері; шет елдердегі неке қатынасын тоқтату; 

шет елдердегі ата-аналармен балалар құқығы мен міндеттері; шет елдердегі алименттік құқық; ата-ананың және 

балалардың алимент төлеу міндеті; шет елдердегі отбасы мүшелерінің алименттік құқықтары мен міндеттері; 
алиментті төлеу; бала асырап алу; қамқоршы; қорғаншы;  шет елдердегі жұбайлардың ортақ меншігі.  

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) шет елдердегі отбасы құқығы институтының жалпы және ерекше 

салаларын білу және түсіну. B) қазіргі шет елдердегі отбасы заңнамаларын талдай білу отбасы құқығы 

саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды 

құрастыра білімдерді, қабілеттерді және түсінуді тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға 

және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек дауларын шешу 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к, доцент, Курманова А.К. 
Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбек дауларын 

реттеу саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен жүмыс істеу қабілетін 

иемдену, практикада туындайтын күрделі мөселелерде бейімделуге, алған білімдерін қолдану қабілеті 

пайымдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: еңбекті ұйымдастыру,  нарықтық экономика жағдайындағы меншік түрлері, еңбек 

қатынастары, еңбек құқығының жүйесі, еңбек құқығының қағидалары, еңбектік құқықтық қатынастарының 

субъектілері, олардың жіктелуі, жұмыс беруші,  жұмыстылық және жұмысқа орналастыру, халық 

жұмыстылығы, ұжымдық шарттармен келісімдер, жеке еңбек шарты,  жеке еңбекм шартының мазмұнымен 
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тараптары, жұмысқа қабылдау кезіндегі талаптар, еңбек шартын қызметкермен жұмыс берушінің бастамасымен 

тоқтту,  жеке еңбек шартын бұзу,  жұмыс уақытымен демалыс уақыты,  жалақы, кепілдік және өтемақылық 

төлемдер,  еңбек тәртібі, жеке еңбек шарты тараптарының материалдыө жауапкершілігі,  еңбекті қорғау, еңбек 

туралы заңдылықты сақтауды қадағалау және бақылау, еңбек даулары, еңбекті  халықаралық-құқықтық қорғау. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтық құқық (Жалпы бөлім),  

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) еңбек құқығы институтының жалпы және ерекше салаларын білу және 

түсіну. B) қазіргі еңбек заңнамаларын талдай білу еңбек құқығы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге 
асыру еңбек қатынастарындағы құқықтық құжаттарды құрастырБілімдерді, қабілеттерді және түсінуді 

тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар шығаруға қабілеттілік. D) 

Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

16.1 Модуль  - Криминология және Ювеналді  әділет (қылмыстық-құқық траекториясы) 

 

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: Қылмыстық сот өндірісі бойынша практикум пәнінің мазмұның студенттермен 

оқуға бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық іс жүргізу сатылары мен нысандары, басты сот қараудың тәртібі, 
басты сот қараудың процесуалдық құжаттары, процесуалдық құжаттарға қойылатын талаптар, қылмыстық іс 

жүргізудің сот құжаттарының үлгілері. 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы ( ерекше бөлім), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Қылмыстық іс жүргізу сатылары мен нысандары, басты сот қараудың 

тәртібі, басты сот қараудың процесуалдық құжаттары, процесуалдық құжаттарға қойылатын талаптар, 

қылмыстық іс жүргізудің сот құжаттарының үлгілері. В) студент қылмыстық іс жүргізудің актілердің білуге 

тиіс, процесуалдық құжаттарды толтыруға тиісті, сот-тергеу практикасының мәселелерін және жоғары аталған 

пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуге тиіс.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Криминология 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Исмаилова Б.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: криминология негіздерімен таныстыру және қылмыстылық пен құқық 

бұзушылықтардың алдын алу дағдыларына үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны: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 және ерекше бөлімдері)  

Мемлекет және кұқық теориясы 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Криминологиялық білім жағынан білу және түсіну. B) Білімдерді, 

қабілеттерді және түсінуді тәжірибеде қолдану. C) Пікір айтуға, идеяларды бағалауға және тұжырымдар 

шығаруға қабілеттілік. D) Қатынас саласындағы дағдыға үйрету. E) Оқыту саласындағы дағдыға үйрету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ювеналді  әділет 

Бағдарлама авторы: Досов Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: қылмыстық жазаланатын іс-әрекеттер жасаған және қылмыстық жауаптылық 

жасына жеткен кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылық туралы істер бойынша ерекше сот ісін жүргізу 

жүйесін зерделеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: қылмыстық жазаланатын іс-әрекеттер жасаған және қылмыстық жауапкершілік 
жасына жеткен кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша ерекше сот ісін жүргізу 

жүйесі; жасына және құқық бұзушылық санатына қарамастан, құқық бұзушылық субъектісі ретінде баламен 

байланысты нормалар мен институттар жүйесі; тиісті заңнаманы ғана емес, сондай-ақ кәмелетке 

толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды өзінің мақсаты бар мемлекеттік және өзге де 

органдар мен ұйымдар кешенін қамтитын жүйе; кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтарына әрекет 

ету. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Әкімшілік құқық 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 



296 

 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) сот мамандандырылған ювеналды жүйесін білу және түсіну B) ювеналды 

әділет ұғымының білімі мен қабілетін практикада пайдалану C) кәмелетке толмағандардың істері бойынша 

құқық нормалары негізінде заң ұстанымын сауатты баяндау, идеяларды бағалау және тұжырымдарды 

тұжырымдау қабілеттері D) кәмелетке толмағандардың қылмыстық және әкімшілік жауапкершілігі саласында 

іскерліктер E) кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі іс жүргізу құжаттарымен жұмыс істеу дағдысы 

 

16.2 Модуль - Кәсіпкерлік құқығы және банк құқық (азаматтық-құқық траекториясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Рзагулова С.Р. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттердің азаматтық іс бойынша құжаттарды қалай толтыратындығын, 

дұрыс жазылуын, жазылу тәртібін  жалпы ережелері туралы теориялық білімді меңгеруі, қолданыстағы 

азаматтық  іс жүргізу заңнамасын игеруі, сонымен қатар студенттерге осы саладағы тәжірибелік әрекеті үшін 

қажетті шеберлік пен дағдыларды қалыптастыру болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, жүйесі мен қайнар көздері. ҚР азаматтық 

іс жүргізудің қағидалары. Жалпы уәкілеттіктегі соттарға бағыныстылығы мен соттылығы. Іске қатысушы 

тұлғалар. Соттағы өкілеттік. Талап. Сот дәлелдемелері. Іс жүргізу мерзімдері, сот шығындары, іске 

қатысушыларды мәліметпен қамтамасыз ету. Азаматтық істерді сот талқылауына дайындау. Сот шешімі. 

Сырттай өндіріс пен шешім. Бұйрық өндірісі. Жария құқықтық қатынастардан туындайтын істер бойынша 
өндіріс. Ерекше өндіріс.  
Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студент азаматтық іс жүргізу нормаларының мәні мен қолдана білу. В) 

студент азаматтық іс жүргізудің актілердің білуге тиіс, процесуалдық құжаттарды толтыруға тиісті, сот-тергеу 

практикасының мәселелерін және жоғары аталған пәннің  негізгі түсініктері мен анықтамаларын білуі. С) 

жалпы теориямен, әсіресе, басқа заңдық және арнайы пәндермен пәнаралық байланысты белсенді дамыту D) 

студенттердің азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум шеңберіндегі азаматтық іс 

жүргізу құқығы нормаларын қолдану және түсіндіру дағдылары мен қабілеттерін игеруі Е) азаматтық процестік 

құжаттарын құрастыру бойынша практикум нормаларының мазмұнын меңгеруі 

 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқығы  

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Мухтарова С.М 

Курсты оқытудың  мақсаты: тауарлық айналымға қызмет көрсету және кәсіби кәсіпкерлер арасындағы 

қарым-қатынасты реттейтін теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Курстың мақсаты 

кәсіптік сауданы реттеу, кәсіпкерлік қатынастарды реттеу, олардың объектілерін сату және сатып алу 

субъектілері арасындағы қарым-қатынастарды терең зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  кәсіпкерлік қызметтің бастамашылығы және дербестігі; меншіктің болуы; тәуекел 

сипаты; пайда (табыс) алуға деген мүдделілік, мемлекеттік кәсіпкерлік,жеке кәсіпкерлік 

Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), ҚР қаржы құқығы 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) азаматтық құқықтың субъектісі мен әдісін, кәсіпкерлік құқық 

принциптерін білу; B) кәсіпкерлік құқық саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы білу; C) 

нарықтағы сауда келісім-шарттарын жасасу, өзгерту, тоқтату және орындау, сондай-ақ жұмыстарды / 

қызметтерді көрсету бойынша мәмілелерді жасауға байланысты процесті заңды түрде ұйымдастыру; D) 

кәсіпкерлік құқықтық қатынастар саласында қалыптасқан практикалық жағдайларды дербес шешеді; E) 

кәсіпкерлік саласында дауларды шешу кезінде пайдаланылатын құжаттарды (талап арыздар, шағымдар, талап-

арыздарды қарастыру және т.б.) сауатты түрде жасайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Банк  құқығы  

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Мұхтарова С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР-дағы банктер коммерциялық ұйымдар ретінде, банк қызметінің негізгі 
бағыттары ретіндегі құқықтық негіздерін түсіндіру және зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:. 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 

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. 
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Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломалдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нормативтік құқықтық актілерді тәжірибе жүзінде қолдана білу және 

оларды саралай білуді игеру. В) Біліктілік-Жоғарғы оқу орындарында «Қазақстан Республикасының Банк 

құқығы» курсын зерделеу мақсаты банктік құқықтың теориялық негіздерін, банктік заңнаманың нормалары мен 

құқықтық қағидаларын, банктік тәжірибемен, банктік құжаттармен, банктік стандарттармен таныстыру және 

оқыту, банктік қызметті реттеу негіздерін, мемлекеттің ақша  несие саясатының негіздерін оқыту болып 

табылады. С) Дағды-дағдылану: ғылыми-зерттеу жұмыстарына машықтану.Е) Құзыреттілік-банктік құқықтық 
қатынастағы  нарықтық экономикаға сай айналыстағы терминдерін білу, мазмұнын түсіну, нормативті актілерді 

білу және алған білімдерін тәжірибеде қолдану. 
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