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ТҮСІНІК ХАТ 

 

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

мемлекеттік университетінің Өзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында 

жасақталды.   

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда 

маңызды құжат болып табылады. 

 

Құрметті студент! 

 

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

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

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

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

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және өзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ 

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

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

31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген. 

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

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

өзгертулермен және толықтырулармен).  

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

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

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

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

5. Типтік оқу жоспарлары (2016 жылдар). 

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

шешімдері. 

7. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, 2020 ж.). 
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ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

6В04101  -  ЭКОНОМИКА 

1 курс 

 

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: 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 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 

 

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д
и

т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
С

T
S

 

3 Модуль  - Экономикаға кіріспе, 18 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК НЕ 1202 Халықаралық  экономика 1 4 

БП ЖК ЕМ 1203 Экономикадағы математика 2 4 

БП ЖК ММ 1204 Микро- макроэкономика 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 
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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 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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3.1 Модуль  - Ұлттық экономиканың салалары, 23 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК НЕ 1202 Халықаралық  экономика 1 4 

БП ЖК Men 1203 Менеджмент 2 5 

БП ЖК ЕМ 1204 Экономикадағы математика 2 4 

БП ЖК ZhME 1205 Жылжымайтын мүлік экономикасы 2 4 
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Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің кейбір сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен 

сәйкес келеді 

3.1 Модуль  - Ұлттық экономиканың салалары 

 

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: Жылжымайтын мүлік экономикасы 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:  пәнді игерудің мақсаты студенттердің кәсіпкерлік қызметтің маңызды бағыты 

ретінде жылжымайтын мүлік нарығының қызмет ету саласындағы теориялық, әдістемелік және практикалық 

білімдерін зерделеуі болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: жылжымайтын мүлікке қатысты экономикалық, ұйымдастырушылық және 

құқықтық қатынастар жүйесімен танысу;- жылжымайтын мүлік нарығының жұмыс істеуінің негізгі 
заңдылықтарын зерттеу;- қажетті коммерциялық немесе әлеуметтік нәтиже алу үшін жылжымайтын мүлік 

объектілерін басқарудың білімдері мен дағдыларын қалыптастыру;- жылжымайтын мүлік объектілерімен 

азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру 

Пререквизиттері:   Экономикалық теория, Халықаралық  экономика 

Постреквизиттері:   Нарықтық инфрақұрылым,  Өзіндік құн калькуляциясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) активтерді бағалау, айналым капиталын басқару қаржылық және 

экономикалық жоспарлау принциптерін білу; В) инвестициялық шешімдер, қаржыландыру шешімдері әдісін 

қолдану; С) дивидендтік саясат пен капитал құрылымын қалыптастыру Д) жаһандану жағдайында әлемдік 

нарықтардағы операцияларға байланысты шешімдер қабылдау кезінде қаржылық менеджменттің негізгі 

әдістерін қолдану мүмкіндігі; Е) алынған білімді экономиканың түрлі салаларында іс жүзінде қолдана білу 

 

3.2 Модуль  - Экономикалық халықаралық дамуы 

 

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

Пәннің атауы: Өңірлік экономикасы 

Бағдарлама авторы:  Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты:  аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің 

экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту. 

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

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

шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде. Аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау. 

Аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде. ҚР аймақтары экономикасының тарихи - географиялық 

сипаттамасы. Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі және мәні. 
Пререквизиттері:  Экономикалық теория, Халықаралық  экономика 

Постреквизиттері:  Өндірісті ұйымдастыру, Шағын және орта кәсіпорын экономикасы 

БП  Оқу практикасы 2 1 

3.2 Модуль  - Экономикалық халықаралық дамуы, 23 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК НЕ 1202 Халықаралық  экономика 1 4 

БП ЖК Men 1203 Менеджмент 2 5 

БП ЖК ЕМ 1204 Экономикадағы математика 2 4 

БП ЖК OE 1205 Өңірлік экономикасы 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мемлекеттік     экономикалық     саясатында     аймақтар     дамуының 

обьективті   ерекше   шарттарын   ескеру   маңыздылығын   терең  түсіндіруді қалыптастыру; B) ұлттық 

экономика дамуын мақсат ретінде және оның аймақтарға құрамдас бөліктері  ретінде  объективті   өзара 

тәуелділік туралы  көзқарас қалыптастыру; C) ұлттық экономика дамуын мақсат ретінде және оның аймақтарын 

кұрамдас бөліктері ретінде объективті өзара байланыс пен өзара тәуелділік туралы көзқарас қалыптастыру; D) 

әкімшілік-территориялық құрылымдардың әлеуметтік сферасын және экономикасын  реттеу  мен  басқарудың  

жалпы  жүйесін   қалыптастырудың методикалық тәсілдері мен методологиялық негіздері туралы түсінік беру; 

E) аймақтық  деңгейдегі  экономика  мен   әлеуметтік   сфераның даму 
перспективалары, проблемалары және жағдайы туралы жалпы түсінік алу; 

 

6В04101  -  ЭКОНОМИКА 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1. Модуль - Арнайы пәндер, 11 кредит 

БП ЖК HE 1201 Халықаралық экономика 1 4 

БП ЖК Men 1202 Менеджмент 1 5 

БП  Оқу практикасы 1 2 

2.1 Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика, 19 кредит 

БП ТК KSE 1203 Қоғамдық сектордың экономикасы 1 5 

БП ТК BZh 1204 Бизнес-жоспарлау 1 5 

БП ТК AE 1205 Агробизнес экономикасы 1 5 

БП ТК KSUB 1206 Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару 1 4 

2.2 Модуль - Мемлекеттің сыртқы саясаты, 19 кредит 

БП ТК HL 1203 Халықаралық логистика 1 5 

БП ТК SVK 1204 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 1 5 

БП ТК ShEE 1205 Шет елдер экономикасы 1 5 

БП ТК HEK 1206 Халықаралық экономикалық қатынастар 1 4 

3. Модуль - Арнайы пәндер, 14 кредит 

БП ЖК ZhME 1207 Жылжымайтын мүлік экономикасы 2 4 

БП ЖК KE 1208 Кәсіпорын экономикасы 2 5 

БП ЖК ShKT 1209 Шаруашылық қызметін талдау 2 5 

4.1 Модуль - Экономикалық талдау, 16 кредит 

БП ТК BK 1210 Баға қалыптастыру 2 5 

БП ТК ShTB 1211 Шығындарды талдау және басқару 2 5 

КП ТК ShOBB 1301 Шағын және орта бизнесті басқару 2 4 

4.2 Модуль - Әлемдік шаруашылық, 16 кредит 

БП ТК OE 1210 Өңірлік экономика 2 5 

БП ТК AMGS 1211 Әлемдік мұнайгаз саласы 2 5 

КП ТК AKN 1301 Әлемдік капитал нарығы 2 4 

 

1.Модуль - Арнайы пәндер 

 

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. 
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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.  

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

сәтсіздіктер туралы, халықаралық бизнестің мәселелері мен мақсаттары, оның негізгі концепциялары, 

құқықтық базалары, В)  халақаралық бизнестің өмір сүру қабілеті туралы мәліметтер береді;шаруашылық 

қызметті талдау жұмысын ұйымдастыру және оның қызмет ету үрдісін; С) шаруашылық қызметті талдаудың 
қалыптасуының және дамуының мотивтерін, шарттарын;шаруашылық қызметті талдаудың маңыздылығын 

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

талдау тұжырымдамалары бойынша шешім қабылдау үшін қолдану; Е) Технико-экономикалық негіздеме, 

бизнес-жоспар және маркетинг жоспарын жасақтау 

 

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

Пәннің атауы: Менеджмент 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Менеджментті басқау ғылымы, тәжірибесі мен өнер ретінде кешенді  тұрғыда 

қалыптастыру және де  оның замануи  тұжырымдамаларын  түсіну,  сонымен қатар бұл тұжырымдамаларға 

жаңа экономикалық   жағдайларда отандық кәсіпорындарды басқарудағы міндеттер мен қажеттіліктерге 

бейімдеу 
Пәннің қысқаша мазмұны: Басқарушылық ой эволюциясы. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Бизнестің 

әлеуметтік жауапкершілігі және менеджер этикасы. Коммуникациялар. Басқарушылық шешімдерді қабылдау. 

Жоспарлау. Ұйымдастыру басқару функциясы ретінде. Ынталандыру. Бақылау. Топтық динамика. Басшылық: 

билік және ықпал. Көшбасшылық стилдері.  Дауды және стресстерді басқару. Өзгерістерді басқару 

Пререквизиттері:  Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:   Кәсіпорын экономикасы, Персоналды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) басқарудың негізгі үдерістері мен кіші жүйелерін, бизнесті және 

кәсіпкерлік қызметті дамыту негіздерін білу және түсіну В) басқарудың динамикалық модельдерін әзірлеу 

бойынша білім мен қабілеттілікті практикада пайдалану С) пікір шығару, идеяларды бағалау және 

тұжырымдарды тұжырымдау қабілеті D) ұйым мәселелерін жүйелі ойлау, диагностикалау және құрылымдау 

іскерліктері E) оқыту саласында жүйелік тәсіл ұстаным тұрғысынан менеджмент проблемаларын шешу 
іскерліктері 

2.1 Модуль - Бәсекеге қабілетті экономика 

 

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

Пәннің атауы: Қоғамдық сектордың экономикасы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің микроэкономиканың инструменталды аппараты негізінде 

мемлекеттің экономикалық қызметінің негізін құрайтын қоғамдық сектор экономикасы, мемлекеттік қаржы 

бойынша білімді меңгеруі 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Қоғамдық сектор экономикасы" Пәні студенттерге қазіргі аралас экономиканың 

даму принциптерін толық түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы экономикалық өзгерістер пәннің өзектілігін 
анықтайды - қоғамдық сектордың қызмет ету ерекшеліктерін зерттеу студенттерге трансформация процесінде 

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

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

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

сондай-ақ ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді. 

Пререквизиттері:  Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:  Нарықтық инфрақұрылым 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Экономикалық теория саласында білімдерін көрсетеді, в) ұлттық және 

аймақтық экономиканың ерекшеліктерін, экономикалық, салық және қаржы саясатының бағыттарын түсінеді, 

С) персоналды басқару тұжырымдамасын түсіндіреді, Д) ұжымда тиімді коммуникацияларды қалыптастыру 

және қолайлы психологиялық климат құру 

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

Пәннің атауы: Бизнес-жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

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, 
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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: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері:   Кәсіпкерлік, Тайм-менеджмент, Шығындарды басқару 

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

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

сондай-ақ бизнес-жоспар жасауда кететіннегізгі қателіктерді білуі тиіс В)  Бизнесті жоспарлаудың қазіргі 

әдістері мен тәсілдерін оқыту. С) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлекетттік реттелуі 

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

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

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

фирманы, кәсіпорындарды басқару жүйесінде жоспарлардың мәні мен қажеттілігін көрсету.Е) Базалық және 
жалпы білімін, алған білімін тәжірибе жүзінде қолдану, бизнес-жоспар құруда экономикалық бөлімдердің 

барлық сұрақтарына жауап бере алу керек 

 

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

Пәннің атауы: Агробизнес экономикасы 

Бағдарлама авторы: Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: агроөнеркәсіп саласында кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асыру барысында бизнес-

жоспар жасауда жүйелік білімді қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Агробизнестің негізгі аспектілері: мазмұны, субъектілері және объектілері, 

ауылдағы кәсіпкерлік формалары мен түрлері. Агробизнестің ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының 

тиімді қызмет ету механизмі. Жеке істі ұйымдастыру сұрақтары, бизнес-жоспар дайындау, агробизнес 
қорытындысын бағалау қарастырылған. Агробизнес субъектілеріне салық салу, шаруашылық операциялардың 

есебі, пайда мен шығындардың қалыптасуы, қаржыландыру және несиелендіру ерекшеліктері ашылған 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Нарықтық инфрақұрылым,  Өзіндік құн калькуляциясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) АӨК-тегі кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудың теориялық негізін мен 

оның ерекшеліктерін үйрену; В) жоспарлаудың экономикалық ролін, мазмұнын, бизнес-жоспар құрылымын 

және оның бөлімдерінің мазмұнын, ауылшарышылық өндірісін жоспарлау ерекшеліктерін тәжірибеде қолдана 

білу; С) жоспарлау принциптері мен әдістерін меңгеру, бизнес-жоспарды дайындаудың тәртібі мен реттілігін 

түсіну, бизнес-жоспарды ұсынудың және дайындаудың ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілерімен 

танысу. D) бизнес-жоспарды дайындау және дәлелдеу, АӨК кәсіпорының қызмет сферасын және бағытын 

анықтау, бизнес-жоспардың әлеуметтік және экономикалық тиімділігін есептеу; Е) бизнес-партнерлерді 
анықтау, келіссөздер жүргізу, АӨК саласында бизнес-партнерлердің кредиторларымен және инвесторларымен 

келісім-шарттар жасасуды білу 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорында сапаны ұйымдастыру және басқару 

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: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Персоналды басқару, Инвестициялық менеджмент, Инновациялық менеджмент 

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

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

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

технологияларын пайдалану; Д) өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау; сапа менеджмент жүйесінің  

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

аудиттерін өткізу және өндірістерді, ұйымдастырларды сертификаттауға дайындау 

 



12 

 

2.2 Модуль - Мемлекеттің сыртқы саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық логистика 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаһандық бәсекелік артықшылықты қамтамасыз етудің резерві ретінде 

халықаралық логистиканы білудің маңыздылығын негіздеу; маркетинг пен логистиканың дамуы арасындағы 

тарихи және логикалық байланысты қарастыру; халықаралық логистиканың қалыптасу және тұжырымдамалану 
процесін көрсету; халықаралық логистиканың мақсатты қызметін анықтау; халықаралық логистика пәнін 

анықтау; халықаралық логистикалық менеджменттің моделін ұсыну 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Халықаралық логистика» ғылыми және академиялық пәнін зерттеу объектісі 

болып материалды және байланысты ақпараттық ағындар табылады. Пәннің өзектілігі және оны зерттеуге 

деген қызығушылықтың күрт артуы логистикалық тәсілді қолдануды ашатын тауарларды тарату жүйелерінің 

жұмысының тиімділігін арттыру әлеуетімен байланысты. Логистиканы қолдану шикізат пен жартылай 

фабрикаттарды сатып алу мен тұтынушыға дайын өнімді жеткізу арасындағы уақыт аралығын едәуір 

қысқартуы мүмкін, тауарларды сақтау мен тасымалдау шығындарының күрт төмендеуіне ықпал етеді, ақпарат 

алу процесін жеделдетеді, қызмет көрсету деңгейін жоғарылатады 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:  Нарықтық инфрақұрылым,  Өзіндік құн калькуляциясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) сатып алынған, өндірілген және жеткізілетін тауарлар мен қызметтерге 
баға белгілеу процесін оңтайландыру; B) сатып алынатын, өндірілетін және жеткізілетін тауарлар мен 

қызметтерге баға белгілеу процесін оңтайландыру; - сатып алынатын тауарлар мен қызметтердің оңтайлы 

мөлшерін таңдау; C) нақты ішкі және (немесе) сыртқы нарықтағы белгілі бір өнімге немесе қызметке сұраныс 

деңгейін анықтау; - аралық сақтауды ұйымдастырумен немесе аралық қоймасыз жеткізу арасындағы таңдау; D) 

логистикалық қызметтердің оңтайлы деңгейін анықтау; өнімдер мен қызметтерді өндірудің ең озық 

технологияларын таңдау; E) халықаралық бәсекелестік ортаны талдау және бәсекелестік артықшылықтарды алу 

 

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

Пәннің атауы: Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер арасында стартаптарды құру және дамыту әдістемесі туралы тұтас 
түсінік қалыптастыру; стартаптарды қаржыландыру, басқарушы компаниялардың жобаларды іске асыруын 

бақылау жөніндегі несиелік ұйымдардың қызметі туралы білімдер жиынтығы. 

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

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

қолдана отырып стартаптар құру. Стартаптардың сапасын бағалаудың көп өлшемді моделі. Венчурлық 

қаржыландыру түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың ерекше белгілері. Қаржыландырылған жобаның 

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

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

жоспарлау 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік, Шығындарды 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 

 

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

Пәннің атауы: Шет елдер экономикасы 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты шет елдердегі экономикасының салалары мен сфераларынының дамуы 

туралы ақпарат алу 
Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі заманғы өзара тәуелді әлемді зерттеуде қолданылатын теорияны білдіреді. 

Шетелдердіңэкономикасы теориясына негізделеді және макроэкономика мен микроэкономика курстарының 

жалғасы болып табылады. Халықаралық экономика пәні – халықаралық тауар айырбасы, өндіріс 

факторларының қозғалысы және мемлекеттердің халықаралық экономикалық саясатын қалыптастыру 

салаларындағы әртүрлі мемлекеттердің шаруашылық субъектілерінің өзара қызмет ету заңдылықтарын 

зерттеуші рыноктық экономика теориясының бір бөлігі 

Пререквизиттері:  Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:  Халықаралық бизнес 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) шет елдер экономикасында болып жатқан өзгерістерді талдау және 

бағалау; B)  ҚР үкіметімен жүргізілетін сыртқы экономикалық саясаттың перспективалары мен салдарлары;  

C) алынған білімдерді ҚР сыртқы экономикалық байланыстарын ұйымдастыру мен басқаруға, 

кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметіне  қатысты пайдалану; D)  халықаралық экономикалық 

қатынастардың әрекет етуінің негізгі қағидалары мен даму заңдылықтарын білу; E) елдің халықаралық 

экономикалық қызметке қатысуының  оның дамуы үшін жағымды және жағымсыз салдарларын  сауатты 

бағалау 

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

Пәннің атауы: Халықаралық экономикалық қатынастар 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

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

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

ұйымдастырудың формаларын, халықаралық бизнесті басқарудың құрылымын, халықарарлық бизнесті және 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ақпараттық аспектілерін, сонымен қатар халықарарлық бизнесті 

сақтандыруды үйрету 

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

және бизнестің белгілері. Халықраралықбизнесжүйесі және оның экономикалық ортасы. Инфрақұрылым және 

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

тұлғалар сияқты субъекттер. Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет. Фирманы құру технологиясы. 
Өндірістік және коммерциялық бизнес. Ақпараттық және консультациялық бизнес. Халықаралық бизнесті 

басқарудың стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпкерлік фирманы тарату және қайта құру 

Пререквизиттері:  Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Халықаралық бизнес 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Халықаралық қатынастар теориясы пәнін, зерттеу обьектілерін, зерттеу 

тәсілдері мен саяси ғылымдар жүйесіндегі орнын пайымдау. Мемлекеттердің сыртқы саясатының мәнін, 

мазмүны мен мақсатын оқып-білу. B) Халықаралық қатынастар жүйесінің құрылысы мен кұрылымыг қызметі 

мен бөлшектерінің өзара қарым- қатынасын, өзін-өзі реттеу, өзгеру заңдылықтарын түсіну. C) Сыртқы 

саясаттың жасалу, іске асырылу құралдарын, үрдісін, оған әсер етуші факторларды саралау. D) Халықаралық 

саясаттың барысын, даму зандылықтарын пайымдау. E) Халықаралық қатынастарды мәселелерді жүйелеу, 

зерттеу тәсілдерін меңгеру. 

3. Модуль - Арнайы пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Жылжымайтын мүлік экономикасы 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:  пәнді игерудің мақсаты студенттердің кәсіпкерлік қызметтің маңызды бағыты 

ретінде жылжымайтын мүлік нарығының қызмет ету саласындағы теориялық, әдістемелік және практикалық 

білімдерін зерделеуі болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: жылжымайтын мүлікке қатысты экономикалық, ұйымдастырушылық және 

құқықтық қатынастар жүйесімен танысу;- жылжымайтын мүлік нарығының жұмыс істеуінің негізгі 

заңдылықтарын зерттеу;- қажетті коммерциялық немесе әлеуметтік нәтиже алу үшін жылжымайтын мүлік 
объектілерін басқарудың білімдері мен дағдыларын қалыптастыру;- жылжымайтын мүлік объектілерімен 

азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Нарықтық инфрақұрылым,  Өзіндік құн калькуляциясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) активтерді бағалау, айналым капиталын басқару қаржылық және 

экономикалық жоспарлау принциптерін білу; В) инвестициялық шешімдер, қаржыландыру шешімдері әдісін 

қолдану; С) дивидендтік саясат пен капитал құрылымын қалыптастыру Д) жаһандану жағдайында әлемдік 

нарықтардағы операцияларға байланысты шешімдер қабылдау кезінде қаржылық менеджменттің негізгі 

әдістерін қолдану мүмкіндігі; Е) алынған білімді экономиканың түрлі салаларында іс жүзінде қолдана білу 

 

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 
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Пререквизиттері:  Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) басқарудың теориялық негіздерін, кәсіпорынның шаруашылық 

қызметінің принциптерін, есепке алуды ұйымдастыру, қаржылық және экономикалық жоспарлау 

принциптерін білу; B) кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есептеу; практикада кәсіпорын қызметін 

перспективада ғылыми болжамдау мен жоспарлаудың теңдестірілген әдісін қолдану; С) кәсіпорындар мен 

фирмалардың перспективалық және ағымдағы міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; 

кәсіпорынның алдына қойылған экономикалық және әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізу жолдарын әзірлеу; D) 
нарықтық жағдайда кәсіпорынның нақты жағдайын бағалау және оның жұмыс істеу перспективасын білу; E) 

алынған білімді экономиканың түрлі салаларында іс жүзінде қолдана білу 

 

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

Пәннің атауы: Шаруашылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Шаруашылық қызметін талдау" пәнінің мақсаты: шаруашылық қызметті талдау 

теориясы мен әдістемесін, оның жалпы және жеке мақсаттарын, міндеттері мен мазмұнын ашу; кәсіпорынның 

экономикасын басқару жүйесіндегі шаруашылық қызметті талдаудың рөлін (орнын) анықтау 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шаруашылық қызметті талдаудың теориялық негіздерін; талдау функциялары, 

принциптері, міндеттерін зерттейді. Аналитикалық зерттеу құралдары; отандық және шетелдік тәжірибені 

ескере отырып, кәсіпорынның өндірістік қызметінің нәтижелерін фирмаішілік кешенді талдау әдістемелері 
егжей-тегжейлі қарастырылады. Осы саладағы соңғы жұмыс негізінде кәсіпорынның қаржылық талдау 

әдістемесі баяндалған 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Сапа менеджменті, Персоналды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) білу: шаруашылық қызметті талдаудың негізгі бағыттарын, оны 

жүргізудің жүйелілігін; өндіріс және сату көлемін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді; B) ұйымның 

шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізу; C) қаржылық есептілікті талдай білу және ұйымның 

дамуының қаржылық болжамын құру; қабылданатын қаржылық және инвестициялық шешімдердің 

табыстылығы мен тиімділігін талдай білу; D) талдаудың әртүрлі кезеңдері мен бағыттарында қолданылатын 

шаруашылық қызметті талдау әдістерін; өндіріс резервтерін анықтау және бағалау тәсілдерін; инвестициялық 

талдау әдістерін; қаржылық есептілікті талдау және қаржылық болжау әдістерін игеру. E) кәсіби қызмет 
саласында инновациялық әдістерді, құралдар мен технологияларды әзірлеуге қатысу қабілетін меңгеру 

 

4.1 Модуль - Экономикалық талдау 

 

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

Пәннің атауы: Баға қалыптастыру 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнде мемлекеттің әр түрлі саласындағы баға саясаты мен баға қалыптасуының 

нарықтық механизмінің теориялық негіздері мен практикалық (сарамандық) әдістері зерделенеді. Бағаны 

белгілеумен байланысты сұрақтарды жан-жақты зерделеу студенттерге өте тиімді және бәсекеге жарамды, 

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

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

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

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

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

агроөнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс өнімдеріне бағақалыптасу, көлік саласындағы 

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

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

Пререквизиттері:   Экономикалық теория, Бизнесті жоспарлау 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Жобаларды 

талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің экономиканың маңызды салаларында тауарлар мен 
қызметтерге тарифтер мен бағаныесептеудегі есепке алынатын теориялық және практикалық дағдыларды алуы. 

В) Студенттерде нарықтық экономиканың негізгі мәселелеріншешудегі бағалық механизмін пайдаланудың 

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

Студенттерге нарықтық экономикада бағаның рлімен мәнділігі жөнінде білім беру, оларды белгілеу 

әдіснамасын қамту, шарушылық субъектілерінің жұмыс істеудің нақты шартында баға стратегиясының 

талдамасын қалыптастыру мүмкіндігі экономиканың, әртүрлі саласындағы баға динамикасын және құралымын 

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

қалыптастырудың ғылыми негізін; баға жүйесінің мінездемесін және тауардың өзіндік құнының құрылымын; 

мемлекеттікбаға саясатын, бағаның жіктелуін және олардың критерилерін, түрлерін; баға қалыптастыруға әсер 
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ететін факторларды; Е)  бағақалыптастырудың әдістерін және баға жүйесін; тауардың өзіндік құнын және баға 

құрамының қосындыларын, баға қалыптастырупринциптерін; баға қалыптастыруға әсер ететін факторларды; 

сату бағасын анықтау есебінің формаларын; баға құрамындағы қосымдылармен ҚҚС; кейс талдау, нақты 

ситуацияларды талдау; презентация жасай білуі тиіс. 

 

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

Пәннің атауы: Шығындарды талдау және басқару 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: Шығындарды талдау және басқару рөлін кәсіпорынның экономикалық 

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

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

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

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

Ғылыми зерттеулер мен тауарларды жасауға жұмсалған шығындарды басқару. Компаниядағы шығындарды 

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

құралдары мен тәсілдерін анықтау. 

Пререквизиттері:   Экономикалық теория, Қоғамдық сектордың экономикасы 

Постреквизиттері: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру, Қаржы 

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

жіктелімін түсіну, В) материалдық ресурстар мен өндірістік босалқы қорларды басқаруды, шығынды басқару 
жүйесін, шығындарды басқару әдістерін, шығындарды жоспарлауды меңгеру; С) шығындар есебін 

ұйымдастыру және өнімнің өзіндік құнының қалыптасуын, өзіндік құнды және оны калькуляциялауды, 

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

шығындарды төмендету жолдарын қарастыру. D) түсініктері болуы тиіс: Шығындардың пайда болу 

факторларын, Шығындар құрымы, Материалдық ресурстар, Шығындарды басқару жүйесін, Шығындарды 

басқару әдістеріне талдау жасай білу; Е) Шығындарды жоспарлау, Шығындарды калькуляциялау, Шығындар 

есебін ұйымдастыру, Шығындарды басқаруды тәжірибеде қолдана білу 

 

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

Пәннің атауы: Шағын және орта бизнесті басқару 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: пәннің негізгі мақсаты шағын және орта бизнесте басқару әдістерімен, 

принциптермен, шағын және орта бизнестің қызмет етудің құқықтық аспектілерімен таныстыру, сонымен қатар 

шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметінің ерекшеліктерін студенттерге оқытып үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шағын және орта бизнес мәні мен сипаттамасы. Шағын және орта бизнес 

субъектілері мен оларды басқару процесі. Шағын және орта кәсіпорындар персоналын басқару. Шағын және 

орта бизнестердегі этика мен әлеуметтік жауапкершілік. Шағын және орта бизнестегі опреациялық менеджмент 

пен қаржылық жоспарлау. Шағын және орта кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп жүйесі. Шағын және орта 

кәсіпкорындардың салық салуы. Шағын және орта кәсіпорындар маркетингі. Қазақстан Республикасындағы 

шағын және орта бизнестегі даму тиімділігі мен тенденциялары 

Пререквизиттері:   Экономикалық теория, Қоғамдық сектордың экономикасы 

Постреквизиттері:   Кәсіпорынның инновациялық қызметі, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 
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 

 

4.2 Модуль - Әлемдік шаруашылық 

 

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

Пәннің атауы: Өңірлік экономика 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің 

экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту. 

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

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

шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде. Аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау. 

Аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде. ҚР аймақтары экономикасының тарихи - географиялық 

сипаттамасы. Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі және мәні. 

Пререквизиттері:   Экономикалық теория, Халықаралық экономика 
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Постреквизиттері:   Экономикалық саясат, Кәсіпорынды реттеу мен орналастыру негіздері 

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

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

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

қалыптастыру; C) ұлттық экономика дамуын мақсат ретінде және оның аймақтарын кұрамдас бөліктері ретінде 

объективті өзара байланыс пен өзара тәуелділік туралы көзқарас қалыптастыру; D) әкімшілік-территориялық 

құрылымдардың әлеуметтік сферасын және экономикасын  реттеу  мен  басқарудың  жалпы  жүйесін   

қалыптастырудың методикалық тәсілдері мен методологиялық негіздері туралы түсінік беру; E) аймақтық  
деңгейдегі  экономика мен әлеуметтік сфераның дамуперспективалары, проблемалары және жағдайы туралы 

жалпы түсінік алу. 

 

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

Пәннің атауы: Әлемдік мұнайгаз саласы 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: оқу курсы әлемдік мұнай-газ ресурстарының негізгі проблемаларына талдау 

жасайды. Мұнай мен газдың негізгі өндірушілері - әлемнің экономикалық және қаржылық мәселелері. Мұнай 

мен газға әлемдік бағаны қалыптастырумен байланысты проблемалар, салық салу, инвестициялар, қаржылық 

басқару, персоналды басқару мәселелері қарастырылады. Көптеген проблемаларды ұлттық және жеке меншік 

әлемдегі ең ірі мұнай компанияларының тәжірибесін зерттейді 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі уақытта дүниежүзілік мұнай-газ ресурстары осы ресурстарға ие және 
қажеттілікке ие әлем елдерінің дамуында басым орын алады. Мұнай мен газ, саяси апаттар мен экономикалық 

дағдарыстарға қарамастан, әлемде әлі күнге дейін басым. Осы тұрғыдан алғанда, бұл ресурстарды дамытудың, 

қалыптастырудың және пайдаланудың негізгі бағыттарын, ең алдымен, осы процестердің экономикалық 

мәселелерін жүйелеу өте маңызды және өзекті болып көрінеді. Мұнымен қоса, мұнай-газ ресурстарының 

жаһандық экономикасының негізгі құрамдас бөліктерін, мысалы, ресурстық база, қазіргі жағдайы мен даму 

перспективалары, инвестициялық және өндіріс шығындары, интеграциялық процестер, қаржылық және 

персоналды басқару, сыртқы экономикалық байланыстар, бірлескен кәсіпорындардың қалыптасуы мен 

практикасы сияқты негізгі компоненттерді зерттеу және талдау өте маңызды болып көрінеді. және т.б. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қоғамдық сектордың экономикасы 

Постреквизиттері: Экономикалық саясат, Кәсіпорынды реттеу мен орналастыру негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Мұнай мен табиғи газды өндіру, өңдеу және пайдалану саласындағы 
әлемдік экономиканың жаһандануының негізгі белгілері мен себептерін анықтау; В)Халықаралық сауданы 

және бизнесті реттеудің негізгі принциптері мен тетіктері және оларды жүзеге асыратын институттарды 

зерттеу; С) Мұнай және табиғи газ саласындағы өндірісті бөлуге арналған келісімшарттық келісімдердің 

негізгі түрлерін алу; D) Мұнай және мұнай өнімдеріне келісімшарт бағаларын есептеу; E) Есеп айырысу, көлік 

және коммерциялық құжаттарды рәсімдеу 

 

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

Пәннің атауы: Әлемдік капитал нарығы 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі әлемдік капитал нарықтарындағы операцияларды тиімді басқару 

бойынша білімді жэне әдістерді тыңдаушылардың терең ұғынуы берілген курстың мақсаты болып табылады. 
Курс бағдарламасында қарастырылатын көптеген сұрақтарды толық ұғыну экономикалық теория мен 

халықаралық экономикалық қатынастардың жалпы курстары бойынша студенттердің толық білімі болуын 

талап етеді 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдік капитал нарығының негізгі түсінігі. Әлемдік капитал нарығы 

инфрақұрылымы. Әлемдік капитал нарығындағы валюта нарығы және оның қызметін ұйымдастыру. Әлемдік 

ақша және несие нарықтары. Дамыған елдердегі қаржы нарығы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Қоғамдық сектордың экономикасы 

Постреквизиттері: Экономикалық саясат, Кәсіпорынды реттеу мен орналастыру негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасы мен халықаралық қатынастарды реттейтін ҚР 

конституциясының негіздерді, заңдық нормаларды; В) әлемдік капитал нарығы түсінігі және үйрену; С) 

әлемдік қаржы институттары қызметінің механизмін оқып-үйрену; Д) әлемдік капитал нарығының қаржылық 

құралдарын қадағалау айналымының әдістері; Е) әлемдік капитал нарығындағы қор биржаларының қызметін 
оқып-үйрену 
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6В04102  -  МЕНЕДЖМЕНТ 

1 курс 

 

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 

ұсынылатын есептердің оңтайлы шешімдерін іздеудің математикалық әдістерімен және шешімдердің 

нәтижелерін түсіндірумен таныстыру. 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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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 ММ 1204 Микро- макроэкономика 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 
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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. 

6В04102  -  МЕНЕДЖМЕНТ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің кейбір сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен 

сәйкес келеді 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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3.1 Модуль  - Арнайы пәндер І, 23 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК Men 1202 Менеджмент 1 4 

БП ЖК BU 1203 Бизнесті ұйымдастыру 2 5 

БП ЖК ЕМ 1204 Экономикадағы математика 2 4 

БП ЖК ASB 1205 Әлеуметтік сфераны басқару 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 

3.2 Модуль  -  Арнайы пәндер ІІ, 23 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК Men 1202 Менеджмент 1 4 

БП ЖК BU 1203 Бизнесті ұйымдастыру 2 5 

БП ЖК ЕМ 1204 Экономикадағы математика 2 4 

БП ЖК BKB 1205 Баға қалыптастыруды басқару 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 
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3.1 Модуль  - Арнайы пәндер І 

 

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 

Постреквизиттері: Бизнес-жоспарлау, Персоналды басқару, 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: Әлеуметтік сфераны басқару 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты әлеуметтік саланы ұйымдастыру, жоспарлау, қаржыландыру, 

жалпы және оның жекелеген салаларын кадрлық қамтамасыз етудің теориялық-әдіснамалық және практикалық 

аспектілерін қарастыру негізінде әлеуметтік салада болып жатқан экономикалық үдерістер туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің теориялық негіздерін, мемлекеттік 

билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүргізетін саясаттардың басқа түрлерімен қаржылық 

саясаттың өзара байланысын, қоғамдық сектордың түрлі аспектілерін сипаттайтын теориялық концепцияларды, 
қаражатты қалыптастырудың негізгі көздерін және олардың қоғамдық секторда шығындалуының бағыттарын, 

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

қаржыландыру және өндіріс, қоғамдық құралдарды пайдалану саласындағы оңтайлы шешімдерді іздеу 

әдістерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент 

Постреквизиттері: Басқарудағы көшбасшылық, Ұйымдастырушылық мінез-құлық. 

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

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

институционалдық саясатпен өзара байланысын; B) Әлеуметтік сала салаларындағы экономикалық 

қатынастардың ерекшеліктерін; нарық жағдайында әлеуметтік саланың шаруашылық жүргізуші субъектілерінің 

қызметін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді есептеу әдістемесін білу.C) әлеуметтік саладағы 
трансформациялық үдерістер барысында пайда болатын нақты жағдайларды талдай білу; D) ҚР және оның 

аймақтарындағы әлеуметтік саясат және әлеуметтік сала салаларын дамыту мәселелері бойынша ақпаратты 

табу, игеру және пайдалану дағдыларын меңгеру; E) қоғам мен мемлекет мүддесінде қоғамдық маңызды 

мақсаттарды қоюды, оларға қол жеткізу жағдайларын қалыптастыруды, барынша мүмкін болатын нәтижелерді 

алу үшін жұмысты ұйымдастыруды қоса алғанда, әлеуметтік саланы дамытуды стратегиялық басқаруды жүзеге 

асыру қабілетін меңгеру. 

3.2 Модуль  -  Арнайы пәндер ІІ 

 

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

Пәннің атауы: Баға қалыптастыруды басқару 

Бағдарлама авторы:  Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Баға белгілеу саласында кешенді теориялық білім мен практикалық дағды беру. 
Негізгі мақсаты студенттерді баға белгілеу саласындағы теориялық білімдерге үйрету, сондай-ақ студенттерді 

баға белгілеудің практикалық негіздерімен таныстыру және олардың нарықтық экономикадағы басқару 

қызметінің маңызды дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бағаның экономикалық мәні. Баға құраушы факторлар: сұраныс, ұсыныс, 

бәсекелестік. Нарық жағдайындағы баға функциялары. Баға жүйесі. Бағаның элементтері мен құрылымы. Баға 

белгілеу принциптері. Бағаны қалыптастыру әдістері. Нарықтың әр түрлі түрлеріндегі баға белгілеу 

ерекшеліктері. Өзіндік құн бағаның бастапқы базасы ретінде. Пайда және баға элементтері ретінде үстеме баға. 

Бағаларды мемлекеттік реттеу. Қазіргі кезеңде ҚР баға белгілеуді ұйымдастыру. Баға белгілеу стратегиясы. 
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Нарықтың әр түрлі түрлерінде кәсіпорынның бағасын қалыптастыру ерекшелігі. Шет елдерде баға белгілеу 

және бағаны реттеу ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Менеджмент 

Постреквизиттері: Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Бизнес процестерді басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) нарық жағдайында баға белгілеу саласындағы басқару қызметінің 

дағдыларын қалыптастыру. B) нарыққа өту кезінде баға белгілеудің негізгі мәселелері. Бағаның жіктелуі және 

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

белгілеу. Баға қалыптастыру процесінің кезеңдері. D) фирманың баға саясаты. Шығындар және олардың 
бағаларды қалыптастырудағы рөлі. Баға қалыптастыру әдістері. E) экономиканың кейбір салалары мен 

салаларында баға белгілеу ерекшеліктері. Өнеркәсіптік дамыған елдерде баға белгілеу және бағаны реттеу 

тәжірибесі. 

6В04102  -  МЕНЕДЖМЕНТ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 

 

1 Модуль  - Арнайы пәндер 

 
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. 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1 Модуль  - Арнайы пәндер, 11 кредит 

БП ЖК Men 1201 Менеджмент 1 4 

БП ЖК BU 1202 Бизнесті ұйымдастыру 1 5 

БП  Оқу практикасы 1 2 

2.1. Модуль – Кәсіпорын экономикасы және құжат айналымы, 19 кредит 

БП ТК KE 1203 Кәсіпорын экономикасы 1 5 

БП ТК KB 1204 Құжаттарды басқару 1 5 

БП ТК BZh 1205 Бизнес-жоспарлау 1 5 

БП ТК SM 1206 Сапа менеджменті 1 4 

2.2. Модуль – Кәсіпорын және әлеуметтік жауапкершілік, 19 кредит 

БП ТК ShOBB 1203 Шағын және орта бизнесті басқару 1 5 

БП ТК KAZh 1204 Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 1 5 

БП ТК SVK 1205 Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 1 5 

БП ТК UMK 1206 Ұйымдастырушылық мінез-құлқы 1 4 

3 Модуль – Басқарудың негізгі инструменттері, 13 кредит 

БП ЖК РВ 1207 Персоналды басқару 2 4 

БП ЖК ВК 1208 Басқарудағы көшбасшылық 2 5 

БП ЖК ТМ 1209 Тайм менеджменті 2 5 

4.1. Модуль – Менеджментте еңбекті ұйымдастыру, 16 кредит 

БП ТК EN 1210 Еңбекті нормалау 2 5 

БП ТК EATU 1211 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 2 5 

КП ТК ShKT 1301 Шаруашылық қызметін талдау 2 4 

КП  Өндірістік практика 2 2 

4.2. Модуль – Ұйымдағы экономикалық талдау, 16 кредит 

БП ТК KS 1210 Кадрлық саясат 2 5 

БП ТК EUEA 1211 Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы 2 5 

КП ТК ZhB 1301 Жобаларды басқару 2 4 

КП  Өндірістік практика 2 2 
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Пререквизиттері: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Тайм-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: 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: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Персоналды басқару, 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. 

 

2.1. Модуль – Кәсіпорын экономикасы және құжат айналымы 

 

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: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Өндірістік менеджмент, Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) басқарудың теориялық негіздерін, кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 

принциптерін, есепке алуды ұйымдастыру, қаржылық және экономикалық жоспарлау принциптерін білу; B) 
кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есептеу; практикада кәсіпорын қызметін перспективада ғылыми 

болжамдау мен жоспарлаудың теңдестірілген әдісін қолдану; С) кәсіпорындар мен фирмалардың 

перспективалық және ағымдағы міндеттерін шешу стратегиясын әзірлеу және анықтау; кәсіпорынның алдына 

қойылған экономикалық және әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізу жолдарын әзірлеу; D) нарықтық жағдайда 

кәсіпорынның нақты жағдайын бағалау және оның жұмыс істеу перспективасын білу; E) алынған білімді 

экономиканың түрлі салаларында іс жүзінде қолдана білу. 

 

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

Пәннің атауы:  Құжаттарды басқару 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мемлекеттік тілде құжаттарды сауатты толтыру ережесін, оларға 

қойылатын талаптарды жете меңгерту; іс қағаздар стилінің өзіндік лексикалық ерекшеліктерімен таныстыру 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курс құжаттану тарихы және іс жүргізу жүйесі мәселелерін қамтиды. Бұл жерде 

бүгінгі таңдағы көп мәселелер және құжаттама жүйесінің эволюциясы: оның ішінде құжат формаларының 

пайда болуы; түрлі тарихи кезеңдерде іс жүргізудің өзгеруі және сақталуы себептері; құжаттама аспектісінде 

шенеуліктердің жауапкершілігі динамикасы; ұлттық ақпаратты жүргізуді ұйымдастыру ерекшеліктері; 

құжаттама бойынша шенеуніктердің қабылдаған шешімдеріне жауапкершілік динамикасы және т.б. 

анықталады 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:Кәсіпкерлік, Тайм-менеджмент 



22 

 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу және оның атқаратын әлеуметтік 

қызметін толық меңгеру; В) Мемлекеттік тілде іс қағаздарды сауатты жазуға және құжат түрлерін білуге; С) 

Ұйымдардың, мекемелердің басқару аппаратында «Мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізуді» ұйымдастыра 

білуге; Д) Құжаттарды рәсімдеу талаптарын білуге Е) Құжаттарды сауатты жаза білу тиіс 

 

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

Пәннің атауы:  Бизнес-жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Султамуратова М.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Шаруашылық субъектілердің қызметін нарық жағдайында жоспарлаудың 

теориялық негіздерін зерттеу және бизнес жоспарды құру әдістемесін игеру. Міндеттері: Кәсіпорындардың 

функциясын, орнын және ролін, аумақтық және салалық кешендерді қалыптасуын, жалпы ұлттық 

экономиканың дамуын зерттеу; Қазақстан мен шетелдер фирмаларындағы менеджмент дамуының негізгі 

бағыттарын, республикамыз ерекшеліктерін ескере отырып, шаруашылық жүргізу мен жоғары жетістіктерге 

жету әдістерін талдау; өндіріс шығындарының қалыптасуын талдау, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау, 

кәсіпорынның баға саясатымен танысу; Кәсіпорынның өндірістік құрылымын жасақтау, өнеркәсіптік өндіріс 

типтерін, өндірістік циклды ұйымдастыруды оқып, танысу; өндірісті техникалық даярлауды талдау және 

қажетті өндірістік инфрақұрылымды жасау; Фирмалардың инвестициялық, инновациялық қызметін, өнім 

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: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері:   Кәсіпкерлік, Тайм-менеджмент, Шығындарды басқару 

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

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

сондай-ақ бизнес-жоспар жасауда кететіннегізгі қателіктерді білуі тиіс В)  Бизнесті жоспарлаудың қазіргі 

әдістері мен тәсілдерін оқыту. С) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлекетттік реттелуі 

бойынша заңдылықтарын; Кәсіпорынның бизнес-жоспарын құру әдістерін, инвестициялық қызметтің 
тиімділігіне баға беру, экономикалық талдау жасай білу. D) Бизнесті жоспарлаудың тәжірибелік дағдыларын 

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

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

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

барлық сұрақтарына жауап бере алу керек  

 

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

Пәннің атауы: 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: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері:  Тайм менеджменті, Бренд менеджменті 

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. 

 

2.2. Модуль – Кәсіпорын және әлеуметтік жауапкершілік 

 

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

Пәннің атауы:  Шағын және орта бизнесті басқару 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: бизнестің категориялары мен түрлері туралы, Қазақстан Республикасындағы 

бизнесті дамыту ерекшеліктері туралы түсінік беру 



23 

 

Пәннің қысқаша мазмұны: кәсіпкерлік жүйенің теориялық негіздері және кәсіпкерлікті дамытудың 

экономикалық негіздері, мемлекеттік кәсіпкерлік және оның нарықтық экономикадағы рөлі, жеке 

кәсіпкерліктің дамуын ынталандыратын жеке кәсіпкерлікті құрудағы мемлекеттің рөлі, экономикалық өсу 

проблемалары, экономиканың түрлі салаларында бизнесті дамытудың жағдайы мен шарттары, шағын және 

орта бизнестін құқықтық аспектілер 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері:  Стратегиялық менеджмент, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі жағдайда бизнесті реттеудің негізгі ұйымдастырушылық 
негіздерін білу; экономикалық өсу проблемалары туралы; үкіметтің және жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының бизнесті дамыту мен қолдау функцияларын айқындау туралы; Қазақстан Республикасындағы 

жеке кәсіпкерлікті несиелеу шарттары мен принциптері туралы. C) заңнаманы білу; кеден заңнамасы; 

монополияға қарсы заңдар; Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік 

актілер. C) студенттердің Қазақстан Республикасындағы бизнесті дамыту механизмін түсіну үшін логикалық 

ойлауын қалыптастыру. D) салық заңдарын, кедендік заңдарды, монополияға қарсы заңдарды білу; E) 

Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін заңнама нормаларын қолдану дағдылары 

 

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

Пәннің атауы:  Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: шаруашылық жүргізудегі нарықтық еркіндік әлеуметтік теңестіру қағидасымен, 
әлеуметтік прогреспен үйлесетін нарықтық экономиканың неғұрлым дамыған формасын зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлеуметтік экономиканың батыс еуропалық теорияларының эволюциясы. 

Әлеуметтік қауіпсіздіктің негізі ретіндегі әлеуметтік экономиканың заманауи теориялары. Заманауи моделдер 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік қауіпсіздігін зерттеудің негізі ретінде. Экономиканы мемлекеттік 

реттеу әлеуметтік қауіпсіздік ретінде. Өмір сүру сапасы Қазақстандағы әлеуметтік қауіпсіздік негізі ретінде. 

Әлеуметтік экономиканың даму көрсеткіштері және әлеуметтік-еңбек қатынастары. Әлеуметтік экономиканың 

әлемдік шаруашылық жүйеге интеграциялануы 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Стратегиялық менеджмент, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) әлеуметтік экономика, әлеуметтік-экономикалық жүйе, экономикалық 

сфера, әлеуметтік сфера туралы В)  әлеуметтік және экономикалық процестердің байланысын С)  әр түрлі 
әлеуметтік проблемаларды шешудің тиімді әдістерін пайдалану Д) нарықтың ішкі заңдары мен әлеуметтік 

мақсатта экономикалық еркіндік беру мен оны шектеу қажеттілігі арасындағы қарама-қайшылықтарды 

зерттеу Е)  әлеуметтік экономика мәселелері бойынша теориялық және қолданбалы зерттеулер жүргізу 

саласында 

 

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

Пәннің атауы:  Стартаптарды венчурлық қаржыландыру 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

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

түсінік қалыптастыру; стартаптарды қаржыландыру, басқарушы компаниялардың жобаларды іске асыруын 

бақылау жөніндегі несиелік ұйымдардың қызметі туралы білімдер жиынтығы 
Пәннің қысқаша мазмұны: Стартаптарды құру негіздері. Қазақстандағы инновациялық стартаптар. 

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

қолдана отырып стартаптар құру. Стартаптардың сапасын бағалаудың көп өлшемді моделі. Венчурлық 

қаржыландыру түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың ерекше белгілері. Қаржыландырылған жобаның 

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

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

жоспарлау 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері:  Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру, Еңбекті нормалау 

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: 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 
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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: Психология мектеп курсы  

Постреквизиттері: Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, Еңбекті нормалау, Кәсіпорында жоспарлауды 

ұйымдастыру. 

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 
 

3 Модуль – Басқарудың негізгі инструменттері 

 

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: Менеджмент, Бизнес-жоспарлау    

Постреквизиттері:Стратегиялық менеджмент, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

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: студенттердің негізгі, кәсіби білімдерін қалыптастыру  теорияны, принциптерді 

және көшбасшылық негіздерін білу, сондай-ақ қалыптастыру, дамыту дағдыларын және басқарудағы 

көшбасшылық дағдыларды жетілдіру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән айқын практикалық бағытқа ие және сол сияқты әрекет етеді, нақты басқару 

технологиялары мен дағдыларын игеру құралы. Тікелей көшбасшылықтың өзекті мәселесі, кәсіптік шеберлікті 

басқару, дамыту процесі, егжей-тегжейлі  іскерлік коммуникация, олардың әр түрлілігі, сонымен қатар қазіргі 
заманғы модельдер қарастырылады, келіссөздер жүргізу және келіссөздерді тиімді жүзеге асыру дағдыларын 

дамыту процесі жүзеге асырылады.. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Экономикалық теория, Бизнес-жоспарлау    

Постреквизиттері:Стратегиялық менеджмент, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) теориялық және қолданбалы жүргізу менеджменттің заманауи 

жетістіктері саласындағы зерттеулер және қазіргі заманғы қолданыстағы белгісіздік жағдайында ғылыми 

әдістерді пайдалану; В) ұйымдастыру-басқару қызметі саласында кәсіби білімді қолдану; С) кәсіпкерлік 

саласында кәсіби білімді қолдану іс-шаралары; Д) кәсіби қызметтің барлық кезеңінде өз бетінше оқып және 
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біліктіліктерін үнемі жетілдіріп отыру; Е) жеке және командада тиімді жұмыс жасап, жұмыс нәтижелері үшін 

жауапкершілік және оны орындауға дайын болу ұйымның корпоративті мәдениетін жақсарту 

 

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:  Менеджмент, Экономикалық теория, Бизнес-жоспарлау    

Постреквизиттері: Стратегиялық менеджмент, Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) тайм-менеджменттің жалпы концепциясын, жеке, командалық және 

корпоративтік деңгейде уақытты жоспарлау процестерін, мақсатты болжау әдістерін білу; B) практикалық 

міндеттерді шешуде мақсаттылық және басымдықтарды орналастыру құралдарын шығармашылықпен қолдана 

білу; С) жұмыс уақытын есепке алуды жүзеге асыру; жеке және жұмыс уақытын әдістемелік дұрыс жоспарлау; 
D) тайм-менеджменттегі басымдықтарды тоқтату, жұмыс жүктемесін бөлу, уақытты пайдалануды 

оңтайландыру құралдарын пайдалану.;  E) жеке және жұмыс уақытын жоспарлауды меңгеру, мақсаттар мен 

міндеттерді қою, басымдықтарды тоқтату, хронометраж және жұмыс уақытының фотосуреттерін жүргізу. 

 

4.1. Модуль – Менеджментте еңбекті ұйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті нормалау 

Бағдарлама авторы: Султамуратова Н.Б. 

Курсты оқытудың мақстаты: Дамыған экономикалық елдерде еңбекті ұйымдастыруының шетелдік 

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

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

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

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

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

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

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент 

Постреквизиттері:Баға қалпытастыруды бағалау 

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

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

еңбек нормаларын есептеу әдістемесін,жұмысшылар еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттарын, 
еңбек төлемін ұйымдастыру әдістерін білу; В.Нарык  экономикасы  жағдайында  кәсіпорын  шаруашылық 

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

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

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

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

деңгейлерін талдауды және еңбекті ұйымдастырудың рациональды дәрежесін, еңбек процесін ұйымдастырудың 

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

кешені есебінен еңбектің ғылыми негізделген нормаларды белгілеу, ірілендірудің түрлі дәрежелерінің 

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

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

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

нормалауды басқару. 

 

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

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

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

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

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

Өндірісте жұмысшы кадрларды дайындау нысандары. Дамыған экономикалық елдерде еңбекті 

ұйымдастыруының шетелдік тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент 

Постреквизиттері: Баға қалпытастыруды бағалау 

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:  Шаруашылық қызметін талдау 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Шаруашылық қызметін талдау" пәнінің мақсаты: шаруашылық қызметті талдау 

теориясы мен әдістемесін, оның жалпы және жеке мақсаттарын, міндеттері мен мазмұнын ашу; кәсіпорынның 

экономикасын басқару жүйесіндегі шаруашылық қызметті талдаудың рөлін (орнын) анықтау 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шаруашылық қызметті талдаудың теориялық негіздерін; талдау функциялары, 

принциптері, міндеттерін зерттейді. Аналитикалық зерттеу құралдары; отандық және шетелдік тәжірибені 

ескере отырып, кәсіпорынның өндірістік қызметінің нәтижелерін фирмаішілік кешенді талдау әдістемелері 

егжей-тегжейлі қарастырылады. Осы саладағы соңғы жұмыс негізінде кәсіпорынның қаржылық талдау 

әдістемесі баяндалған 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы, Сапа менеджменті, Персоналды басқару 

Постреквизиттері:  Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) білу: шаруашылық қызметті талдаудың негізгі бағыттарын, оны 

жүргізудің жүйелілігін; өндіріс және сату көлемін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді; B) ұйымның 

шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізу; C) қаржылық есептілікті талдай білу және ұйымның 

дамуының қаржылық болжамын құру; қабылданатын қаржылық және инвестициялық шешімдердің 

табыстылығы мен тиімділігін талдай білу; D) талдаудың әртүрлі кезеңдері мен бағыттарында қолданылатын 

шаруашылық қызметті талдау әдістерін; өндіріс резервтерін анықтау және бағалау тәсілдерін; инвестициялық 

талдау әдістерін; қаржылық есептілікті талдау және қаржылық болжау әдістерін игеру. E) кәсіби қызмет 

саласында инновациялық әдістерді, құралдар мен технологияларды әзірлеуге қатысу қабілетін меңгеру 

 

4.2. Модуль – Ұйымдағы экономикалық талдау 

 

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

Пәннің атауы:  Кадрлық саясат 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Нормативтік бақылау жүргізуге, еңбек процесін құрамды элементтеріне тең 

бөлуге, еңбек ақы төлеудің әртүрлі жүйесі бойынша еңбек ақы көлемін анықтауға үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұйымдағы персоналды басқарудың қазіргі теориясы мен тәжірибесі, құрылыс 

компнаиясындағы персоналды басқарудың құқықтық базалық сұрақтары, еңбекті ұйымдастыру принциптері, 

еңбек ақыны және еңбек шығынын реттеу негізі, әртүрі кәсіпорындарда кадрларды басқарудың халықаралық 

тәжірибесідағдылары болуы тиіс 

Пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент 

Постреквизиттері:Баға қалпытастыруды бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кадрлық қызметті ұйымдастыру бойынша негізгі талаптар;  кәсіпорын 

қызметінің тиімділігін бағалаудың диагностикалық моделі;   кадрлық жоспарлаудың негізгі сатылары жөнінде 

түсініктері болуы; В) ұйым қызметіндегі персоналды басқарудың ролі мен мәнін;  персоналды басқару 

эволюциясының негізгі кезеңдерін; персоналды басқару әдістемесін үрдіс ретінде және құрылым ретінде 

персоналды басқару жүйесінің мазмұнын; персоналды басқару стратегиясы мен кадрлық саясаттың қалыптасу 

негіздерін; персоналмен жұмыс істеудің негізгі элементтерін, мазмұнын және іске асыру технологиясын білуі; 

С) персоналды басқару стратегиясын әзірлеуге; бөлімдер туралы ережелерді, қызметтік нұсқауларды құруға;  

аттестациялық сипаттаманы жазуға; персоналды ынталандыру бойынша тәжірибелік сұрақтарды шешуге 
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икемді болуы; Д) жаңа қызметкерлерді іріктеу мен әңгімелесу өткізу; Е)  тиімді шешімдер қабылдауға 

практикалық машықтарды иемденуі қажет 

 

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

Пәннің атауы:  Еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы 

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, Персоналды басқару 

Постреквизиттері: Баға қалпытастыруды бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) еңбек ақы категориясының әлеуметтік-экономикалық мәні; еңбек ақы 
категориясының атқаратын функциялары; еңбек ақы түрлері, формалары, жүйелері; еңбек ақы қоры; негізгі 

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

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

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

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

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

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

қосымша және үстемелерді анықтау және оны төлеу заңдылықтарын; E) еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың 

американдық, жапондық, шведтік үлгідегі модельдерінің ерекшеліктерін; біртұтас тарифтік тор элементтерін 

және оны пайдалану; сый ақы түрлерінің жүйесін 

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

Пәннің атауы: Жобаларды басқару 

Бағдарлама авторы:  Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Кейінгі іс тәжірибелік үрдісте осы пәнді өз бетінше игеріп кетуі үшін 

студенттерге жобалардың теориялық білімін оқыту. жобаларды басқару, басқару қызметінің түрі ретіндегі 

ұсыныс беру, жобалық менеджментте қолданылатын құралдар мен әдіс тәсілдерді оқыту; жобаларды басқару 

үрдісінде пайда болатын міндеттер шешімінің іс-тәжірибелік дағдысын көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жобаларды басқарудың тәжірибелік әдістері және теориялық-әдіснамалық 

негіздері. Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайындағы жобалық қызметті басқару. Жобаларды басқару 

үрдістері. Жобаның инициациялау кезеңі.  Жобаны жоспарлау кезеңі. Жобаны орындау кезеңі. Жобаны 

бақылау кезеңі.  Жобаны аяқтау кезеңі. Жоба уақытын басқару. Жоба құнын басқару. Жоба сапасын басқару. 
Жобадағы сатып алуды және жеткізіп беруді басқару. Жоба ресурстарын басқару.  Жобадағы өзгерістерді 

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

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы, Сапа менеджменті, Персоналды басқару 

Постреквизиттері:  Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жобаның инвестициялық жоспалау фазасын, жобаны орындаудағы 

мониторинг әдістерін.білу керек; B) нақты экономикалық әртүрлі құбылыстар арасындағы байланыстарды аша 

білу; C) ұйымның экономикалық саясатын анықтай алу және талдауды; D) алынған талдаудың нәтижелері 

негізінде болжау жасауы тиіс; E) заманауи экономика талаптарына сай жобаларды басқарудың теориялық 

білімдері және тәжірибелік дағдыларына ие болу. 
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6В04103  -  ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 

1 курс 

 

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: 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: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Экономика  және  бизнес  негіздері,  Кәсіпорын қызметінің 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: Мамандыққа кіріспе (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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3 Модуль  - Экономикаға кіріспе, 23 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ЕТ 1202 Экономикалық теория 1 4 

ЖББП МК 
АКТ 1106 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

БП ЖК МК 1203 Мамандыққа кіріспе (ағылшын тілінде) 2 4 

БП ЖК ЕМ 1204 Экономикадағы математика 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 
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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: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 

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. 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.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. 

 

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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6В04103  -  ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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3  Модуль  – Экономикаға кіріспе, 24 кредит 

БП ЖK АES 1201 Әлеуметтік-экономикалық статистика  1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият  1 5 

ЖББП МК 
АКТ 1106 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
2 5 

БП ЖK ЕМ 1203 Экономикалық матемитика 2 4 

БП ЖK BEN 1204 Бухгалтерлік есеп негіздері 2 5 

БП  Оқу практикасы 2 1 

4.1 Модуль  – Философия және академиялық адалдық (экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит), 14 кредит 

БП ТК MMT 1205 Микро және макро талдау 2 4 

ЖББП МК Fil 1107 Философия  2 5 

ЖББП ТК AA 2108 Академиялық адалдық 3 5 

4.2 Модуль  – Философия және құқық негіздері (Квазимемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп 

және аудит), 14 кредит    

БП ЖК MMN 1205 Микро және макроэкономика негіздері 2 4 

ЖББП МК Fil 1107 Философия 2 5 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

 

3  Модуль  – Экономикаға кіріспе 

  

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Бағдарлама авторы: Сисен А.К. 

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 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барыснда білім алушы статистикалық индекстік әдісті қолдану, яғни 

барлық әлеуметтік-экономикалық процестерге салыстырмалы талдау мен динамиканы жүргізу және осы 

жағдайға әсер ететін факторларды анықтау; Ұлттық есеп жүйесінің құрылымының методологиясын; барлық 

әлеуметтік-экономикалық процестерге талдау және динамика жүргізу және осы жағдайға әсер ететін 

факторларды анықтау; Ұлттық есеп жүйесінің шоттарының  құрылуы сияқты сұрақтармен танысады.  

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 
Постреквизиттері: Микро және макро талдау, Басқару есебі және талдауы, Қаржылық есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) жалпылау, пайдалану мақсатында қоғамдық құбылыстар туралы 

статистикалық мәліметтерді статистикалық әдістермен оңдеу туралы; В) пәннің теориялық негізін; 

статистикалық көрсеткіштердің есептеу тәсілдерін; әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзгерісін 

талдауда статистикалық әдістерді қолдануды; С) 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: 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. 
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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: 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: Әлеуметтік-экономикалық статистика 

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. 

 

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, Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Постреквизиттері: Басқару есебі және талдауы, Қаржылық есеп, Қаржылық есептілік халықаралық 

стандарттарына 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; 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. 
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4.1 Модуль  – Философия және академиялық адалдық (экономиканың нақты секторындағы 

бухгалтерлік есеп және аудит) 

 

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

Пәннің атауы: Микро және макро талдау  

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына, әсер етуші факторларына талдау жасау әдістемесін меңгерту, елдің 
макроэкономикалық ахуалына қатысты өз пікірін қалыптастыруға, мемлекеттің экономикалық саясатының 

салдарына өзбетінше талдау жасай білуге білім алушыларды дағдыландыру; үй шаруашылығы мен фирма 

экономикасы, әртүрлі нарық құрылымындағы фирманың қызмет ету ерекшелігі, оларды экономикалық-

математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып, нарықтың негізгі субъектілерінің қызметіне өзбетінше 

талдау жасай білуге дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтың негізгі субъектілері – тұтынушылар мен өндірушілердің іс-әрекеті, 

жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке, олигополия жағдайындағы фирманың әрекеттері, сонымен 

қатар өндіріс факторлары нарықтарының қызмет ету механизмдері, нарықтың осал тұстары, оларды реттеудегі 

мемлекеттің ролі қарастырылады; Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, 

олардың динамикасына жан-жақты талдау әдістемесі қарастырылады. Пәнді оқу талдау әдісін қолдана отырып 

зерттеуге негізделеді.  

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономикалық матемитика 
Постреквизиттері:Аудиттің халықаралық стандарттары, Қаржылық есептілік халықаралық стандарттарына 

сәйкес бухгалтерлік есеп 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) кәсіби қызметі саласы бойынша тұтынушылардың әрекеттерін зерттеу, 

клиентке бағдарлана білу; кәсіби қызметі саласы бойынша тұтынушылардың әрекеттерін зерттеу, клиентке 

бағдарлана білу; В) нарықтағы бағаны қалыптастыру, өндірісті тиімді ұйымдастыру, пайданы арттыру, 

мемлекеттің макроэкономикалық саясатының экономикаға ықпал ету механизмін білу және оны кәсіби 

тәжірибеде қолдану; негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді анықтау әдістемесін меңгеру, ел 

экономикасындағы бұл көрсеткіштердің динамикасын талдау әдістемесін білу, қолдану С)мемлекеттің 

макроэкономикалық саясатының құралдарын білу, негізгі макроэкономикалық мәселелерді анықтау, талдау, 

бағалау, олардың алдын-алу немесе күресу жолдарын меңгеру; D) макроэкономикалық теңдестіктің қалыптасу 

механизмін терең меңгеру, Е) сұранысты қалыптастыратын және ынталандыратын факторларды қолдану, атап 
айтқанда қызмет көрсету сапасын жетілдіру, тиімді баға белгілеу, жарнама жүргізу, экономика салалары 

бойынша нарық, макроэкономика субъектілерінің экономикалық іс-әрекеттерін талдау, соның негізінде 

қорытынды жасау; 

 

4.2 Модуль  – Философия және құқық негіздері (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, Экономикалық матемитика 

Постреквизиттері:Аудиттің халықаралық стандарттары, Қаржылық есептілік халықаралық стандарттарына 

сәйкес бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі ғылыми ұғымдар мен түсініктерді білу, микроэкономика және 

макроэкономика ғылымының өзіне тән әдістемесін меңгеру В) елдегі макроэкономикалық ахуалды, 

микроэкономика субъектілері болып табылатын үй шаруашылығы мен фирма әрекетін талдау барысында 
теориялық білімді қолдану; С)  макроэкономикалық ахуал мен мемлекеттің түрлі бағыттағы экономикалық 

саясаты мен олардың  салдары туралы өз пікірін білдіру, қорытынды жасай алу; D) өзгелермен ақпарат алмасу 

және қарым-қатынас жасай білу дағдысын қалыптастыру E) экономикадағы түрлі  нарықтардың қызмет ету 

механизмдерімен танысу; макроэкономикалық саясаттың тиімділігін бағалау, оларға талдау жасау; ресми 

статистикалық ақпараттармен жұмыс 
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6В04103  -  ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1 Модуль  – Мамандыққа кіріспе, 11 кредит 

БП ЖK МК 1201 Мамандыққа кіріспе 1 4 

БП ЖK BEN 1202 Бухгалтерлік есеп негіздері 1 5 

БП  Оқу практикасы  1 2 

2.1 Модуль- Кәсіпорын қаржысы мен есебі, 19 кредит 

БП TК АES 1203 Әлеуметтік-экономикалық статистика  1 5 

БП TК KE 2104 Қаржылық есеп 1 5 

БП TК К 1205 Контроллинг  1 5 

БП TК KК  1206 Қаржыға кіріспе 1 4 

2.2 Модуль  – Қаржы-есеп жүйесі, 17 кредит 

БП TК SТ 1203 Статистика теориясы 1 5 

БП TК KEК1204 Қаржылық есепке кіріспе  1 5 

БП TК BE 1205 Басқару есебі  1 5 

БП TК KT 1206 Қаржы теориясы 1 4 

3 Модуль  – Қаржылық есептілік пен аудиттің стандарттары, 16 кредит 

БП TК AHS 1207 Аудиттің халықаралық стандарттары 2 4 

БП TК КЕНS 1208 Қаржылық есептілік халықаралық стандарттары 2 5 

БП TК KBMA 1209 Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит 2 5 

БП  Өндірістік практика 2 2 

4.1  Модуль – Салық есебі және бизнесті бағалау, 14 кредит 

БП TК SSE 1210 Салық және салық есебі  2 5 

БП TК Log 1211 Логистика 2 5 

КП ТК BB 1301 Бизнесті бағалау 2 4 

4.2 Модуль – Кәсіпорын құнын бағалау, 14 кредит 

БП TК KNBR 1210 Қаржы нарығын бақылау және реттеу  2 5 

БП TК АLT 1211 Жаһандық логистика тізбектері 2 5 

КП ТК ККВ  1301 Кәсіпорын құнын бағалау 2 4 

 

1 Модуль  – Мамандыққа кіріспе 

  

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

Пәннің атауы: Мамандыққа кіріспе  

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: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: 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 
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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: 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: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Басқару есебі және талдауы, Қаржылық есептілік халықаралық стандарттарына 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; 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. 

 

2.1 Модуль- Кәсіпорын қаржысы мен есебі 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Бағдарлама авторы: Сисен А.К. 

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 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барыснда білім алушы статистикалық индекстік әдісті қолдану, яғни 

барлық әлеуметтік-экономикалық процестерге салыстырмалы талдау мен динамиканы жүргізу және осы 

жағдайға әсер ететін факторларды анықтау; Ұлттық есеп жүйесінің құрылымының методологиясын; барлық 

әлеуметтік-экономикалық процестерге талдау және динамика жүргізу және осы жағдайға әсер ететін 

факторларды анықтау; Ұлттық есеп жүйесінің шоттарының  құрылуы сияқты сұрақтармен танысады.  

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Микро және макро талдау, Басқару есебі және талдауы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жалпылау, пайдалану мақсатында қоғамдық құбылыстар туралы 

статистикалық мәліметтерді статистикалық әдістермен оңдеу туралы; В) пәннің теориялық негізін; 

статистикалық көрсеткіштердің есептеу тәсілдерін; әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзгерісін 

талдауда статистикалық әдістерді қолдануды; С) 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. 
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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: Математика мектеп курсы 

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: 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: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы 

бухгалтерлік есеп, Салық есеп саясаты 

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: 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: Математика мектеп курсы 

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 
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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. 

 

2.2 Модуль  – Қаржы-есеп жүйесі 

 

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

Пәннің атауы: Статистика теориясы 

Бағдарлама авторы: Сисен А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: қоғамдық құбылыстардың жағдайын, дамуын, өзара байланыстарын анықтайтын 

статистикалық көрсеткіштерді есептей білу, оларды талдау, болжамдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Статистика пәні мен міндеттері. Статистикалық бақылау. Статистикалык 

мәліметтерді жинақтау және топтау. Абсолютті және қатысты шамалар. Орташа шамалар және вариация 

кӛрсеткіштері. Ішінара бақылау. Динамикалық қатарлар. Индекстер. Халық және еңбек ресурстарының 

статистикасы.  Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:  Басқару есебі және талдауы, Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау, Қаржылық 
есептілік халықаралық стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) білуі керек: статистиканың ғылым ретіндегі пәнін, әдістерін; 

статистикалық бақылауды өткізу бағдарламасын және ұйымдастырылу сұрақтарын, деректерді статистикалық 

жинақтау және топтау ережелерін; нақты, қатысты және орташа шамаларды, вариация көрсеткіштерін, 

динамикалық қатарлар көрсеткіштерін, индекстерді; деректерді кесте ретімен және графикалық бейнелерін 

көрсету әдістерін; қоғамдық құбылыстарды талдау барысында математико-статистикалық әдістердің 

пайдалануын; B) меңгеруі керек: статистикалық бақылауды өткізу; массалық деректерді статистикалық 

жинақтау және топтау; жалпы және жалпылама статистикалық көрсеткіштерді есептеу;статистикалық кестелерді 

және статистикалық графиктерді құру және талдау; қоғамдық құбылыстардың көрсеткіштерін статистикалық 

талдау; C) игеруі тиіс: зерттеу жұмыстарын жүргізуді ілімі; абстрактологикалық ойлау; индукция және 

дедукция; дағдарыстың талдау әдістерін қолдану; мәселелерді табу және оларды шешуде ілімдерін қолдана 
білу; кәсіби қызметті үшін пайдаланылатын статистикалық ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің 

компьютерлік әдістеріне; D) құзыретті болуы тиіс: статистика заңнамасы саласында; қолданылатын статистика 

заңдарда және оларда болған өзгерістерде; елдің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатта; 

экономика саласындағы статистикалық есеп ерекшелігі. 

 

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: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:  Басқару есебі және талдауы, Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау, Қаржылық 
есептілік халықаралық стандарттарына 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 
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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: Басқару есебі  

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө.  

Курсты оқытудың мақсаты: курстың мақсаты менеджрлерге басқару функцияларын орындау үшін 
экономикалық ақпарат беру, жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару шешімдерін қабылдау, 

ынталандыру, байланыс.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқару есебі және талдау курсында экономикалық зерттеу әдістерінің жалпы 

сипаттамасын, басқару есебі мәліметтерін жинақтау және топтауды және талдауды меңгереді. Басқару есебінің 

берілгендерін, шығындар туралы жалпы түсінікпен таныса отырып, шығындардың жіктелуі, олардың пайда 

болуы, қнімнің өзіндік құны туралы ақпараттар жинай алады. осы ақпараттардың негізінде басқару талдауын 

жүргізуді меңгертеді.  

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:Кәсіпорын қаржысын басқару, Кәсіпорында іс жүргізу және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жеке пәндік саланың жалпы формаларын, үлгілерін, құралдарын анықтау 

мүмкіндігі; қойылған міндетті түсіну қабілеті; нәтижені қалыптастыру қабілеті; тұжырымды дәлелдеу 
мүмкіндігі; B) көрсетілген нәтиженің салдарын өз бетімен көру қабілеті; тапсырмаларды тұжырымдау кезінде 

бағыт табу мүмкіндігі; классикалық мәселелердің дұрыс тұжырымдарын білу; C) кассалық операцияларды 

есепке алу үшін бастапқы құжаттарды, есепті тұлғалармен есептесуді, шот-фактураларды, тауарларды шығару 

шот-фактураларын толтыру; ұйымның активтері, міндеттемелері мен капиталдарының бар болуы мен 

қозғалысын есепке алу бойынша жұмыс жүргізу және оның экономикалық және қаржылық қызметінің 

нәтижелерін анықтау; D) құжаттарды есепке алу құжаттарының кестесін түсіну; қолма-қол ақшамен және 

банктік операциялардың әдіснамасына ие болу; қолма-қол ақшамен жұмыс жасау дағдылары; операцияларды 

есепке алудың типтік шотаралық байланыстары; аванстық есептерді уақтылы ұсынуды қадағалау; іссапар 

шығыстарын және операциялық-шаруашылық қажеттіліктері үшін шығындарды есептеу; E) өзіндік құнды 

анықтау үшін түскен пайданың және қор құнын бағалау үшін шығындардың классификациясы; шешім 

қабылдау, жоспарлау және болжау кезінде ескерілетін шығыстардың классификациялық топтары; шығыстарды 
есепке алудың заманауи әдістері және өндіріс шығындарын есептеу. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржы теориясы  

Бағдарлама авторы: Кельбетова С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы туралы ғылымның ерекшеліктері зерттейтін  арнаулы пән және оның 

мақсаты қаржының мазмұнын, ролін және экономикалық ғылымдар жүйесіндегі оның орның сондай-ақ 

қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін терең теориялық аспектілерін зерттеу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  пәнді меңгеру барысында білім алушы қаржы және оның экономиқалық 

ғылымдар жүйесіндегі рөлі мен ұдайы өндіріс және мемлекет туралы іліммен танысады. Сонымен қатар, 
қаржының пәні, қаржының объектілері мен  субъектілірі жайлы ақпарат алады. Қаржыны зерделеудің 

диалектикалық әдісі, қаржылық қатынастардың объектілері мен субъектілері, теория мен практиканың, қаржы 

және қаржы жүйелерін зерделеу кезіндегі логикалық және тарихи тәсілдемелердің бірлігімен танысады.  

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы  

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. 

 

3 Модуль  – Қаржылық есептілік пен аудиттің стандарттары 

 

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

Пәннің атауы: Аудиттің халықаралық стандарттары 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 
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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 аудиттің халықаралық 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 есептілік халықаралық стандарттары 

Бағдарлама авторы: Тлеуқабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: бухгалтерлік есеп практикасында қаржылық есептілік стандарттарын қолдану 

және халықаралық стандарттарға сәйкес басқару шешімдерін талдау және қабылдау қабілетіне байланысты 

кәсіби ойлауды қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарты пәні қаржылық есепті құрастыру 

реті және оған қосымша талаптар қаржылық есеп және бухгалтерлік есеп сұрақтары бойынша Қазақстан 
Республикасының Заңдылығының талаптарына және халықаралық стандарттарға сәйкес бекітіледі. Осы пәнді 

оқыту барысында қаржылық есептің халықаралық заңдылықтарына сәйкес, есептің қысқа мерзімді активтер, 

қорлар есебі, негізгі құралдар, материалдық емес активтер есебі, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар, 

капитал мен резервтер, валюталық бағамдар өзгерісінің есебі, шетелдік қызмет, табысқа салынатын салық 

есептерін  ұйымдастыру меңгертіледі. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік- экономикадағы статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Практикалық аудит, Кәсіпорын құнын бағалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚЕХС Бухгалтерлік есептің жалпы қабылдаған принциптері;ҚЕХС жал 

есебі; ҚЕХС жалдың артықшылықтары; кемшіліктерін; В) ҚЕХС Қаржылық есеп беруді ашып көрсетуді білу; 

ҚЕХС қор есебін меңгеру; ҚЕХС шет елдік валюта түріндегі операцияларды меңгеру. C) ҚЕХС нарық 

жағдайындағы өнеркәсіптік қәсіпорынның мазмұны мен мәнін; ҚЕХС кәсіпорынның жалпы және өндірістік 
құрылымын; ҚЕХС жабдықтарды жөндеудің тиімділігін арттыру. D) кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп пен 

есептілікті ұйымдастыру; E) ХҚЕС сәйкес ұйым үшін қаржы есептілігін дайындау 

 

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

Пәннің атауы: 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.  
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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; 

 

4.1  Модуль – Салық есебі және бизнесті бағалау 

  

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 

Постреквизиттері: Кәсіпорын құнын бағалау, Практикалық аудит 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұйымдағы салық есебінің мақсатын, міндеттерін, қағидаларын және 

жүргізу тәсілдерін, ҚР есептің нормативтік реттелуін, бухгалтерлік есептің негізгі концепцияларын, бақылау 

объектілерін, есептік жазбаларды қалыптастыру ідңстемесін жіне орындалған фактілерді құжаттау нысандарын. 
В) Салық есебін жүргізуде шаруашылық қызметінің жекелеген фактілерін дұрыс бірегейлендіру. C) Бағалау, 

жіктеу және жүйелеу, экономикалық мазмұнына сәйкес және олардың қаржылық есептілік көрсеткіштеріне 

әсерін анықтау.D) Салық есебі мен қаржылық есептілік арасындағы айырмашылықтарды анықтай алу Е) 

Субъектінің салық бойынша міндеттемелерін есептей алады: 

 

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

Пәннің атауы: Логистика 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

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, Салық есеп саясаты 

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: Бизнесті бағалау 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Бизнесті бағалаудың әдістемелік ережесі. Бизнесті бағалаудың негізгі 

принциптері және құн түрлері.Бағалау процесінде ақпараттарды дайындау. Бағалау процедурасы. Бизнесті 

бағалауда табыстық тәсіл. Бизнесті бағалауда салыстырмалы тәсіл. Бизнесті бағалауда шығындық тәсіл. 

Экономикалық пайда концепциясына негізделген компания құнын басқару мен бағалау әдістері. Кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын бағалау. Жер учаскесінің құнын бағалау. Жылжымайтын мүлікті бағалау. 

Кәсіпорындардың құралдары мен машиналарының құнын бағалау. Кәсіпорында айналым капиталының құнын 

бағалау. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау. Шет ел тәжірибесімен бизнес құнын бағалау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста бизнесті бағалаудың мазмұны  мен негізі мақсаты осы құқықтардың 
бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептеу сонымен қатар,  приватизациялау процесі, қорлық 

нарықтық сақтандыру жүйесінің дамуы, коммерциялық банктердің кепілдігін несие беруі, жаңа қызметті 

құрады- ол бизнесті бағалау, оның капиталының нарықтық құнын анықтау әдістерін меңгереді. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Квазимемлекеттік 

сектордағы бухгалтерлік есеп, Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: бизнесті бағалау 

мәнісімен керектігі; бағалау субъектісі ретінде бизнес пен кәсіпорын ерекшеліктері; құндық бағалаудың 

логикалық теориясы; бағалау кездегі анықталатын құн түрлері; Қ.Р. «Жер туралы» заңы және т.б. В) бизнестің 

бағалауда шығындық әдісі; бағалау үшін шарт жасау; жылжымайтын мүлікті бағалау;өндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек өнімділігін арттырудың басты 
факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең көп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік көрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

4.2 Модуль – Кәсіпорын құнын бағалау 

 

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: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит, Практикалық аудит 

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 

 

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

Пәннің атауы: Жаһандық логистика тізбектері 

Бағдарлама авторы: Әлиева А.Ө. 
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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  

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: Кәсіпорын құнын бағалау 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорын құнын бағалаудың әдістемелік ережесі. Кәсіпорын құнын бағалаудың 

негізгі принциптері және құн түрлері. Бағалау процесінде ақпараттарды дайындау. Бағалау процедурасы. 

Бизнесті бағалауда табыстық тәсіл. Кәсіпорын құнын бағалауда салыстырмалы тәсіл. Бизнесті бағалауда 

шығындық тәсіл. Экономикалық пайда концепциясына негізделген компания құнын басқару мен бағалау 

әдістері. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау. Жер учаскесінің құнын бағалау. Жылжымайтын мүлікті 

бағалау. Кәсіпорындардың құралдары мен машиналарының құнын бағалау. Кәсіпорында айналым капиталының 

құнын бағалау. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау. Шет ел тәжірибесімен бизнес құнын 
бағалау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім алушы осы пәнді меңгеру барысында бизнесті бағалаудың мазмұны  мен 

негізі мақсаты осы құқықтардың бос нарықта болымды деген бағасынан сатылуын есептей отырып, 

приватизациялау процесі, қорлық нарықтық сақтандыру жүйесінің дамуы, коммерциялық банктердің кепілдігін 

несие беруі, жаңа қызметті құрады- ол бизнесті бағалау, оның капиталының нарықтық құнын анықтау 

әдістерімен танысады. 

Пререквизиттері: Басқару есебі, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп, Мұнайгаз секторындағы бухгалтерлік есеп, 

Саудадағы бухгалтерлік есеп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: бизнесті бағалау 

мәнісімен керектігі; бағалау субъектісі ретінде бизнес пен кәсіпорын ерекшеліктері; құндық бағалаудың 
логикалық теориясы; бағалау кездегі анықталатын құн түрлері; Қ.Р. «Жер туралы» заңы және т.б. В) бизнестің 

бағалауда шығындық әдісі; бағалау үшін шарт жасау; жылжымайтын мүлікті бағалау;өндірістік айналым қорды 

бағалау; кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалау; материалдық емес активтерді бағалау және т.б. 

C) теориялық білімді пайдаланып талдау әдістемесін іске асыру; еңбек өнімділігін арттырудың басты 

факторларын білу; талдау нәтижелерін шаруашылықтық қызметте ең көп тиімділікпен қолдану; пайда мен 

рентабельділік көрсеткіштеріне талдау жасау және т.б. 

 

6В04104  - ҚАРЖЫ 

1 курс 

 

Компонент  Пән коды 
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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 АКТ 1106 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 1 5 
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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:  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: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Әлеуметтік-экономикалық статистика, Макроэкономикалық талдау 

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: Қаржы тарихы (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ түлектерде теориялық білімді және ақша теориясы, несие, банктер, 

қаржы, сонымен қатар олардың тарихи аспектілері мен заманауы қоғамдағы атқаратын ролі аясындағы 

тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржы теориясының тақырыбы. Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржы 

теориясының орны. Қаржының пайда болуы. Қаржы ғылымының пайда болу тарихы.   Камералистика. Қаржы – 

экономикалық және тарихы категория ретінде.   Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржы ғылымының 

орны. Қаржы теориясы. Классикалық қаржы теориясы. Қаржының неоклассикалық теориясы және оның 

алғышарттары. Қаржының ерекше белгілері.  Қаржы анықтамасы. Қаржының классикалық  және 
неоклассикалық теорияларындағы қаржылық қарым-қатынастар және қаржылық ресурстар. Қаржылық құқық 

және қаржылық құқық бұзушылық.  Қаржылық көрсеткіштер.  Қаржы және несие. Жалпы белгілері және 

айырмашылықтары. Классикалық және неоклассикалық теорияларының қызметтері.   
Пререквизиттері: Математикалық сауаттылық мектеп курсы 

Постреквизиттері: Микро және макро талдау, Корпоративтік қаржы, Қаржыға кіріспе 

тілінде) 

БП ЖК КТ 1203 Қаржы тарихы (ағылшын тілінде) 2 4 

БП ЖК ЕМ 1204 Экономикадағы математика 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент білу керек: эволюцияны, қаржылық, бюджеттік, салықтық, 

несиелік жүйелерінің принциптері мен заңдылықтарын; В) істей алу керек: қаржылық, бюджеттік, салықтық, 

несиелік жүйелерінің, қаржылық және сақтандыру нарықтарының  приоритеттерін талдау және бөліп көрсету;  

С) білуге және қолдануға: қаржы-несие жүйесін және оның бөліктерін методологиядық зерттеу; D) дағдылануы: 

экономиканың ақша-несие жүйесіндегі құбылыстар мен заңдылықтарды жүйелеу және бағалау.    

 

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 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін кейбір пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен 

сәйкес келеді 

3 Модуль  - Экономика саласы және цифрландыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қаржыға кіріспе 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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3 Модуль  - Экономика саласы және цифрландыру, 24 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК КТ 1202 Қаржы тарихы (ағылшын тілі) 1 4 

ЖББП МК 
АКТ 1106 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

БП ЖК КК 1203 Қаржы кіріспе 2 5 

БП ЖК ЕМ 1204 Экономикадағы математика 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 

4.1. Модуль – Философия және микро талдау (қаржы нарығы траекториясы), 9 кредит 

ЖББП МК Fil 1107 Философия  2 5 

БП ТК MMT 1205 Макро және микро талдау 2 4 

4.2 Модуль -  Философия және микроэкономика негіздері (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы), 9 кредит 

ЖББП МК Fil 1107 Философия 2 5 

БП ТК MMN 1205 Макро және микроэкономика негіздері 2 4 
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Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың сыныптамасын, 

әлеуметтік - экономикалық үдерістегі орнын игеруде студенттердің теориялық және практикалық даярлығын 

қамтамасыз етуі.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Курстың мәні елдің қаржы жүйесі, мемлекет пен қоғам мүддесінде ЖІӨ бөлу 

тәртібі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: мемлекет қаржысы, кәсіпорын қаржысы және халық 

қаржысы. Нәтижесінде, студенттер қаржы жүйесінің әртүрлі буындарында қалыптасатын қаржы ресурстары 

мен ақша қорларының құрамы мен құрылымын, жеке және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 

оларды бөлу мен пайдаланудың тәртібі мен ерекшеліктерін білетін болады.  
Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау және аудит, Excel-де қаржылық есептеулер 

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. 
 

4.1. Модуль – Философия және микро талдау (қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Макро және микро талдау 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.У. 

Курсты оқытудың  мақсаты: ағымдағы және ұзақ мерзімді кезеңнің экономикасы, ұзақ мерзімді 

экономикалық өсу, іскерлік циклдер туралы жүйелі түсінік беру, сондай-ақ экономиканы микро және 

макроэкономикалық талдаудың тәсілдері мен тәсілдерін үйрету Орта және ұзақ мерзімді кезеңде 

макроэкономикалық саясатты қалыптастыруды зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Макро және микро экономикалық талдауға кіріспе. Қазіргі микро-макроэкономика 
және оның әдіснамасы. Ұзақ мерзімді кезеңдегі Экономика. Тұтыну, жинақ және инвестициялар. Сұраныс пен 

ұсыныстың икемділік теориясы. Тұтынушылық таңдау теориясы. Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары. 

Бәсекелестік жағдайында ұсыныс. Монополия. Монополистік бәсекелестік. Олигополия. Өндіріс 

факторларының нарығы. Ұзақ мерзімді кезеңдегі экономикалық өсу. Активтер нарығы, ақша және бағалар. 

Іскерлік циклдар және макроэкономикалық саясат. IS-LM/AD-AS моделі: макроэкономикалық талдауға жалпы 

тәсілдер. Қатаң бағалар мен жалақы макроэкономикасы. Ақша-несие саясаты. Мемлекеттік шығындар және 

оларды қаржыландыру. 

Пререквизиттері: History of finance, Экономикалық теория 

Постреквизиттері:Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу, Қаржылық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) экономиканы басқарудың негізгі экономикалық түсініктері мен 

категорияларын білуі; B) экономикалық процестер мен құбылыстарды сауатты түсіндіре білуі; маңызды 
әдістерді меңгеруі, экономикалық есептерді жүзеге асыра білуі; С) алынған есептер негізінде талдау жасай 

білуі, тұжырымдар мен қорытындыларды қалыптастыра білуі; D) микро және макроэкономикалық 

құбылыстардың жағдайын және дамуын талдау. 

 

4.2 Модуль -  Философия және микроэкономика негіздері (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Макро және микроэкономика 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: History of finance, Экономикалық теория 

Постреквизиттері:Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу, Қаржылық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі ғылыми ұғымдар мен түсініктерді білу, микроэкономика және 

макроэкономика ғылымының өзіне тән әдістемесін меңгеру В) елдегі макроэкономикалық ахуалды, 
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микроэкономика субъектілері болып табылатын үй шаруашылығы мен фирма әрекетін талдау барысында 

теориялық білімді қолдану; С)  макроэкономикалық ахуал мен мемлекеттің түрлі бағыттағы экономикалық 

саясаты мен олардың  салдары туралы өз пікірін білдіру, қорытынды жасай алу; D) өзгелермен ақпарат алмасу 

және қарым-қатынас жасай білу дағдысын қалыптастыру E) экономикадағы түрлі  нарықтардың қызмет ету 

механизмдерімен танысу; макроэкономикалық саясаттың тиімділігін бағалау, оларға талдау жасау; ресми 

статистикалық ақпараттармен жұмыс 

 

6В04104  - ҚАРЖЫ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1  Модуль  – Экономика саласы және цифрландыру, 11 кредит 

БП  ЖК  BI 1201 Банк ісі 1 4 

БП ЖК КК 1202 Қаржыға кіріспе 1 5 

БП    Оқу практикасы 1 2 

2.1 Модуль  – Қаржы нарығы және оның құрылымы (қаржы нарығы траекториясы), 19 кредит  

БП TК BE 1203 Бухгалтерлік есеп  1 5 

БП ТК BKN 1204 Бағалы қағаздар нарығы   1 5 

БП ТК KEAN 1205 Қаржылық есеп айырысудың негіздері  1 5 

БП ТК MB 1206 Мемлекеттік бюджет 1 4 

2.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысы (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы траекториясы), 

19 кредит 

БП TК BEA 1203 Бухгалтерлік есеп және аудит 1 5 

БП ТК KK 1204 Кәсіпорын капиталы 1 5 

БП ТК KES 1205 Қаржылық есептеулер статистикасы 1 5 

БП ТК BKT 1206 Банк қызметін талдау 1 4 

3.Модуль – Кәсіпорын қаржысы және сақтандыру жүйесі, 14 кредит 

БП ЖК KK 1207 Корпоративтік қаржы 2 4 

БП ЖК SSS 1208 Салық және салық салу 2 5 

БП ЖК Sak 1209 Сақтандыру ісі 2 5 

4.1 Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

(қаржы нарығы траекториясы), 12 кредит   

БП ТК KBA 1210 Қаржылық бақылау және аудит   2 5 

БП ТК KIBKPB 1211 Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару   2 5 

БП   Өндірістік практика 2 2 

4.2 Модуль - Бюджет жүйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері (шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржысы траекториясы), 12 кредит  

БП ТК BUKBA 1210 Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 2 5 

БП ТК KT 1211 Қаржылық  талдау  2 5 

БП   Өндірістік практика 2 2 

5.1 Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жүргізу (қаржы нарығы траекториясы), 10 кредит  

КП ТК KKO 1301  Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы 2 4 

БП ТК HBI 2212 Халықаралық банк ісі  3 6 

5.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы), 10 кредит  

КП ТК  MI 1301 Микробизнестегі инвестициялар 2 4 

БП ТК KB 2212 Кәсіпорындағы бюджеттеу  3 6 

 

1 Модуль  – Экономика саласы және цифрландыру 

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

Пәннің атауы: Банк ісі 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 
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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: Математика мектеп курсы  

Постреквизиттері:  Халықаралық валюталық -несиелік қатынастар, 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: Қаржыға кіріспе 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың сыныптамасын, 

әлеуметтік - экономикалық үдерістегі орнын игеруде студенттердің теориялық және практикалық даярлығын 
қамтамасыз етуі.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Курстың мәні елдің қаржы жүйесі, мемлекет пен қоғам мүддесінде ЖІӨ бөлу 

тәртібі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: мемлекет қаржысы, кәсіпорын қаржысы және халық 

қаржысы. Нәтижесінде, студенттер қаржы жүйесінің әртүрлі буындарында қалыптасатын қаржы ресурстары 

мен ақша қорларының құрамы мен құрылымын, жеке және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 

оларды бөлу мен пайдаланудың тәртібі мен ерекшеліктерін білетін болады.  

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау және аудит, Excel-де қаржылық есептеулер 

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. 

 

2.1 Модуль  – Қаржы нарығы және оның құрылымы (қаржы нарығы траекториясы) 

 

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:   Математика мектеп курсы 
Постреквизиттері: Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит, Кәсіпорындағы бюджеттеу, 

Кәсіпкерлікке салық салу 

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.  
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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: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Қаржылық институттарда бағалы қағаздар портфелін басқару, Қор нарықтары және биржа 

ісі 

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:  Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Қаржылық бақылау және аудит, Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы, Excel-де қаржылық 

есептеулер 

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. 

 

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: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Халықаралық валюталық -несиелік қатынастар, Қаржылық бақылау және аудит   

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 
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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. 

 

2.2 Модуль - Кәсіпорын қаржысы (шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы 

траекториясы) 

 

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:  Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және  аудит, Кәсіпорындағы бюджеттеу, 
Кәсіпкерлікке салық салу 

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: 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: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Корпоративтік қаржы Қаржылық  талдау, Кәсіпорындағы бюджеттеу, Қаржылық  

менеджмент, Қаржылық тәуекел менеджменті 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіпорынның шаруашылық объектісі ретінде мәнін білу; В) алынған 

білімді тиімді жүйені құруға қолдану  үшін қажетті құзыреттілікке ие болу, мәселелерді шешу жолдарын 

негіздеу; С) ғылыми-практикалық, статистикалық - практикалық және ғылыми-теориялық сипатты; D) 

тиімділікті арттыру резервтерінің болуы туралы түсінікке ие болу өндіріс; E) шығармашылық, белсенді 

кәсіпорын экономисі ретінде кәсіби қызмет, жоғары дербестік үлесі бар білімді жалғастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есептеулер статистикасы 

Бағдарлама авторы: Сисен А.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді Қазақстанның ақша-несие және банк жүйесіндегі процестердің, 

өзгерістердің көлемін, құрамын, экономикадағы қаржының тұрақтылығын, қоғамдық өндірістердің қаржымен 

қамтамасыз етілуін ғылыми ұйымдастырылған жүйе бойынша статистикалық әдістемені қолдану арқылы 

талдауға, зерттеуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қаржылық есептеулер статистикасы-әлеуметтік-экономикалық статистиканың 

саласы болып табылатын қоғамдық ғылым. Қаржы статистикасында зерттеу нысанына байланысты мынадай 

бөлімдер бөлінеді: мемлекеттік бюджет статистикасы, кредит статистикасы, ақша айналымы статистикасы, 

Жинақ ісі статистикасы, сақтандыру статистикасы, кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы. Бұл 
бөлімдер өзара тығыз байланысты, олар толықтырады және бір-бірін байытады.  

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:  Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит, Өндірістік практика 

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. 
 

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

Пәннің атауы: Банк қызметін талдау 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Курстың мақсаты студенттерді теориялық негіздерге, сондай-ақ практикалық 

банк қызметін талдау және бағалау дағдылары. 

 Пәннің қысқаша мазмұны: Банктік экономикалық талдаудың ерекшеліктерін игеруін қамтамасыз ету 

.қызмет;- сапалық және сандық, қаржылық және кредиттік ұйымдардың қызметін басқарушылық талдау;- 

студенттердің банктегі талдау жұмысының мәнін түсінуін қамтамасыз ету;- талдау мен бағалаудың түрлі 

үлгілерін қолданудың практикалық дағдыларын меңгеруоның ішінде қаржылық және басқарушылық есептілік 

негізінде. 
Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:  Исламдық қаржыландыру, Кәсіпорындағы бюджеттеу 

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. 

 

3.Модуль – Кәсіпорын қаржысы және сақтандыру жүйесі 

 

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

Пәннің атауы: Корпоративтік қаржы 

Бағдарлама авторы:   Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Корпорация қаржысын ұйымдастыру, қаржылық тұрақтылыққа жету мақсатында 

тиімді басқару мен оңтайландыру, алынатын таза табысты жоғарылатып, компания иелерінің меншігі мен 

жағдайын жоғарылату негіздерін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Корпоративтік қаржы пәні – қаржы жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады, 

корпорацияның қаржылық механизмінің теориясы мен тәжірибесін білу. Нарықтық экономика жағдайындағы 
корпорацияның қызымет етудің әртүрлі салаларында оңтайлы қаржылық шешімдер қабылдау біліктілігіне ие 

болу. 

«Корпоративтік қаржы» пәні бұл корпорациялардың, яғни шаруашылық субъектінің қаржылық ерекшеліктерін 

зерттейді. Мұнда корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау, қаржылық жоспар мен болжамдар құру, 

экономиканың тұрақсыздығында корпорацияның қызмет ететін түрлі салаларда дұрыс қаржылық шешімдер 

қабылдау жағдайы сияқты мәселелер қарастырылады.  

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Банк ісі 

Постреквизиттері: Қаржылық  менеджмент, Кәсіпорындағы бюджеттеу, Қаржылық тәуекелдерді басқару, 
Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шаруашылық жүргізуші субьектілердің қызметін сипаттайтын 

көрсеткіштердің қазіргі жуйесін құру, есептеу және талдау негіздерін білу; В) компаниямен әзірленетін және 

жүзеге асырылатын қаржы саясатының мазмұнын және негізгі бағыттарын білу; С) коорпоративтік қаржыны 

ұйымдастыру мен басқаруды реттейтін әрекет етуші нормативтік құжаттар мен әдістемелік мәліметтерді біліп 

түсіну; D) экономикалық және әлеуметтік – экономикалық көрсеткіштерді есептеуге дағдылану; Е) 

корпорацияның шаруашылық қызметі деңгейінде қаржы қызметін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістемелерімен дербес анықтауға машықтану. 

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

Пәннің атауы: Салық және салық салу  

Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты студенттердің салық салу теориясы мен практикасын 

терең меңгеру, студенттерде шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың салықтарын есептеу және 

қызмет ету негіздері бойынша теориялық және практикалық білім кешенін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық 

қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез-келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып 

табылады. Салықтарды және оларды ұйымдастыруды оқып-үйрену қажеттілігі де нақты осыған байланысты 

негізделеді.«Салық және салық салу» курсы барлық экономикалық бағытында оқитын бакалавриаттар 

дайындауда арнайы оқу пәні болып табылады. «Салық және салық салу » пәнін оқу курсында салықтар мен 

заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бөлігіне сәйкес деңгейде қалыптастыру мақсатында төлейтін 
басқа міндетті төлемдерді теориялық және практикалық тұрғыда үйрету болып табылады.Курстың міндеті 

мемлекетіміздің салық саясатының қалыптасуынан бастап, салық жүйесінің құрылымы мен нақты бір маңызды 

салық түрлерінен салықтың алынуы бойынша студенттің теориялық және практикалық білімін кешенді 

қалыптастыру болып табылады. 

Пререквизиттері:Бухгалтерлік есеп, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлікке салық салу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасындағы салық жүйесін ұйымдастыру қағидаттары 

мен нысандарын білу; В) Фискалдық шаралардың тиімділігін бақылау үшін, экономикалық дамуын талдау 

қабілетті болуы; С) Нақты салықтарды есептеу салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

түскен табыстарды есепке дағдыландыру;  D) салық әкімшілігін жүргізуге машықтанады; E) Салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы түсім есепке алу нысандары мен әдістері, салық жинау 
әдістерін құзыретті болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Сақтандыру ісі  

Бағдарлама авторы:   Кельбетова С.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Сақтандыру мәселелері бойынша студенттерді теориялық және практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету, себебі сақтандыру экономиканың стратегиялық секторларының бірі болып 

табылады; студенттерді Қазақстанның сақтандыру рыногымен таныстыру; оны ұйымдастыру ерекшеліктерін 

зерделеу; сақтандыру түсінігінің аппаратын меңгеру; сыныпталу сипаттарын зерттеу; сақтандырудың түрі, әдісі 

және формалары бойынша жүйелі білім беру; сақтандыру бойынша тиімді басқару шешімдерін практикалық 

машықта қолдана білу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикасы дамыған елдерде сақтандыру экономиканың 

стратегиялық секторларының бірі болып табылады. Ол меншік иелеріне олардың мүліктері жойылып кеткенде 

немесе зақымданғанда және табысты жоғалтқанда зардаптың орнын толтыруға кепіл беретіндіктен қоғамда 

әлеуметтік - экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұл пән қазіргі қоғамда сақтандырудың 

экономикалық мәнін, қызметтерін,ролі мен қолдану саласын қамтитын сақтандыру теориясының мәселелерін 

ашады; ол маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын; сақтандырудың сыныпталуын және 

сақтандыру ұйымдарының ұйымдастыру принциптерін зерттейді; 38 сақтандыру түрлерінің әртүрлі 

жағдайларын қарастырады; сақтандыру қызметтерінің қаржылық негіздерін ашады; медициналық сақтандыру 

мәселелерін, рентаны (аннуитет) сақтандыруды, зейнетақыны сақтандыруды, кәсіпкерлік тәуекелді және 

жауапкершілікті сақтандыру; сақтандыру компанияларының аудит мәслелерін; қайта сақтандыру; шет 

мемлекеттерінің сақтандыруы және біздің республиканың сыртқы мүдделерін сақтандыруы қарастырылып, 

зерттеледі, сонымен қатар 18.12.00. шыққан ҚР "Сақтандыру қызметі туралы" заңына сәйкес Қазақстанның 
сақтандыру компанияларының қазіргі жағдайдағы қызметі қарастырылып, талданады.  

Пререквизиттері:Қаржыға кіріспе  

Постреквизиттері:  Сақтандырудағы актуарлық есептеулер 

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 
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туралы алынған білімді мүмкіндігінше қолдану үшін, аналитикалық ойлау машықтарын дамыту; E) Сақтандыру 

бизнесінің теориясы мен практикасын зерделеу және оның құрамдас ережелерін қолдану. 

 

4.1 Модуль -Қаржылық институттардың қаржылық операциялары, қаржылық бақылау негіздері 

(қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық бақылау және аудит 

Бағдарлама авторы:   Тлеукабылова К.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  "Қаржылық бақылау және аудит" курсының негізгі мақсаты студенттерді 

мемлекеттік экономикалық саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бюджеттік мекемелердің 

қаржылық бақылау және аудитінің мәні мен ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржылық бақылау нысаны мен мәнін, түсінігін қарастыру, мемлекеттік 

қаржылық бақылауды ұйымдастыру. Қаржылық бақылаудың нормативтіқұқықтық және ақпараттық негіздері. 

Қаржылық бақылау мен аудиттің ақпараттық қамтамасыздығын жіктеу. Қаржылық-шаруашылық бақылаудың 

ғылымиәдістемелік қамтамасыздығы. Есептеу және есеп-қаржы құжаттарын тексеру. Кассалық-банк 

операцияларын бақылау және түгендеу. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, Мемлекеттік бюджет  

Постреквизиттері:Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы,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: 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: Бағалы қағаздар нарығы, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қор нарықтары және биржа ісі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бағалы қағаздар портфелін басқару теориясының негізгі ұғымдарын, 

күтілетін кірістілікті білу B) бағалы қағаздар портфелінің күтілетін кірістілігі мен тәуекелін бағалауды, бағалы 
қағаздар портфелінің тәуекелі/кірістілігі арақатынасы бойынша оңтайлы қалыптастыруды, капитал нарығының 

желісін (CML) және актив нарығының желісін (SML) құруды, бағалы қағаздар портфелінің нарықтық және 

нарықтық емес тәуекелдерін бағалауды, индексті көшіретін қоржынды қалыптастыруды білу. C) бағалы 

қағаздардың негізгі әдістерін қолдану және қаржы-экономикалық жүйедегі нарықтық курстың рөлін анықтауға 

дағдылану D) алынған білім қаржы институттарының ықтимал тәуекелдерді бағалауын және олардың теріс 

салдарларын барынша азайту жолдарын талдауға машықтандыру.Е) 

Бағалы  қағаздардың инвестициялық сапаларына байланысты бағалы қағаздар 

портфелінің    түрін қалыптастыру дағдысы.  

 

4.2 Модуль - Бюджет жүйесі және кәсіпорынның қаржылық механизмдері (шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің 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, 
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нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджетте ұсталатын ұйымдардың жұмысына қойылатын 

талаптарға сәйкес оның әдістемесі мен ұйымдары туралы білімді меңгеруі. 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Кәсіпорындағы бюджеттеу 

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: 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: Қаржыға кіріспе, Кәсіпорын капиталы  

Постреквизиттері: Қаржылық  менеджмент, Қаржылық тәуекел менеджменті 

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. 

 

5.1 Модуль - Банк қызметін талдау және есептілігін жүргізу (қаржы нарығы траекториясы) 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы 

Бағдарлама авторы: Алдашова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге кәсіпорындардың қаржы саласында жалпы теориялық және арнайы 

дайындық беру және алған білімдерін практикада қолдана білуді үйрету. 
Пәннің қысқаша мазмұны:  «Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы»  пәнінің мәні кәсіпорынның  шаруашылық 

қызметі процесінде пайда болатын және меншікті қаражатты қалыптастырумен және қарыз қаражатын 

тартумен, оларды шығындар мен инвестицияларды қаржыландыруға пайдаланумен, алынған пайданы құрумен 

және бөлумен байланысты ақшалай қатынастар болып табылады. Курстың міндеттері-студенттердің біртұтас 

білім жүйесін қалыптастыру, қаржылық қатынастардың жұмыс істеу моделін зерттеу, шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қаржыларын басқару механизмі мен ұйымдастыруды, экономикалық дұрыс бағалай білу, қаржылық 

жұмыстың практикалық дағдыларын меңгеру. 

Пререквизиттері:Қаржылық есеп айырысудың негіздері, Қаржыға кіріспе  

Постреквизиттері:Excel-де қаржылық есептеулер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорын қаржылық- шаруашылық қызметінде белгілі бір мақсатқа 

арналған қаржылық қорларды құрып, пайдалану. Қорлрда ақшалай қаражаттар барлық уақытта қозғалыста 

түсіп, айналысқа келіп, шығынға жұмсалады; В) Қаржылық тәжірибеде кәіспорындарда олардың мақсаттары 
мен өндірістік, әлеуметтік қызметтеріне байланысты әр түрлі қорлар пайдаланылады. С )теориялық алған 

білімді тәжірибеде ұштастыра білу және шет мемлекеттердің тәжірибесімен таныса отырып, оларды салыстыру. 

D)зерттеу жұмысын жазуда құжаттарды пайдалана отырып, өз ойларын жүйелеп айтуға, талдау жұмыстарын 

сауатты жазуға дығдыландыру және ақпараттық құралдар туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету; Е) болашақ 

кәсіби маман ретінде кәсіпорынның қаржылық портфелін қалыптастыру,  кешенді талдау, сараптама жүргізуге 

бейімдеу 
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5.2 Модуль - Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау (шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы траекториясы) 
 

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

Пәннің атауы: Микробизнестегі инвестициялар 

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: Қаржылық есеп айырысудың негіздері, Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері  Қаржылық  менеджмент. Қаржылық тәуекел менеджменті. Инвестицияны қаржыландыру 

және несие 

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.  

 

6В04105  - МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ 

1 курс 

 

4 Модуль  - Руханият және экономика 

 

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 
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4 Модуль  - Руханият және экономика, 10 кредит 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ЕТ 1203 Экономикалық теория 1 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 

5 Модуль  - Статистика және демография, 8 кредит 

БП ЖК Stat 1204 Статистика 2 4 

БП ЖК Dem 1205 Демография  2 4 
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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: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Микроэкономика  

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 
 

5 Модуль  - Статистика және демография 

 

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

Пәннің атауы: Статистика 

Бағдарлама авторы: Алиева А. 

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. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Статистиканың пәні, тапсырыстары; статистикалық бақылау; 

статистикалықжинақтау, топтау; абсолютті, қатысты, орташа шамалар; өзгерме көрсеткіштері; серпінді 

қатарлар; индекстер; әлеуметтік-экономикалық құбылыстар арасындағы өзара байланыстарды зерттеу; 

әлеуметтік-экономикалықстатистиканың пәні, тапсырыстары; халық және еңбек ресурстары; ұлттық байлық 

статистикасы; шығын жәнеаралық тұтыну статистикасы; өнім және қызметтер шығару статистикасы; өндіріс 

тиімділігі статистикасы;ҰШЖ және макроэкономикалық көрсеткіштер; халықтың тұрмыс деңгейі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері:Макроэкономика, Қаржылық талдау, Экономикалық зерттеулердің негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жалпылау, пайдалану мақсатында қоғамдық құбылыстар туралы алғашқы 

мәліметтердің жиналуы мен оны ұйымдастыру нысандары, түрлері, тәсілдері, оларды оңдеу туралы; 
статистикалық көрсеткіштер түрін, есептеу тәсілдерін; В) өзгермені сандық сипаттауды қолдануды; ішінара 

бақылаудың теориялық негізін; С) әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзгерісін талдауда индекстік және 

басқа әдістерді білу; D) статистикалық ақпаратты пайдалануда статистикалық оңдеу тәсілдерін кенінен 

қолдану. Е) статистикалық ақпаратты пайдалануда статистикалық өңдеу тәсілдерін кенінен қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Демография 

Бағдарлама авторы: Сайымова М.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді  оқып-үйрену арқылы демографияның теориялық тұстары - негізгі 

ұғымдар,  халықтың ұдайы өндірісі принциптері, халықтың құрамы мен құрылымы,   демографиялық талдау 

әдістері, мемлекеттің демографиялық саясатының мақсаты, бағыттары, принциптері,  демографиялық болжам, 

урбанизация, миграция процестері зерттеледі. Студенттер Қазақстан Республикасындағы және бірқатар 
шетелдердегі демографиялық ахуалға талдау және салыстырмалы талдау жасауға және ахуалды бағалауға 

машықтанады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Демография ғылыми пән ретінде. Демографиялық ғылымдардың тарихы. 

Демография пәні, әдістері мен міндеттері, нысандары. Тұрғындар және демографиялық үрдістер туралы 

деректер.  Халықтың орналасуы: түсінігі, негізгі сипаттамасы.  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы мектеп курсы 

Постреквизиттері:  Аймақтық экономика және басқару, Электронды үкімет, Мемлекеттік қызмет 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Демография» пәнін оқи отырып, студенттер жалпы халықтың құрамы, 

олардың ұдайы өсуі және ондағы өзгерістер, орналасу заңдылықтары туралы қазіргі заманға сай кешенді 
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ақпараттармен статистикалық талдау, өңдеу, мәліметтер жинауды меңгере білуі қажет.   В) Демография пәнін 

оқу барысында келесідей міндеттер қойылады: қазіргі заманға сай кешенді ақпараттармен статистикалық 

талдау, өңдеу, мәліметтер жинауды меңгеру; демографиялық үрдістер факторлары мен тенденцияларын оқып-

үйрену; статистикалық, математикалық және әлеуметтік әдістерді қолдана алу; халықтың орналасуы және 

демографиялық үрдістер (санақ, ағымдағы есеп жүргізу, арнайы және таңдаулы зерттеулер) туралы алғашқы 

ақпарат көздерімен танысу; С) Демографиялық үрдістерді талдау түсінігін, міндеттерін, әдістері мен 

көрсеткіштерін; елдегі және әлемдегі демографиялық тенденциялардың нақты жағдайы мен бағыттарын; D) 

Статистикалық көрсеткіштерді динамикалық қатарларға, графиктермен сызбалар түрінде көрсете, жүйелей 
алуға; абсолютті, относительді, орташа және жалпы көрсеткіштерді шығара алуға; демографиялық үрдістердің 

статистикалық талдау әдістерін қолдануына; зерттеп отырған демографиялық үрдістердің дамуына әсер етуші 

факторларды жетілдіру барысында қорытынды шығара білуге, статистикалық  зерттеулердің нәтижелерін 

талдай алуына; Е) Статистикалық органдар мен олардың құрылымы ұйымдастыру қағидаларын; тәжірибе 

барысында статистикалық әдістерді қолдана алуы даму мүмкіндігін. 

 

6В04105  - МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін кейбір пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен 

сәйкес келеді 

 

4.1 Модуль - Мемлекеттік басқару, демография және микроэкономика 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік басқару теориясы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік басқарудың әлеуметтік, ұйымдық-функционалдық, ақпараттық-
коммуникациялық, кәсіби-кадрлық және құқықтық тетіктерін және мыналарды: мемлекеттік басқарудың негізгі 

теорияларын; мемлекеттік билік органдарының өкілеттіктерін, функциялары мен құрылымын оңтайландыру 

процестерін; мемлекеттік қызмет жүйесінде кадр саясатын іске асыру қағидаттары мен тетіктерін; мемлекеттік 

басқару процесінде мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимыл нысандарын зерделеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет этикасы, 

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жанжалдар, Электрондық үкімет, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік-

жекешелік әріптестік  

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. 
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3. Модуль - Руханият және экономика, 10 кредит 

БП ЖК ET 1201 Экономикалық теория 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БП   Оқу практика 2 1 

4.1 Модуль - Мемлекеттік басқару, демография және микроэкономика, 13 кредит 

БП ЖК Dem 1203 Демография 2 4 

БП ЖК МВT 1204 Мемлекеттік басқару теориясы  2 5 

БП ТК Mik 1205 Микроэкономика  2 4 

4.2 Модуль - Мемлекеттік басқару, демография және модельдеу, 13 кредит 

БП ЖК Dem 1203 Демография 2 4 

БП ЖК МВT 1204 Мемлекеттік басқару теориясы  2 5 

БП ТК MЕРM 1205 
Микроэкономика және экономикалық процесстерді 

модельдеу 
2 4 



56 

 

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; 

 

4.2 Модуль -  Мемлекеттік басқару, демография және модельдеу 

 

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

Пәннің атауы: Микроэкономика және экономикалық процесстерді 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 

Пәннің 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 

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. 

 

6В04105  - МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 
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1 Модуль - Экономика негізімен онын құрылымы, 15 кредит 

БП ЖК ET 1201 Экономикалық теория 1 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

БП ЖК МВT 1202 Мемлекеттік басқару теориясы  2 5 

БП ЖК MЕРM 1203 Микроэкономика және экономикалық процесстерді 2 4 
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1 Модуль - Экономика негізімен онын құрылымы 

 

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: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

Мемлекеттік менеджмент, Ұлттық компанияларды басқару. 

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; Д) 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: Мемлекеттік басқару теориясы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттік басқарудың әлеуметтік, ұйымдық-функционалдық, ақпараттық-

коммуникациялық, кәсіби-кадрлық және құқықтық тетіктерін және мыналарды: мемлекеттік басқарудың негізгі 

модельдеу 

2.1 Модуль  - Мемлекеттің қаржылық ресурстарын реттеу, 16 кредит 

БП ТК MККТ 1204 Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық талдау 1 4 

БП ТК EMR 1205 Экономиканы мемлекеттік реттеу 1 5 

БП ТК Mar 1206 Маркетинг 1 5 

КП   Өндірістік  практика 2 2 

2.2 Модуль  -    Мемлекеттік бюджетті басқару, 16  кредит 

БП ТК MВ 1204 Мемлекеттік бюджет 1 4 

БП ТК EMRShT 1205 Экономиканы мемлекеттік реттеудің шетел тәжірибесі 1 5 

БП ТК ASM 1206 Әлеуметтік саладағы маркетинг 1 5 

КП   Өндірістік  практика 2 2 

3.1 Модуль -  Руханият және демография, логистика негіздері, 14 кредит 

БП ТК Dem 1207 Демография 1 5 

БП ЖК UR 1208 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК Log 1209 Логистика 2 4 

3.2 Модуль -  Экономиканың территориалды ерекшеліктері, 14 кредит 

БП ТК HAU 1207 Халықтың аумақтық ұйымдастырылуы 1 5 

БП ЖК UR 1208 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК Log 1209 Логистика 2 4 

4.1  Модуль -  Мемлекеттік саясат ерекшеліктері, 15 кредит 

КП ЖК MS 1301 Макроэкономикалық саясат 2 5 

БП ТК 
TUKShEB 1210  

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық экономикасын 

басқару    
2 5 

БП ТК MZhА 1211 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 2 5 

4.2  Модуль - Мемлекеттік басқару саясаты, 15 кредит 

КП ЖК MS 1301 Макроэкономикалық саясат 2 5 

БП ТК 

TUKShSMS  

1210 

 Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласындағы 

мемлекеттік саясат 
2 5 

БП ТК ShOBMK 1211 Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 2 5 
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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, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

Мемлекеттік менеджмент, Ұлттық компанияларды 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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Микроэкономика және экономикалық процесстерді 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 
Пәннің 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, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

Мемлекеттік менеджмент, Ұлттық компанияларды басқару. 

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 

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. 

 

2.1 Модуль  - Мемлекеттің қаржылық ресурстарын реттеу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Мемлекеттік кәсіпорындарда қаржылық талдау 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарға кәсіпорынның қаржылық-экономикалық талдау жүргізуде 

қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдылардың жиынтығын беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу студенттерге кәсіпорынның экономикалық параметрлерін 

аналитикалық зерттеу саласында білім алуға және дамытуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ курста студенттер 

қаржы есептілігін және компанияның ақшалай қаражатын қозғалысына талдау жасайды, компанияның төлем 

қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын бағалайды, өнімділікті талдауды, компанияның қызметіне, 

активтердің, капиталдың пайдасын бағалауды жүзеге асырады. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени 

менеджменті, Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару, Аймақтық экономика және 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 
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аналитикалық есептерді дайындауда қолдану, инвестициялық жобалар мен қаржылық ағындар бойынша 

әртүрлі стандартты емес басқарушылық және стратегиялық шешімдерді қабылдауда салдарларды болжау. 

 

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

Пәннің атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: экономиканы реттеуге мемлекеттік көзқарастар теориясының, әдіснамасының 

және ұйымдастырудың негіздерін, оның тетіктерін белгілі бір елдің нақты табиғи-тарихи және әлеуметтік-
экономикалық даму жағдайларында қолдану әдістерін зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсы экономикалық пәндер циклінің 

құрамдас бөлігі болып табылады және экономикалық мамандықтардағы студенттерге арналған. Мемлекет 

тарапынан экономикалық процестерді реттеу - кез келген қоғамдық-экономикалық жүйені басқарудың 

ажырамас элементі. Нарықтық қатынастар жүйесіне негізделген барлық елдер әртүрлі нұсқаларда қоғам 

өмірінде жүріп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу әдістерін кеңінен 

пайдаланады. Адам қоғамының қажеттіліктерін қанағаттандыру қандай объективті процесс болса, мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық процестерге белгілі бір араласуының қажеттілігі де сондай объективті. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени 

менеджменті, Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару, Аймақтық экономика және басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін дамытудың қазіргі заманғы 
үрдістерін талдайды; В) тұтастай ел экономикасының тиімділігін арттыру үшін мемлекеттік реттеу саласында 

жаңа технологияларды әзірлейді; С) мемлекеттік реттеу жүйесінде қазіргі заманғы әдістерді қолданады; 

мемлекеттік реттеу саласындағы басқару технологияларын сыни бағалауды жүзеге асырады; Д) жоспарлар мен 

болжамдарды жасау рәсіміне қатысу үшін деректер базасын қалыптастырады, әртүрлі көздерден алынған 

ақпаратты құрылымдайды; Е) экономикалық процестерді реттеу бойынша жоспарлар жасайды. 

 

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

Пәннің атауы: Маркетинг 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандардың маркетингті пайдалану бойынша терең теориялық 

білімдерін қалыптастыру, сондай-ақ өнімдер мен қызметтер нарығы жағдайында практикалық дағдыларды 
қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән жалпы маркетинг-менеджмент контекстінде маркетингтік қызметті 

ұйымдастыруды білуді қамтамасыз етеді. Ол жалпы кәсіпорын қызметін басқару үшін маңыздылықты 

иемденетін тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастырудың негізін құрайтын қағидаттарды, әдістерді, 

құралдарды зерттеуді қамтиды, сонымен қатар, маркетингтік қоспаның элементтері, экономиканың түрлі 

салалары мен секторларында маркетингтік стратегияларды әзірлеу, халықаралық және басқа да қызмет үшін 

маркетингтік зерттеулерді басқаруды қосады.  

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени 

менеджменті, Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару, Аймақтық экономика және басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Маркетингтің негізгі ұғымдары туралы, маркетинг субъектілері туралы 
білу; В) Қызмет көрсету саласы мен өндірістік емес саладағы маркетингті басқару әдістерін меңгеру. 

Маркетингті әр түрлі салалар мен қызмет бағыттарында пайдалану тиімділігін бағалау әдістері; С) Әр түрлі 

саладағы кәсіпорындар қызметінің негізгі көрсеткіштерін жақсартумен байланысты әр түрлі практикалық 

міндеттерді шешуде маркетингті қолдануды, өткізу нарығының мақсатты сегментін негіздеу бойынша тиімді 

бағыттарды бөлуді, нарыққа ену және тұтынушыларды тарту бойынша маркетингтік стратегияларды 

қолдануды, кәсіпорындарда маркетингті басқару құрылымын, оларды қайта құрылымдаудың негізгі 

бағыттарын дұрыс бағалауды, тауарларды нарықта табысты жылжыту үшін позициялаудың әдістері мен 

тәсілдерін қолдануды, өндіріс және қызмет көрсету саласында тиімді маркетингтік коммуникацияларды 

ұйымдастыруды жасай алу керек; Д) Маркетинг негіздері бойынша негізгі теориялық ережелерді білу, тауарлар 

мен тұтынушылар нарығын сегменттеу, тауар саясаты және тауарлар ассортиментін қалыптастыру саласында 

жүйелі білім алу. Тауарларды іске асыру әдістерін, өнімді бөлу арналарын таңдау, тауар саясаты мен маркетинг 

стратегиясын меңгеру. Кәсіпорындардағы маркетингті басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын,  
маркетинг жоспарларын өңдеудің маңызды бағыттарының мазмұны мен тетіктерін өңдеу механизімі, 

ерекшеліктері. Е) шығарылатын өнімнің сапасын арттыру және халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру 

мақсатында жекелеген кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде тиімді шешімдер қабылдауда экономикалық, 

әлеуметтік және ақпараттық негіздеу дағдыларын меңгеру. 

 

2.2 Модуль  - Мемлекеттік бюджетті басқару 

 

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

Пәннің атауы: Мемлекеттік бюджет 
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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: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Аймақтық экономика және басқару, АӨК 

саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бюджет және бюджет жүйесі түсінігі, бюджеттің құрамы мен құрылымы, 

бюджеттің қызметтері, Қазақстан Республикасы бюджеттік қалыптасуының негіздері, бюджет жүйесінің 

құрылымының құрамы мен қағидалары, сондай-ақ бюджет жүйесі және оның қызметтерін басқарудың 

органдары туралы білімін және түсінігін қалыптастыру; В) Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі,  

Республикалық және жергілікті бюджет жүйесінің басқару құрылымы, бюджет кірістері мен шығыстарының 

құрамы мен құрылымымен таныса отырып, олардың жұмыс жасау механизмін тәжірибе жүзінде іске асыру мен 

ұйымдастыра білу; С)жекелеген бюджет түрлері бойынша көрсеткіштерді қолдана отырып салыстырмалы 

талдауды жасауға, бюджеттің орындалуы және жүзеге асырылу нәтижелеріне сараптама жасауға,  сонымен 

қатар ғылыми ізденістерде математикалық тәсілдер мен элементтерді қолданып, бюджеттің нәтижелерін 
бағалай білу. Д) Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана 

білуге дағдыландыру. Е) бюджет жүйесіне аналитикалық шолу жасағанда қарастырылған ақпаратты логикалық 

түрде мазмұндай  отырып, зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеудің шетел 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: «Экономиканы мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі» 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: «Экономиканы мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі» пәні орта кәсіптік немесе 

бірінші жоғары білімде оқытылған сәйкес пәндері аясында алған білімге негізделеді. 

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 дискрипторлары: 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 
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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: «Әлеуметтік саладағы маркетинг» пәні орта кәсіптік немесе бірінші жоғары білімде 

оқытылған сәйкес пәндері аясында алған білімге негізделеді. 

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.  

 

3.1 Модуль - Руханият және демография, логистика негіздері 
 

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

Пәннің атауы: Демография 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: аймақтағы, елдегі және әлемдегі демографиялық үдерістердің маңызы, олардың 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік процестермен өзара байланысы туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мемлекеттік және жергілікті басқару» бағыты бойынша оқитын студенттер үшін 

демография курсы олардың кәсіби дайындығының қажетті элементі болып табылады. Оның мақсаты – халық 

туралы ғылым ретінде демографияның жалпы ұғымдары мен санаттары туралы базалық түсінік беру, 

мемлекеттік және жергілікті басқаруды жүзеге асыру кезінде қажет халықтың ұдайы өсуі мен дамуының 

әлеуметтік, экономикалық және басқа да заңдылықтарын қарастыру, уақыт пен кеңістіктегі сапалық және 
сандық өзгерістердің динамикасын (өлім, туу, неке, ажырасу, көші-қон және т. б. сияқты процестердің 

динамикасы) үйрету. 

Пререквизиттері: «Демография» пәні орта кәсіптік немесе бірінші жоғары білімде оқытылған сәйкес пәндері 

аясында алған білімге негізделеді. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет 

этикасы, Мемлекеттік менеджмент  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) демография ғылымының дамуының негіздерін білу және түсіну; В)   елде 

және шетелде демографиялық үдерістердің дамуын түсіну қабілеті мен білімін тәжірибе жүзінде пайдалану; С) 

мемлекеттің демографиялық болжауы мен демографиялық саясатын жүзеге асыру мақсатында маңызды 

әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелерді есепке алуды болжайтын пайымдауларды шығару үшін 

демографиялық процестерді жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру; Д) ақпаратты, 
идеяларды, проблемаларды және шешімдерді хабарлай алады, сондай-ақ демографиялық көрсеткіштерді 

есептеп, пайдалана алады; Е) «Мемлекеттік және жергілікті басқару» бағыты бойынша оқуды жалғастыру үшін 

қажет болатын демографиялық жағдайды талдау дағдыларын қолдану. 

 

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 
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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: 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: «Логистика» пәні орта кәсіптік немесе бірінші жоғары білімде оқытылған сәйкес пәндері 

аясында алған білімге негізделеді. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет 

этикасы, Мемлекеттік менеджмент 

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. 

 

3.2 Модуль - Экономиканың территориалды ерекшеліктері 

 

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

Пәннің атауы: Халықтың аумақтық ұйымдастырылуы 

Бағдарлама авторы: Бимбетова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының аумағында халықты бөлудің жалпы заңдылықтары 

мен факторлары, өндіріс факторларының кеңістіктікте таралуымен өзара әрекеттесуіндегі есеп айырысу 

нысандары туралы білім алу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы мамандар бүкіл елде және 

олардың аймағында халықты бөлудің заңдылықтары мен формаларын, әсіресе шалғай аудандардың аумағының 

дамуы, өндіргіш күштер мен өндіріс факторларының таралуы туралы нақты білуі керек. 

Пререквизиттері: «Халықтың аумақтық ұйымдастырылуы» пәні орта кәсіптік немесе бірінші жоғары білімде 

оқытылған сәйкес пәндері аясында алған білімге негізделеді. 

Постреквизиттері: Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызмет 

этикасы, Мемлекеттік сектордағы кросс мәдени менеджменті. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) халықты бөлу принциптері мен заңдылықтарын білу және түсіну; В) қоғам 

өмірінің әр түрлі салаларында және халықтың аумақтық ұйымдастырылуында ғылыми зерттеулердің білімдерін, 

құралдары, әдістері мен түрлерін практикалық қолдану; С) өндірісті, қоғамды және тұрғындарды аумақтық 

ұйымдастыруға әсер ететін факторларды анықтай алу; Д) ақпаратпен, идеялармен, проблемалармен және 

аймақтағы, бүкіл елдегі аумақтық ұйымдастырудың шешімдерін игеру; Е) «Мемлекет және жергілікті басқару» 

бағыты бойынша оқуды жалғастыру үшін қажет халықтың аумақтық ұйымын талдау дағдыларын қолдану. 

 

4.1 Модуль - Мемлекеттік саясат ерекшеліктері 

 

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

Пәннің атауы: Макроэкономикалық саясат   

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 
Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты тұтастай елдің экономикасына қатысты мәселелерді зерттеу 

және мемлекеттің макроэкономикалық саясатын құру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық даму жағдайына байланысты макроэкономикалық саясаттың 

міндеттері және оның түрлері (антициклдік, инфляцияға қарсы, экономикалық өсу, тұрақтандыру) 

қарастырылады. Тақырыпты зерттеуде ең маңыздысы экономикалық өсудің негізін құрайтын факторларды, 

елдегі жоғары немесе төмен жұмыссыздықтың себептерін, макроэкономикалық тепе-теңдік жағдайларын, бір 

елдегі өзгерістердің басқа елдердің экономикалық жағдайына әсерін, сондай-ақ экономиканы мемлекеттік 

реттеудің рөлі мен құралдарын бағалауды анықтау болып табылады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг 
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Постреквизиттері: Мемлекеттік билік органдарының жүйесі, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӨК мемлекеттік қолдау, Мемлекеттік менеджмент, Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару. 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: 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. 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: 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 

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 
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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. 

4.2  Модуль - Мемлекеттік басқару саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясат 

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 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: Қазақстандағы мемлекеттік билік органдары, Мемлекеттік сектордағы жобаларды басқару, 

АӨК саласындағы мемлекеттік саясаты, Ұлттық компанияларды басқару саясаты. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР-да 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-да 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 дағдысын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Шағын және орта бизнестің мемлекеттік саясаты    
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.  

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.  
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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.  
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 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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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 ЕМ 1203 Экономикадағы математика 2 4 

БП ЖК ММ 1204 Микро- макроэкономика 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 
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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, 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 

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. 

6В04201  -  ҚҰҚЫҚТАНУ 

1 курс 

 

4 Модуль  - Мемлекеттік-құқықтық пәндер және руханият 

 

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. 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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4 Модуль  - Мемлекеттік-құқықтық пәндер және руханият, 18 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК МКТ 1202 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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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: 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) 
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  
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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: Азаматтық құқығы (ерекше бөлім), Қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

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. 

 

6В04201  -  ҚҰҚЫҚТАНУ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

4 Модуль  - Мемлекеттік-құқықтық пәндер және руханият 

 

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

Пәннің атауы: Медиация 

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

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

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

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

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

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

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

отырысындағы, сот отырысынан тыс. 
Пререквизиттері: Мемелекет және құқық теориясы 

Постреквизиттері: Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

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

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

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

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

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

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

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

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

білу және қолдана білу қажет. 
 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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4 Модуль  - Мемлекеттік-құқықтық пәндер және руханият, 18 кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК МКТ 1202 Мемлекет және құқық теориясы 1 4 

БП ЖК KK 1203 Конституциялық құқық 2 4 

БП ЖК Med 1204 Медиация  2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 

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 
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7.1 Модуль – Мемлекеттік басқару 

 

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, Конституциялық құқық  

Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, ҚР қаржы құқығы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

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

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

басқару ережелеріне негізделеді.. В) Студент осы курсты оқып үйренгенде мемлекет және құқықтың қалыптасу 
мен дамуына әсер ететін негізгі факторларды анықтап, әрбір құбылыстың себебін және салдарын түсінуі 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

саласында маман ретінде ақпараттар, идеялар, мәселелерді шешу. 

 

7.2 Модуль – Халықаралық құқық және әкімшілік процесс 

 

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

Пәннің атауы: 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 құқық  
Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, ҚР қаржы құқығы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

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

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

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

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

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

саласындағы дағдылар. 

6В04201  -  ҚҰҚЫҚТАНУ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 
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1 Модуль  - Мемлекеттік-құқықтық пәндер, 11 кредит 

БП ЖК МКТ 1201 Мемлекет және құқық теориясы 1 5 

БП ЖК KK 1202 Конституциялық құқық 1 4 

БП  Оқу практикасы 1 2 
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1 Модуль  - Мемлекеттік-құқықтық пәндер 

 

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 (ерекше бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше 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 

2.1 Модуль-Азаматтық және қылмыстық құқықтардың жалпы бөлімі мен құқық қорғау органдары, 

15 кредит 

БП ЖК AK (ZhB) 1203 Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 1 5 

БП ЖК KK (ZhB) 1204 Қылмыстық құқық ( жалпы бөлім ) 1 5 

БП ТК KКО 1205 Құқық қорғау органдары 1 5 

2.2 Модуль-Азаматтық және қылмыстық құқықтардың жалпы бөлімі мен құқықтық статистика, 15 

кредит 

БП ЖК AK (ZhB) 1203 Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 1 5 

БП ЖК KK (ZhB) 1204 Қылмыстық құқық ( жалпы бөлім ) 1 5 

БП ТК KSAE1205 Құқықтық статистика және арнайы есептер 1 5 

3 Модуль-Азаматтық және қылмыстық құқықтардың ерекше бөлімі, 11 кредит 

БП ЖК AK (EB) 1206 Азаматтық құқық (ерекше бөлім) 2 5 

БП ЖК KK (EB) 1207 Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) 2 4 

БП    Өндірістік практика 2 2 

4.1 Модуль-Мемлекеттік басқару аясындағы құқықтық қатынастарды реттеу, 9 кредит 

БП ТК AK 1208 Әкімшілік құқық  1 4 

БП ТК MKB 1209 Мемлекеттік қызмет және басқару 2 5 

4.2 Модуль-Әкімшілік іс жүргізу мен бизнесті заңгерлік қолдану, 9 кредит 

БП ТК AKP 1208 Әкімшілік құқық және процесс 1 4 

БП ТК HZhK 1209 Бизнесті заңгерлік қолдану  2 5 

5.1 Модуль-Еңбекті және сатып алуды құқықтық реттеу, 14 кредит 

БП ТК OK 1210 Отбасылық құқық 2 5 

БП ТК EK 1211 Еңбек құқығы 2 5 

КП ТК MSAKR 1201 Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 2 4 

5.2 Модуль-Кәсіпкерлікті және әлеуметтік қорғауды құқықтық реттеу, 14 кредит 

БП ТК KK 1210 Кәсіпкерлік құқық 2 5 

БП ТК Med 1211 Медиация  2 5 

КП ТК AKKTKK 1301 
Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы және тұтынушылар 

құқықтарын қорғау 
2 4 
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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 (ерекше бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше 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) 

мемлекеттік органдардың, сайлау жүйесінің қызметін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу мүмкіндігі. E) 

құқықтық және процедуралық құжаттарды дайындау кезінде құқықтық терминдерді қолдану мүмкіндігі 

 

2.1 Модуль-Азаматтық және қылмыстық құқықтардың жалпы бөлімі мен құқық қорғау органдары 

 

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

Пәннің атауы: Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

Бағдарлама авторы: Смагулова А.С. 

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 сипаттамасы: 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. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы мектеп курсы 

Постреквизиттері: Азаматтық құқық (ерекше бөлім), Мемлекеттік қызмет және басқару 

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 мүмкіндігін білу 

 

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

Пәннің атауы: Қылмыстық құқық (жалпы бөлім) 

Бағдарлама авторы: 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. 
Курстың қысқаша сипаттамасы: ылмыстық 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: Қазақстан тарихы мектеп курсы  

Постреквизиттері: Қылмыстық құқық (ерекше бөлім), Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

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 

 

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

Пәннің атауы: Құқық қорғау органдары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Мурсалова Л.А. 

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

зерттеу, нормативтік актілерді оқып, білу  

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

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

және анықтау органдарының жүйесі. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы мектеп курсы 

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

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

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

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

білімін сауатты қолдана алуға; D) құық қорғау саласындағы 

 

2.2 Модуль-Азаматтық және қылмыстық құқықтардың жалпы бөлімі мен құқықтық статистика 

 

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

Пәннің атауы: Құқықтық  статистика және арнайы есептер 

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

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

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

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

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

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

анықтайды. Студенттердің «Құқықтық статистика» курсын оқудың негізгі мақсаты – тәжірибелік жұмыста 
қолдану үшін құқықтық ақпаратты статистикалық алу, жинау, өңдеу және  талдау сияқты әдістерді игеру болып 

табылады.     

Курстың қысқаша сипаттамасы: Құқықтық статистика және арнайы есептер статистика ғылымының саласы 

ретінде, оның пәні, әдістері, мақсаттары және әдістемелік негіздер. Құқықтық статистикадаға статистикалық 

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

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

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

құқықтық статистикада қолданылуы. Белгінің вариацияларының көрсеткіштері. Құқықтық құбылыстардың 

динамикасын статистикалық зерттеу. Өзара байланыстарды зерттеудің статистикалық әдістері. Кешенді 

статистикалық талдау. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы мектеп курсы 
Постреквизиттері: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы 

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

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

бойынша жалпы әдістемелік нұсқаулар туралы, кешенді статистикалық әдістер қолдану арқылы талдау жасауға 

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

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

құқықтық статистикадағы статистикалық бақылаудың негізгі нысаны ретіндегі құқық қорғау органдарындағы 

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

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

көрсеткіштердің арасындағыларды анықтау және олардың дамуын болжау. 

 

3 Модуль-Азаматтық және қылмыстық құқықтардың ерекше бөлімі 

 

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

Пәннің атауы: Азаматтық құқық (ерекше бөлім)  

Бағдарлама авторы: Смагулова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: азаматтық құқықтың арнайы бөлімі саласындағы теориялық білімдерін 

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

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

бойынша шарттық міндеттемелер, жұмыстарды орындауға келісімшарттық міндеттемелер, қызметтерді ұсыну 

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

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

Агенттік қызметі Мүлікті сеніммен басқару. Коммерциялық концессия (франшиза). Патенттік құқық. 
Азаматтық трафикке қатысушылардың даралануының құралдары. Мұрагерлік құқық. Мұрагерлік туралы 

жалпы ережелер. 

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

Постреквизиттері: Азаматттық процессуалдық құқық, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

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

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

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

құқықтың міндетті бөлігінің саласында теориялық білімді практикалық қолдану дағдылары мен дағдылары. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) 

Бағдарлама авторы: Нурлин А.К. 

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

және құқық қорғау органдарына жүктелген қылмыстық құқық нормаларын қолдану жөніндегі міндеттерді 

тиімді орындауға қажетті күшті дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру 

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

қылмыстық құқық бұзушылықтардың біліктілік тұжырымдамасы, адамға қатысты қылмыстық құқық 
бұзушылық, отбасы мен кәмелетке толмағандардың мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылық, 

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

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

бұзушылықтарға, конституциялық құрылыстың негіздеріне және қауіпсіздікке, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар аталған қылмыстық құқық бұзушылықтар, көлік қылмыстық құқық 

бұзушылықтар, әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

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

Постреквизиттері: Азаматттық процессуалдық құқық, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

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

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

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

қабілеті. E) жеке қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау және дағдылар 
 

4.1 Модуль-Мемлекеттік басқару аясындағы құқықтық қатынастарды реттеу 

 

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: Қазақстан тарихы мектеп курсы 

Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, ҚР қаржы құқығы, Азаматтық құқық (ерекше бөлім) 

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 дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Мемлекеттік қызмет және басқару  

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

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

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

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

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

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

әкімшілік-процессуалдық реттеу пәнін, әкімшілік-процессуалдық қатынастар субъектілерін, әкімшілік-
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процессуалдық құжаттардың нысанын және оларға заңи күш беру процедурасын анықтап, зерделеуге мүмкіндік 

береді. 

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

әкімшілік құқық бұзушылықтар ерекшеліктерін кешенді оқыту. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Киберкеңістіктегі қатынастарды құқықтық реттеу 

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

байланысты әкімшілік құқық нормаларын дұрыс талқылап және қолдану үшін дағды мен әдетке үйрету; С) 
әкімшілік процесске қатысушыларды анықтау, олардың әрқайсысының атқаратын қызметі, әкімшілік құқық 

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

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

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

 

4.2 Модуль-Әкімшілік іс жүргізу мен бизнесті заңгерлік қолдану 

 

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: Қазақстан тарихы мектеп курсы 

Постреквизиттері: ҚР еңбек құқығы, ҚР қаржы құқығы, Азаматтық құқық (ерекше бөлім) 

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

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

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

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

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

саласындағы дағдылар. 

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

Пәннің атауы: Бизнесті заңгерлік қолдану 

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

Курсты оқытудың мақсаты: заңды тұлғаларды тіркеу, құжаттама жасау және іскерлік беделін қорғау, сондай-

ақ компаниялар арасындағы дауларды шешуде заң көмегін көрсетудің негізгі нысандары мен тәсілдерін 

зерделеу және билік органдарында өкілдік ету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құқықтық мәселелер немесе заңнама бойынша консультациялар, шешімдер, 

қандай да бір себептер бойынша сотқа жүгіну. Әр түрлі ұйымдарға құжаттар, талап-арыздар мен өтініштер 

жасау және сотта, құқық қорғау, кәсіпкерлік мекемелерде клиенттің атынан ұсыну. Заңды тұлғаларды тіркеуге, 

құрылтай құжаттарын, тауар белгілерін, авторлық құқықты өзгертуге көмек көрсету. Мемлекеттік органдар мен 

азаматтардан талап қоюлармен жұмыс, дауларды сотқа дейін реттеуге көмек көрсету. Келіссөздер жүргізу 
кезінде кеңес беру, мәмілелер мен шарттарды заңгерлік сүйемелдеу. Сотта компанияның мүдделерін тікелей 

қорғау: сотқа талап қою, қорғау сөздері, процесті толық жүргізу, соттың шешіміне шағым беру. Туындаған 

мәселелер бойынша дұрыс заң әрекеттерін түсіндіру, арнайы тақырыптар бойынша сауатты кеңес беру. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық 

Постреквизиттері: Азаматтық процестік құқық, ҚР қылмыстық-атқару құқығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) кәсіпкерліктегі заң консультациялары саласында білім және түсіну B) 

кәсіпкерлік қызметте заң көмегін көрсетуді түсіну қабілеті мен білімін практикада пайдалану C) заң 

процестерін тікелей басқаруды жүзеге асыру қабілеті D) заң құжаттарын дұрыс ресімдеуді білу E) құқықтық 

мәселелерді шеше білу. 

 

5.1 Модуль-Еңбекті және сатып алуды құқықтық реттеу 

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

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

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

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

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

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

Постреквизиттері: Нотариат, Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум   

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

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

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

Қатынас саласындағы дағды. E) Оқыту саласындағы дағды 

 

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

Пәннің атауы: Еңбек құқығы 

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

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

және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен 

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

білімдерін қолдану қабілеті пайымдау. 
Пәннің қысқаша мазмұны: еңбек құқығы, еңбекті ұйымдастыру,  нарықтық экономика жағдайындағы меншік 

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

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

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

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

бастамасымен 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: Азаматтық процестік құқығы, ҚР қаржы 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 құрастырБілімдерді, 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: Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу  

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

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алу білімдеріне; 

заңнамаға әсер ететін негізгі ұстанымдарға; мемлекеттік сатып алу аймақтарының мемлекеттік және жергілікті 
басқару жүйелеріне; сатып алу шеңберіндегі жалпы қатынастарды реттеу әдістеріне; Қазақстан 

Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына; мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан 

Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық. 

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

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

және қазақстандық патриотизмді және азаматтық жауапкершілік пен төзімділікті көрсетуге заңды қолдана 

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

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

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

еместерге ақпарттармен хабарландыру. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы  

Постреквизиттері: Мәмілелерді құқықтық сүйемелдеу, Қаржы құқығы 
Оқытудан  күтілетін нәтижелер:А) Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеудің негізгі түсінігі мен 

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

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

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

біліктілік талаптары бойынша әлеуеттік жеткізушінің жалған ақпарттарының салдарлары; мемлекеттік сатып 

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

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

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

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

5.2 Модуль-Кәсіпкерлікті және әлеуметтік қорғауды құқықтық реттеу 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік құқық 
Бағдарлама авторы:  Нурлин А.Қ. 

Курсты оқытудың  мақсат: республикадағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын оқыту және 

кәсіпкерлік қызмет туралы нормалардан тұратын заңды актілермен танысады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпкерлік құқық кәсіпкерлік қызметтің де және   кәсіпкерлердің қызметінің де 

құқықтық реттелуінің негізгі қырларын сипаттайды. Кәсіпкерлік құқықтағы басты аумаққа тікелей таза табыс 

табуға бағытталған қызмет үрдісінде қалыптасатын құқықтық қатынастар жатады. Осыған байланысты, 

кәсіпкерлік құқық нормалары субьектілердің шаруалық қызметтерінің тәртіптемелерін орнатады. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы 

Постреквизиттері: Атқарушылық өндіріс  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазіргі заман ағымына сәйкес жаңа нарықтық қатынастарды дұрыс 

қалыптастыруда азаматтық құқық саласының алатын орны мен мәнін жетік түсініп, алған білімдерін тәжірибеде 

азаматтық қатынастарды қалыптастырушы жеке және заңды тұлғалар арасындағы мүліктік немесе жеке 
мүліктік емес қатынастар бойынша туындайтын мәселелерді шешуде құқықтық білім өрісінің кеңейуіне 

ықпалын тигізуге негізделеген; В) Кәсіпкерлік құқығын және өзгеде теориялық ғылымдарды зерделесімен 

жоғарыда қарастырылған салалық пәндерді, арнай курстарды оқу арқылы болашақ заңгер заң саласының алуан 

түрлі қыр-сырларын талқылай отырып мамандандырылған біліктілік іс-әрекетін жандандыруда қажетті 

ақпараттар алады; С) Мемлекеттегі нарықтық экономиканың негізгі құралы болып табылатын тауар-ақша 

қатынастарын реттеу мен дамыту негіздерін жүзеге асырумен, қоғамның кәсіпкерлік қатынастарының 

қалыптасуы және құқықтық реттелуімен тығыз байланысты; D) Кәсіпкерлікті және жалпы еліміздің экономика 

саласының құқықтық реттелуін зерделеу; Е) Кәсіпкерлік құқықты жүзеге асыру, қорғау және құқықтық реттеу 

ең алдымен кәсіпкерлік құқық субъектілері арасында пайда болатын қатынастарды сақтаудың кепілі. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Медиация 

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

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

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

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

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

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

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

отырысындағы, сот отырысынан тыс. 

Пререквизиттері: Мемелекет және құқық теориясы 

Постреквизиттері: Азаматтық процестік құқық 

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

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

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

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

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

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

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

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

білу және қолдана білу қажет. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы және тұтынушылар құқықтарын қорғау 
Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Смағұлова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу пәнінің мақсаты тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың құқықтық, 

экономикалық және әлеуметтік негіздерін, сондай-ақ тұтынушыларды қауіпсіз және сапалы тауарлармен 

(жұмыстармен, қызмет көрсетулермен) қамтамасыз ету бойынша шараларды оқыту болып табылады.) 

Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР құқықтық әлеуметтік қамтамасыз ету негіздері, тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу, тұтынушылардың құқықтары және оларды қорғау, сатушының, 

дайындаушының, Орындаушының құқықтары мен міндеттері, тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы  

Постреквизиттері: Азаматтық іс жүргізу құқығы, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР-дағы әлеуметтік қамсыздандыру ұғымын білу; В) түсінігі, түрлері, 

құқықтары мен міндеттерін білу С) құқықтық әдебиетті, сот практикасының материалдарын, тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау мәселелері бойынша аналитикалық материалдарды өз бетінше іздеу және талдау қабілеті Д) 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша құқықтық құжаттардың жобаларын дайындау. Е) сот 

практикасының материалдарын, төрелік, азаматтық іс жүргізу мәселелері бойынша ғылыми-практикалық 

әдебиеттерді, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы құқықтық 

дауларды реттеудің соттан тыс тәсілдерін талдау және қорыту дағдыларын меңгеру. 
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