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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университетінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бөлімінде жасақталды.   

  

 

 

 

Құрметті магистрант! 

 

Каталогта 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 жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне немесе кафедра 

меңгерушілерен көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ 

НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

қаулысымен бекітілген). 

2. Кредиттік  оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың 

ережесі. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен 

бекітілген. (2018 жылдың 12 қарашасындағы №563 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

3. Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 

бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің 

үлгі ережісі. ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурызындағы №125 Бұйрығымен 

бекітілген (2018 жылдың 14 маусымдағы №272 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

4. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми 

кеңесінің шешімдері. 
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7М04101 – Экономика білім бағдарламасы 

 (ғылыми-педагогикалық бағыт) 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Бизнестегі зерттеу әдістері 

БП ТК BE 5205 Бизнес этикасы 1 5/5 

БП ТК GZA 5206 Ғылыми зерттеу әдіснамасы 1 5/5 

БП ЖК BPB 5207  Бизнес процесстерді басқару 1 3/3 

КП ТК UEBK 5301 Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі 2 4/4 

2.2 Модуль. Бизнестегі талдау әдістері 

БП ТК BTKA 5205 Бизнес талдау құралдары мен әдістері 1 5/5 

БП ТК ETMA 5206 Экономиканы талдаудың математикалық әдістері 1 5/5 

БП ЖК BPB 5207 Бизнес процестерді басқару 1 3/3 

КП ТК SBK 5301 Салалардың бәсекеге қабілеттілігі 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Инновацияларды жоспарлау 

КП ЖК KIIKU 5302 Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық 

қызметін ұйымдастыру 

2 5/5 

КП ТК IZhBZh 5303 Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 2 5/5 

БП ТК HB 5209 Халықаралық бизнес (ілгерілмелі) 2 5/5 

3.2 Модуль. Басқарудағы талдау және жоспарлау 

КП ЖК KIIKU 5302 Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық 

қызметін ұйымдастыру 

2 5/5 

КП ТК BT 5303 Басқарушылық талдау  2 5/5 

БП ТК IZh  5209 Іскерлік жоспарлау 2 5/5 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Бизнестегі зерттеу әдістері 

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

Пәннің атауы: Бизнес этикасы 

Пән коды: BE 5205 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда бизнестің негізгі құндылықтық бағдарлары 

мен этикалық стандарттары, басқару қызметінің этикалық аспектілері, іскерлік қарым-

қатынастың мәдениеті мен этикеті, бизнес ортадағы ғылым және кәсіби этикалық жүйе 

ретінде әкімшілік этиканың негізгі принциптері мен нормалары туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Этиканың теориялық негіздері. Іскерлік 

қатынастардың этикалық мәселелері. Тұлға теориясы. Тұлғаның психологиялық құрылымы 

және іскерлік қарым-қатынас практикасы. Корпорациялардың этикалық кодекстері мен 

этикалық бағдарламалары. Ұйым қызметінің этикасы. Ұйымның корпоративтік мәдениеті. 

Басқару қызметінің этикасы мен мәдениеті. Кәсіби менеджерлердің міндеттері мен мінез-

құлқының этикасы. Даулы мәселелерді шешу этикасы және қақтығыстарды басқару. 

Пререквизиттері: Философия, Социология 

Постреквизиттері: Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау, Корпоративтік басқару 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) іскерлік қарым-

қатынастың мәні мен мәселелері, корпоративтік этика және мәдениет, этикалық кодекс және 

этикалық бағдарламалар туралы білу В) этикалық нормаларды әзірлеу мен реттеудің әдістері 

мен тәсілдерін білу және қолдана білу С) ұйымның ішкі және сыртқы саясатын этикалық 

бағалау D) іскерлік кеңестер, келіссөздер жүргізу дағдыларын меңгеру Е) фирманың қазіргі 

заманғы басшысының кәсіби коммуникациясында этикалық-этикеттік тәжірибелерді қолдану 

дағдысының болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулер әдіснамасы 

Пән коды: GZA 5206 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Теориялық әдістерін зерттеуге, модельдеу мәселелерін 

зерттеуге және дұрыс ғылыми бағытты таңдауға көмектеседі.  Құрамында философиялық 

аспектілер, әдістемелік негіздері ғылыми білім оқу құрылымы және ғылыми кезеңнің негізгі 

кезеңдері зерттеу жұмыстары жасалынады. Формаларды білу іздеу, жинақтау және өңдеу 

ғылыми ақпараттарды, сондай-ақ өткізу, өңдеу және т.б. нәтижелерді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Әдіснама мен әдіс туралы түсінік. 

Әдіснаманың  элементтері. Әдіснамалық  аппараттың құрылымы мен принциптері. Ғылыми 

білімнің әдістері. Жалпы ғылыми әдістер. Эмпирикалық және теориялық білімдердің 

әдістері. 

Пререквизиттері: Басқару психологиясы, Экономиканы талдаудың математикалық әдістері 

Постреквизиттері: магистрлік диссертация  

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) «Ғылым», 

«Ғылым әдіснамасы», «Ғылыми әдіс», «Ғылыми проблема», «Ғылыми гипотеза», «Ғылыми 

теория» ұғымдары; ғылыми білімдердің ерекшеліктері; ғылым мен зерттеулерді жіктеу; 

ғылыми гипотезаларға қойылатын талаптар; ғылыми гипотезаларды растайтын және 

растайтын тестілеу әдістері; ғылыми теориялардың классификациясы; ғылыми теорияның 

құрылымы туралы түсініктерлді білу; в) терең теориялық және практикалық білімдерді 

қолдану; ғылыми дүниетанымын кеңейту және тереңдету; жаңа білімдер мен дағдыларды өз 

бетінше алуға және пайдалануға қабілетті болу; С) ғылыми эксперименттер жүргізу, зерттеу 

нәтижелерін бағалау; D) ақпаратты талдау; логикалық ойлауға, өз көзқарасын 

қалыптастыруды меңгеру; Е) ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік жұмыстарды 

ұйымдастыруға тәжірибе мен дағдыларды пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы: Бизнес процесстерді басқару 

Пән коды: BPB 5207 

Кредиттер саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Аглешов К.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты: бизнес-процестерді басқару технологиясын қолдана отырып, 

тиімді басқару шешімдерін қабылдауды негіздеу үшін білім мен дағдылар жүйесін алу, 

ұйымның бизнес-процестер жүйесі ретінде тұтас көрінісін алу, ұйымның бизнес-процестерін 

талдау мен оңтайландырудың заманауи әдістерін игеру және қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Бизнес-процестер: негізгі ұғымдар мен 

анықтамалар. Бизнес-процестердің жіктелуі. Кәсіпорынның бизнес-процестерін басқару 

жүйесі және оның құрылымы. Бизнес-процестерді басқару жүйесіндегі міндеттер. Ұйымдағы 

бизнес-процестерді басқарудың стратегиялары мен жоспарларын құру. Бизнес процестерді 

басқару технологиясы. Құрылыс процесін басқару принциптері. Процестер түрлері, 
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процестің компоненттері. Бизнес-процестерді талдау. Бизнес-процесті жобалау. Бизнес-

процестердің реинжинирингі. Ұйымның бизнес-процестерін оңтайландыру. Бизнес-

процестерді басқару тиімділігін бағалау. 

Пререквизиттер: экономикалық теория, кәсіпкерлік 

Постреквизиттер: Басқарушылық талдау, Бизнесті бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) процестерді 

басқару әдістемесін қолдана отырып, қазіргі заманғы ұйымдарды басқарудың шетелдік және 

отандық тәжірибесін қолдану; C) бизнес-процестерді модельдеу мен оңтайландыруда 

ақпараттық технологияларды қолдана білу; C) бизнес-процестің мәселелерін талдауға, 

бизнес-процестерді басқару әдістеріне, бизнес-процестерді талдау және жобалау әдістеріне, 

бизнес-процестер модельдерінің параметрлерін диагностикалау әдістеріне тұтас көзқарас 

дағдыларына ие; D) бизнес-процестің модельдерін қолдана отырып, тиімді шешімдер 

қабылдау дағдыларын алу E) процестерді басқару әдістемесі негізінде кәсіпорынның 

өндірістік, маркетингтік, инновациялық, кадрлық және қаржылық салаларын басқара білу. 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі 

Пән коды: UEBK 5301 

Кредиттер саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: еліміздің бәсекеге қабілеттілігін анықтаудың теориясы мен 

әдістемесі туралы білім кешенінің студенттерін қалыптастыру; елдің ұлттық 

экономикасының бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың модельдері мен құралдары; 

ұлттық экономиканың бәсекелестік ортасын бағалау; Қазақстан Республикасының 

экономикасын бәсекеге қабілетті дамыту перспективалары. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі 

тұжырымдамасы. Жаһандану жағдайында бәсекелестік қатынастарды дамыту. Халықаралық 

бәсекелестіктің теориясы эволюциясы. Бәсекелестік артықшылығы теориясы. Елдің бәсекеге 

қабілетті даму кезеңдері. Елдің ұлттық бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдісі мен әдістері. 

Баламалы бәсекелестік артықшылықтар стратегиясы және олардың ұлттық сипаттамалары. 

Бәсекелестік артықшылықтарды құрудың негізгі бағыттары. Ұлттық экономиканың 

бәсекелестік ортасы және оны бағалау. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз етуде кластерлерді дамыту. Қазақстанның ұлттық экономикасының негізгі 

салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру бағыттары. Қазақстанның экономикасын 

бәсекеге қабілетті дамыту мәселелері. Қазақстан экономикасын жаңғырту стратегиясы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпкерлік 

Постреквизиттері: Басқарушылық экономика, Экономика және инновацияларды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) сандық және 

сан емес экономикалық ақпаратты сандық талдаудың негізгі әдістері туралы білім; в) 

қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып әдістерді қолдану; С) 

кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын зерттеу, SWOT-талдау; D) аналитикалық жұмыс 

және іскерлік қарым-қатынас дағдылары; Е) өзінің практикалық қызметінде қолдану 

мақсатында іскерлік жоспарлау саласындағы теориялық әзірлемелерді өз бетінше зерттеу 

және талдау дағдыларын меңгеру. 

 

2.2 Модуль. Бизнестегі талдау әдістері 

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

Пәннің атауы: Бизнес талдау құралдары мен әдістері 

Пән коды: BTKA 5205 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 
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Бағдарлама авторы: Аглешов К.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты: бағдарламалық қамтамасыз етуді құру шеңберінде әзірленетін 

шешімдерді әзірлеу мен тексеру тәсілдерін, ақпаратты жинау, талдау және құжаттау 

тәсілдерін, бизнесті талдаудың негізгі әдістері мен тәсілдерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Модельдеу жүйелеріндегі жалпы тәсілдер. 

Модельдеу әдістемесі және оны техникалық іске асыру. Аспаптық жүйелер. Ұйым қызметін 

модельдеу. Бизнес-процестерді жетілдіру әдістері мен құралдары.  

Пререквизиттер: экономикалық теория, кәсіпкерлік 

Постреквизиттер: Басқарушылық талдау, Бизнес құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) бағдарламалық 

жасақтамаға қойылатын талаптарды талдау және тексере білу, құжаттардың негізгі түрлерін 

құру; C) бағдарламалық жасақтама жобасында бизнесті талдау процестерін құра және 

басқара білу; C) бизнес-процестерді модельдеу және талдау бойынша практикалық 

дағдыларға ие болу; D) әр түрлі деңгейдегі шешімдер тұжырымдамаларын, соның ішінде 

оларға қойылатын талаптарды әзірлеудің негізгі әдістері мен құралдарын игеру; E) бизнес-

процестерді модельдеу және талдау, кәсіпорын қызметін модельдеу үшін аспаптық 

жүйелерді таңдау және пайдалану дағдыларына ие болу 

 

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

Пәннің атауы: Экономиканы талдаудың математикалық әдістері 

Пән коды: ETMA 5206 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Иргалиева И.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: модельдерді құру, есептеулерді ұйымдастыру, нұсқаларды 

талдау, оңтайлы шешімдерді табу, зерттеу мақсатына сәйкес және зерттелетін жағдайға 

сәйкес математикалық модель құру дағдыларын меңгеру және бекіту. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Экономикалық-математикалық модельдеудің 

негізгі принциптері. Экономикалық-математикалық модельдерді оңтайландыру. Тәуекелді 

жоспарлаудың математикалық әдістері. Маркетингтегі математикалық әдістер. 

Логистикадағы математикалық әдістер. Тауар ағымдарын басқарудың математикалық 

әдістері. Инвестицияларды басқарудың математикалық әдістері. 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Статистика 

Постреквизиттер: Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау, Бизнесті жоспарлау, 

фирмаішілік жоспарлау, Бизнес құнын бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) нарықты 

талдаудың математикалық әдістерін; аналитикалық қызметте, оның ішінде белгісіздік 

жағдайында Лагранж көбейткіштерін қолданудың қос теориясы және теориялық негіздерін 

білу; C) қолда бар бақылаулардың аз мөлшерімен және алынған бағалауды қолданудың 

әдіснамалық негіздерімен статистикалық-экономикалық модельдердің параметрлерін бағалау 

әдістерін білу және қолдану; С) аналитикалық есептерді шығару үшін зерттелген 

математикалық әдістер мен модельдерді қолдана білу; D) осы саладағы мамандармен 

бизнестегі және басқарудағы математикалық әдістерді қолдану мәселелері бойынша кәсіби 

қарым-қатынас дағдыларына ие болу; F) олардың танымдық мүмкіндіктерінің шекараларын 

және оларды қолдануға байланысты тәуекелдерді ескере отырып, экономикалық және 

математикалық әдістерді қолдану негізінде басқару шешімдерін дайындау және қабылдау 

дағдыларына ие болу. 

 

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

Пәннің атауы: Салалардың бәсекеге қабілеттілігі 

Пән коды: SBK 5208 

Кредиттер саны: 4 
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Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда теория тұрғысынан да, Қазақстан бойынша 

эмпирикалық мәліметтерді тарту арқылы да салалардың бәсекеге қабілеттілігінің ішкі және 

сыртқы факторлары туралы білім кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Экономиканың бәсекеге қабілеттілігі. 

Салалардың бәсекеге қабілеттілігі: теориялық тәсілдер. Қазақстан экономикасының негізгі 

салаларының халықаралық бәсекеге қабілеттілігі. Фирмалардың бәсекеге қабілеттілігінің 

сыртқы және ішкі факторлары. Фирмалардың бәсекеге қабілеттілігінің ішкі факторлары: 

бағалау теориясы мен әдістері. Сала фирмаларының бәсекелестік стратегиясы және 

монополияға қарсы реттеу. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпкерлік  

Постреквизиттері: Басқарушылық экономика, Экономика және инновацияларды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) салалардың 

бәсекеге қабілеттілік факторларын анықтаудың негізгі түсініктері мен теориялық тәсілдерін 

білу; в) салалардың бәсекеге қабілеттілігін анықтаудың негізгі әдіснамалық тәсілдерін білу 

және пайдалана білу; С) экономиканың, салалардың және жекелеген компаниялардың 

бәсекеге қабілеттілігін бағалау; бәсекеге қабілеттілік факторларын анықтау дағдыларын 

меңгеру; D) кәсіби салада ғылыми зерттеулер жүргізудің әдістемесі мен әдіснамасын 

меңгеру; Е) макро - және микроэкономикалық мәліметтермен жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру, оның ішінде әр түрлі саладағы кәсіпорындардан 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Инновацияларды жоспарлау 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін ұйымдастыру 

Пән коды: KIIKU 5302 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда инвестиция мен инновацияны басқару 

саласындағы теориялық негіздерді, осы басқару процесінде отандық және шетелдік 

шаруашылық тәжірибелерді пайдаланатын қазіргі заманғы инвестициялық технологиялар 

мен құралдарды қамтитын білім кешенін қалыптастыру, инновациялық кәсіпкерлікті 

ұйымдастырудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Инвестицияларды басқару. Инвестициялық 

қызметті кешенді талдаудың қазіргі заманғы тұжырымдамасы. Инвестицияларды басқару 

саясатын қалыптастыру. Активтердің инвестициялық құнын бағалау. Инвестициялық жоба. 

Жобаны әзірлеуді және іске асыруды басқару. Инновациялық қызмет. Инновацияларды 

басқару. Венчурлық инновациялық бизнес. Инвестициялық нарықтың жұмыс істеу 

механизмі. Нарықтық индикаторлар және индекстер. Портфельдік теория. Бағалы қағаздарды 

талдау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Менеджмент, Қаржы 

Постреквизиттері:Экономика және инновацияларды басқару, Инновацияларды бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) нарықтық 

экономикаға барабар инвестициялық және инновациялық қызметті басқарудың қазіргі 

заманғы әдістерінің жүйесі туралы түсінікке ие болу; в) басқарудың жаңа инвестициялық 

идеологиясы мен инвестициялық мәдениетін қабылдау; с) инвестициялық және 

инновациялық құрамдастарды ескере отырып, Кәсіпорын қызметінің негізгі әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерінің болжамы; D) вариативтілікті қамтамасыз ететін 

инвестициялық шешімдерді қабылдау логикасын жасау; Е) осы басқару процесінде отандық 
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және шетелдік шаруашылық практикада қазіргі заманғы инвестициялық технологиялар мен 

құралдарды пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы: Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

Пән коды: IZhBZh 5303 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда заманауи экономикалық ойлауды 

қалыптастыру, бизнесті жоспарлау әдіснамасын меңгеру және нарықтық ортаның өзгеру 

жағдайы мен үрдістерін ескере отырып, инновациялық жобаның параметрлерін есептеу 

бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Инновациялық жобаларды бизнес-

жоспарлаудың мәні, құрылымы және ерекшеліктері. Инновациялық бизнес-жобаларды 

әзірлеу кезеңдері. Инновациялық бизнес-жобаларды құрайтын және іске асыратын 

қатысушылар. Инновациялық жобаларды құру әдістемесі. Инновациялық жобалардың 

тиімділігін бағалау көрсеткіштері. Инновациялық жобалардың тиімділігін анықтау 

әдістемесі. Басым инновациялық жобаларды анықтау және қаржыландыру саласындағы 

мемлекеттік саясат. 

Пререквизиттері: Бизнес процестерді бағалау, Кәсіпкерлік 

Постреквизиттері: Фирмаішілік жоспарлау, Экономика және инновацияларды басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) инновациялық 

жобаларды бизнес-жоспарлаудың мәнін, құрылымын және ерекшеліктерін білу, 

инновациялық бизнес-жобаларды құраушы туралы, басым инновациялық жобаларды 

анықтау және қаржыландыру саласындағы мемлекеттік саясат туралы түсінікті болу; в) 

жоспарлар жүйесінде бағдарлануды білу және білу; бизнес-идеяны негіздеу, бизнес жоспар 

көрсеткіштерін есептеу; С) кәсіпорындардың инвестициялық және инновациялық қызметіне 

талдау жүргізе білу; D) инновациялық бизнес-жобаға қатысушылардың мүдделерін келісу 

дағдыларын меңгеру; Е) инновациялық; Е) инвестициялық және инновациялық қызметті 

бизнес-жоспарлаудың жекелеген аспектілері бойынша тиімді шешімдерді әзірлеу 

дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық бизнес (ілгерілмелі) 

Пән коды: HB 5209 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда [алықаралық бизнес жүйесінің қызмет етуі 

мен дамуының концептуалды моделі, кәсіпкерлік және қазіргі [алықаралық бизнес 

мәселелері, оның бәсекелестік, экономикалық-құқықтық және қаржылық ортасының 

ерекшеліктері, сондай-ақ халықаралық бизнестің нақты ортасында шешімдер қабылдауға 

мүмкіндік беретін практикалық дағдылар туралы білім кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Халықаралық сауда және халықаралық 

инвестициялаудың негізгі теориялары. Халықаралық бәсекелестік және халықаралық 

кәсіпкерлік Халықаралық бәсекелестік ұғымы. Халықаралық бизнесті ұйымдастыру. 

Елдердің, нарықтардың таңдауы, фирманың өз бизнесі мен серіктестерін 

интернационалдандыру тәсілін таңдау фирманың өз бизнесін интернационализациялаудың 

негізгі кезеңдері: компанияның сыртқы нарықтарға шығуына байланысты артықшылықтар 

мен тәуекелдерді талдау; фирманың халықаралық бизнесті жүргізу мүмкіндіктері мен 

мүмкіндіктерін бағалауы; қабылдаушы елдерді, сыртқы нарықтарды және бизнесті 
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интернационалдандыру тәсілін талдау, бағалау және таңдау. Халықаралық келісім-шарттар, 

жеткізудің базистік шарттары, есеп айырысулар мен кепілдіктер, кедендік режимдер мен 

рәсімдер. Тауарлардың, қызметтердің халықаралық саудасы және халықаралық бизнесті 

жүргізудің келісім-шарттық үлгілері. Бизнесті интернационалдандырудың инвестициялық 

модельдері. 

Пререквизиттер: Шет тілі, кәсіпкерлік, Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі 

Постреквизиттер: Басқарушылық экономика, Бизнес құнын бағалау, Корпоративті басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер(біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) Халықаралық 

бизнес жүйесінің даму және қызмет ету принциптері мен ерекшеліктерін, Халықаралық 

бизнес пен кәсіпкерлікті жүргізу ерекшеліктерін, жаһандану жағдайында бизнесті 

интернационалдандырудың негізгі нысандары мен тәсілдерін білу; в) Халықаралық бизнес 

жүргізу үшін елдер мен нарықтарды таңдаудың негізгі әдістерін білу және пайдалана білу; С) 

шетелдік нарықтарға шығу стратегиясын әзірлеу және бизнесті интернационалдандырудың 

тәсілдері мен жолдарын негіздеу.; D) Халықаралық бизнес саласындағы экономикалық, 

әлеуметтік процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру; Е) халықаралық 

бизнесті жүргізу мүмкіндігін тиімді бағалауға мүмкіндік беретін дағдыларды меңгеру. 

 

3.2 Модуль. Басқарудағы талдау және жоспарлау 

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

Пәннің атауы: Басқарушылық талдау 

Пән коды: BT 5303 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тусупбекова Р.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда әртүрлі меншік түріндегі кәсіпорындар мен 

ұйымдардың және ұйымдық-құқықтық басқарудың, оның ішінде компьютерлік ортаны 

пайдалана отырып, қызметіне басқарушылық талдау жүргізудің теориялық білімдері мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Басқарушылық талдаудың мәні және оның 

басқару жүйесіндегі орны. Басқарушылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету. Өндіріс 

резервтерін іздеу әдістері. Талдау басқару шешімдерін негіздеу әдісі ретінде. Ұйымдастыру-

техникалық деңгейін және өндірістің басқа да жағдайларын талдау. Қысқа мерзімді 

перспективалық басқарушылық талдау. Стратегиялық басқарушылық талдау. Сауда 

ұйымдарын басқару талдауы. Күрделі құрылыстағы басқарушылық талдау. Көлік 

кәсіпорындарының қызметін басқару талдауы.  Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының 

қызметін басқару талдауы. Қызмет көрсету саласы кәсіпорындарының қызметін басқару 

талдауы. 

Пререквизиттер: Экономикалық талдаудың математикалық әдістері, Бизнес талдау әдістері 

мен құралдары, Бизнес-процестерді басқару 

Постреквизиттер: Басқарушылық экономика, Фирмаішілік жоспарлау, Бизнес құнын 

бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) басқарушылық 

экономикалық талдау әдістемесін, оның ішінде факторлық талдау әдістерін білу; в) 

кәсіпорынды басқару тиімділігін арттыру үшін қазіргі заманғы аналитикалық әдістер мен 

әдістерді қолдана білу; С) экономикалық субъектінің даму стратегиясын іске асыруды 

қамтамасыз етуде басқарушылық талдаудың бағыттарын тұжырымдай және анықтай білу; D) 

өзін-өзі талдау, өзін-өзі білім алу және өзін-өзі жетілдіру қабілетін меңгеру; шығармашылық 

әлеуетті іске асырудың жаңа формаларын іздеу.; Е) экономикалық есептеулер жүргізу үшін 

әртүрлі ақпарат көздерін талдау және пайдалану қабілетін меңгеру 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 
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Пәннің атауы: Іскерлік жоспарлау 

Пән коды: IZh 5209 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тусупбекова Р.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда іскерлік жоспарлаудың өзекті практикалық 

міндеттерін шешу үшін қажетті құзыреттер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; 

іскерлік жоспарлаудың ғылыми-әдістемелік негіздерін меңгеру, бизнес-жоспарларды кәсіби 

әзірлеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру және оларды сыни талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Іскерлік жоспарлау-тұрақты Бизнестің 

шарты. Іскерлік жоспарлаудың қазіргі тұжырымдамасы. Іскерлік жоба циклі. Компанияның 

даму стратегиясын таңдау. Бизнестің реинжинирингі-бизнес-процестерге негізделген 

стратегиялық менеджменттің жаңа бағыты. Бизнес-жоспарлаудың қазіргі әдістемесінің 

негіздері. Бизнес-жоба инновациялық ой ретінде. Бизнес-жоспарды әзірлеу. Бизнес-

жоспарлаудағы маркетингтік зерттеулер мен стратегиялар. Бизнес-жоспарлаудағы тәуекелді 

бағалау. Бизнес-жоспардың қаржылық аспектілері. Бизнес-жоспарларды құру ерекшеліктері. 

Бизнес-жоспарды іске асыру процесін ұйымдастыру. 

Пререквизиттер: Бизнесті талдау әдістері мен құралдары, Бизнес-процестерді басқару 

Постреквизиттер: Фирмаішілік жоспарлау, Компанияның экономикалық даму стратегиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер(біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) сандық және сан 

емес экономикалық ақпаратты сандық талдаудың негізгі әдістері туралы білім; в) 

қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып әдістерді қолдану; С) 

кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын зерттеу, SWOT-талдау; D) аналитикалық жұмыс 

және іскерлік қарым-қатынас дағдылары; Е) өзінің практикалық қызметінде қолдану 

мақсатында іскерлік жоспарлау саласындағы теориялық әзірлемелерді өз бетінше зерттеу 

және талдау дағдыларын меңгеру. 

 

7М04101 – Экономика білім бағдарламасы 
 (ғылыми-педагогикалық бағыт)  

Түскен жылы: 2019 ж. 
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Кәсіптендіру пәндері 

5.1 Модуль. Фирманы басқару және жоспарлау 

КП ЖК FZh 6304 Фирмаішілік жоспарлау 3 5/5 

КП ТК KB 6305 Корпоративтік басқару 3 5/5 

5.2 Модуль. Фирманың стратегиясы және жоспарлау 

КП ЖК FZh 6304 Фирмаішілік жоспарлау 3 5/5 

КП ТК KDES 6305 Компания дамуының экономикалық стратегиясы 3 5/5 

6.1 Модуль. Бизнесті басқару және ұйымдастыру 

КП ТК BKB 6306 Бизнес құнын бағалау 3 5/5 

КП ТК UE 6307 Басқарушылық экономика 3 5/5 

6.2 Модуль. Инновацияларды талдау және бағалау 

КП ТК EUI 6306 Инновацияларды басқару және экономикасы 3 5/5 

КП ТК UE 6307 Инновацияларды бағалау 3 5/5 
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Кәсіптендіру пәндері  

5.1 Модуль. Фирманы басқару және жоспарлау 

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

Пәннің атауы: Фирмаішілік жоспарлау 

Пән коды: FZh 6304 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарды фирмаішілік жоспарлаудың мәні, 

әдіснамалық негіздері, принциптері және ерекшеліктері туралы жүйелі біліммен қамтамасыз 

ету; оларда фирмаішілік жоспарлаудың әдістері мен құралдарын қолданудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Нарықтық жоспарлаудың мәні мен 

функциялары, Фирмаішілік жоспарлау әдістері, кәсіпорындағы жоспарлау процесі, оның 

кезеңдері, жоспардың сапасын талдау және бағалау, еңбек нормативтері: олардың түрлері 

мен мақсаты, кәсіпорын қызметіндегі болжам және оның рөлі, іскерлік ортаны болжау 

әдістері. Экономикалық-математикалық модельдеу әдістері, кәсіпорынның жоспарлы 

қызметінің дербес түрі ретінде бизнес-жоспарлау ерекшеліктері, өндірістік қуатты 

жоспарлау, өнімді өткізуді жоспарлау, оның міндеттері, материалдық ресурстарға 

қажеттілікті жоспарлау. 

Пререквизиттер: Іскерлік жоспарлау 

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) Фирмаішілік 

жоспарлаудың мәнін, оның түрлерін, жедел-күнтізбелік жоспарлаудың ерекшеліктерін, 

бизнес-процестерді жоспарлауды, қаржылық жоспарлауды білу; В) нарықтағы жағдайды 

болжау әдістерін білу және қолдана білу; С) кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын 

зерттеуді, SWOT-талдауды жүргізе білу; D) кәсіпорын стратегиясын әзірлеу, бизнес-

жоспарды әзірлеу дағдыларын меңгеру; Е) кәсіпорында Фирмаішілік жоспарлауды 

ұйымдастыруда аналитикалық жұмыс және іскерлік қарым-қатынас дағдысы болу. 

 

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

Пәннің атауы: Корпоративтік басқару 

Пән коды: KB 6305 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Аглешов Қ.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттардың корпоративті басқарудың мәні мен 

мазмұны туралы білімдерін қалыптастыру, корпоративті басқару жүйесінің әр түрлі 

модельдерін талдау және оны жобалау және осы дағдыларды тәжірибеде тиімді қолдану 

бойынша нақты дағдыларды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Корпоративті басқару негіздері. 

Корпоративтік басқару жүйесі. Корпоративтік саясат. Корпоративті құндылықтар. 

Қазақстандағы корпоративті басқарудың әдіснамалық негіздері. Корпорациялардың түсінігі 

және түрлері. Корпорацияларды құру мен басқарудың құқықтық шарттары. Корпоративтік 

қатынастарға қатысушылар. Корпоративті басқарудың шетелдік тәжірибесі. Ақпараттық 

және корпоративті басқару. Корпорацияның басқару органдары. Корпоративті бақылау 

нарығы. Корпоративтік басқару стратегиясы. Корпорацияның қаржылық басқаруы. 

Корпоративті мәдениет және іскерлік этика кодексі. 

Пререквизиттер: Басқару психологиясы, Бизнес процестерін басқару, Халықаралық бизнес 

(ілгерілмелі) 

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер(біліктілік, дағды және құзыреттілік): A) шетелдік және 

отандық тәжірибеде бар корпоративтік басқару саясатының модельдерін және олардың 

компоненттерін білу; В) кәсіпорындарды интеграциялау процесінің объективті себептері 

және олардың түрлері; шетелдік және отандық типтегі корпорациялар. C) корпоративті 

басқару жүйесін оның әмбебап сипаттамалары аясында білуге және сипаттауға, корпоративті 

басқару механизмдерінің ерекшеліктерін көруге қабілетті; C) корпоративті басқару 

саласындағы заңнамалық база туралы түсінік; D) трансұлттық корпорациялардың әлемдік 

экономикадағы рөлін анықтау; F) корпоративті басқару және интеграцияланған корпоративті 

құрылым мәселелерін түсіну. 

 

5.2 Модуль. Фирманың стратегиясы және жоспарлау 

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

Пәннің атауы: Компания дамуының экономикалық стратегиясы 

Пән коды: KDES 6305 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттардың тек теориялық білімді ғана емес, сонымен 

қатар заманауи кәсіпорында жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру; нарық тенденцияларын 

талдау; экономикалық стратегияны жоспарлау, баға белгілеу, экономикалық қызметті талдау 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Стратегия бәсекелестік артықшылықтарды 

дамыту жүйесі ретінде. Компанияның экономикалық стратегиясын қалыптастыру әдістемесі. 

Кәсіпорынның экономикалық пайдасына қол жеткізу стратегиясы. Компанияның нарықтағы 

үлесін арттыру стратегиялары. Компанияның құнын / құндылығын арттыру стратегиялары. 

Кәсіпорын құнын бағалау әдістері. 

Пререквизиттер: Іскерлік жоспарлау, Басқарушылық талдау 

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) бәсекелік 

артықшылық теориясының негіздерін компанияның экономикалық стратегиясының 

ғаламдық және жергілікті мақсаттарын анықтайтын концептуалды негіз ретінде білу; 

кәсіпорынды дамыту стратегиясын қалыптастыру тұжырымдамасы, стратегиялық шешімдер 

қабылдау принциптері мен әдістері туралы түсініктері болуы керек, B) компанияның 

экономикалық стратегиясын қалыптастыру әдісін қолдана алуы; C) кәсіпорынның дамуын 

болжаудың әдіснамалық негіздерін    ұғыну; D) кәсіпорынды дамытудың ұтымды 

стратегияларын таңдау; E) басқару шешімдерін қабылдау және дамыту технологиясын 

қолдану дағдыларына ие болу. 

 

6.1 Модуль. Бизнесті басқару және ұйымдастыру 

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

Пәннің атауы: Бизнес құнын бағалау 

Пән коды: BKB 6306 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: нарық  жағдайындағы бизнесте ұтымды қаржылық саясаттың 

жүргізілуін қамтамасыз етіп, инвестициялық тартымдылығын арттыру. Болашақ мамандарды  

инвестициялық жобаны талдау негіздеріне үйрету, бизнес құнын есептеуді, оның мәнін, 

инновациялық бизнес-жоспарлауды жасауды үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Жоба және жобаларды талдау туралы 

түсінік. Жобаларды талдаудың негізгі категориялары. Алғашқы инвестициялық талдау және 

бизнес-жоспарды дайындау. Жобаларды талдауда қолданылатын есептеу тәсілдері. 
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Инвестицияларды бағалау әдістемесі. Бизнесті бағалауда шығындық және кірістік тәсілдері. 

Жер учаскелерін және жылжымайтын мүлікті бағалау. Кәсіпорынның құралдарын, айналым 

капиталын, материалдық емес активтерді бағалау. 

Пререквизиттер: Экономикалық талдаудың математикалық әдістері, Инновациялық 

жобаларды бизнес-жоспарлау  

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) Бизнесті 

бағалау терминалогиясын меңгеру;  бизнес құнын бағалаудың әдістерін меңгеру; В) 

кәсіпорын даму стратегиясын ойластырғанда бизнес құнын бағалауды қолдана алу; С) бизнес 

саласындағы іскерлік қатынастарды игеру; D)  бизнес құнын бағалаудың практикалық 

қырларын жіті меңгеру; Е) кәсіпорын жағдайына қатысты бизнес құнын бағалаудың 

сәйкесінше әдіс-тәсілдерін қолдана алу. 

 

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

Пәннің атауы: Басқарушылық экономика 

Пән коды: ВE 6307 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: нарықтағы ішінара теңгерім жағдайында компанияның орнын 

талдау саласындағы құзыреттілікті қалыптастыру, қазіргі заманғы экономика фирмаларының 

деңгейінде шешім қабылдау әдістерін және әдістерін қалыптастыру, тұтастай алғанда 

экономикалық жүйе тұрғысынан фирманың мінез-құлқының орындылығы мен 

парасаттылығын көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): фирманың мақсатын қоюдың баламалы 

тұжырымдамалары, тауар нарықтарындағы фирманың мінез-құлқы, фирманың еңбек 

нарығындағы мінез-құлқы, фирманың өз қызметкерлеріне қатысты мінез-құлқы, 

халықаралық нарықтардағы стратегия мен тактика, мемлекет пен фирма: өзара әрекеттесу 

жолдары, фирма және қоғам: қазіргі әлемдегі бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 

Пререквизиттер: экономикалық теория, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, 

бизнес-процестерді басқару  

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): A) нарықтық тепе-

теңдік пен теңсіздікті білу; ұйымның жұмыс істеуінің экономикалық механизмі туралы; 

ұйымдық басқару құрылымдарын қалыптастыру заңдылықтары, ережелері мен 

процедуралары туралы; кәсіпкерлік, фирмалар, шығындар мен пайда туралы; C) басқару 

ұйымының қолданыстағы нысандарын талдау мүмкіндігі; C) инвестициялық реттеу әдістерін 

қолдануға; D) үзіліссіз нүктені есептеу; өзіндік құнды есептеу; басқару шешімдерін 

қабылдауға арналған ақпаратты өңдеу және бағалау; Е) экономикалық және басқарушылық 

шешімдердің негізгі түрлерін үлгілеу дағдыларын меңгеру; басқару шешімдерін дайындау 

және қабылдау және т.б. 

 

6.2 Модуль. Инновацияларды талдау және бағалау 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Инновацияларды басқару және экономикасы 

Пән коды: EUI 6306 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: теориялық әзірлемелер мен инновациялық жобаларды 

экономикалық негіздеу, инновацияны реттеу туралы шешім қабылдау практикасы саласында 

білім мен дағдыларды алу. 
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Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Экономикалық дамудың әр түрлі 

кезеңдеріндегі инновация рөлін өзгерту. «Жаңа экономиканың» қалыптасуы. Инновация 

және инновациялық қызмет басқару объектісі ретінде. Ғылыми-техникалық өнімдер нарығы. 

Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметті мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру 

механизмі. Ұйымдардағы инновациялық процестерді басқару. Инновациялық жобалардың 

тиімділігін және олардың тәжірибесін бағалау. Венчурлық қызметтің ұйымдастырушылық-

экономикалық механизмі. Зияткерлік меншікті бағалау және басқару. Инновациялық 

инфрақұрылымның технологиялық трансфертін ұйымдастыру және тиімділігі. 

Пререквизиттер: Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін 

ұйымдастыру, Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) инновациялық 

процестердің негізгі элементтерін білу; C) жаңа инвестициялық идеология мен 

инвестицияны басқару мәдениетін қабылдау; C) өзгергіштікті қамтамасыз ететін 

инвестициялық шешімдер қабылдау логикасын әзірлеу; D) инновациялық жобалардың 

экономикалық тиімділігін анықтау үшін әр түрлі әдістерді қолдану; E) басқару процесінде 

заманауи инновациялық технологиялар мен құралдарды қолдану 

 

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

Пәннің атауы: Инновацияларды бағалау 

Пән коды: UE 6307 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: инновацияның маңызды сипаттамалары бойынша 

магистрлердің білім комплексін қалыптастыру және қазіргі жағдайда кәсіпорынның 

қызметінде инновацияларды бағалауды анықтау әдісі. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Құнды бағалау және мүліктік зияткерлік 

құқықтарды жарғылық капиталға қосу; құқық иеленушінің тәуекелдерін сақтандыру және 

мүліктік зияткерлік құқықтарды бұзу кезіндегі сақтандыру өтемі. Әлеуетті қорғауға қабілетті 

техникалық және көркем-конструкторлық шешімдер. Олардың сәйкестігін бағалау және 

қорғау қабілеттілігін растау. 

Пререквизиттер: Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін 

ұйымдастыру, Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) инновациялық 

процестердің негізгі элементтерін басқара білу; инновациялық, жалпы, стратегиялық және 

менеджменттің басқа бағыттарын басқарудың жалпы және ерекше әдістері мен 

функцияларын анықтау; В) инновациялық жобалардың экономикалық тиімділігін 

анықтаудың әртүрлі әдістерін қолдану; С) жаңа және ескірген технологиялардың, ұйымдық 

құрылымдардың және басқару әдістерінің белгілерін ажырату; D) пән терминологиясын, 

негізгі есептеу әдістерін және экономиканың түрлі салаларындағы инновацияларды бағалау 

көрсеткіштерінің жүйесін меңгеру. 
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7М04102 – Менеджмент білім бағдарламасы   

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Зерттеулерді басқару 

БП ТК KIIKU 5205 Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық 

қызметін ұйымдастыру 

1 5/5 

БП ТК GZА 5206 Ғылыми зерттеу әдіснамасы 1 5/5 

БП ЖК SM 5207 Стратегиялық менеджмент 1 3/3 

КП ТК IZhB 5301 Интернет-жобаларды басқару 2 4/4 

2.2 Модуль. Менеджменттегі математикалық зерттеулер 

БП ТК MEKAZh 5205 Менеджмент этикасы және корпорациялардың 

әлеуметтік жауапкершілігі 

1 5/5 

БП ТК ЕТMA 5206 Экономиканы талдаудағы математикалық әдістер 1 5/5 

БП ЖК SM 5207 Стратегиялық менеджмент 1 3/3 

КП ТК OB 5301 Өзгерістерді басқару 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Бизнесті стратегиялық жоспарлау 

КП ЖК IZhBZh 5302 Инновациялық жобаларды бизнес жоспарлау 2 5/5 

КП ТК НB 5303 Халықаралық бизнесті басқару 2 5/5 

БП ТК КB 5209 Корпоративтік басқару 2 5/5 

3.2 Модуль. Шығындарды басқару 

КП ЖК IZhBZh 5302 Инновациялық жобаларды бизнес жоспарлау 2 5/5 

КП ТК ККВ 5303 Кәсіпорын капиталын басқару 2 5/5 

БП ТК KK 5209 Корпоративтік қаржылар 2 5/5 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Зерттеулерді басқару 

ублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін ұйымдастыру 

Пән коды: KIIKU 5205 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда инвестиция мен инновацияны басқару 

саласындағы теориялық негіздерді, осы басқару процесінде отандық және шетелдік 

шаруашылық тәжірибелерді пайдаланатын қазіргі заманғы инвестициялық технологиялар 

мен құралдарды қамтитын білім кешенін қалыптастыру, инновациялық кәсіпкерлікті 

ұйымдастырудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Инвестицияларды басқару. Инвестициялық 

қызметті кешенді талдаудың қазіргі заманғы тұжырымдамасы. Инвестицияларды басқару 

саясатын қалыптастыру. Активтердің инвестициялық құнын бағалау. Инвестициялық жоба. 

Жобаны әзірлеуді және іске асыруды басқару. Инновациялық қызмет. Инновацияларды 

басқару. Венчурлық инновациялық бизнес. Инвестициялық нарықтың жұмыс істеу 

механизмі. Нарықтық индикаторлар және индекстер. Портфельдік теория. Бағалы қағаздарды 

талдау. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Кәсіпкерлік 
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Постреквизиттері: Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау,Кәсіпорын капиталын 

басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) нарықтық 

экономикаға барабар инвестициялық және инновациялық қызметті басқарудың қазіргі 

заманғы әдістерінің жүйесі туралы түсінікке ие болу; в) басқарудың жаңа инвестициялық 

идеологиясы мен инвестициялық мәдениетін қабылдау; с) инвестициялық және 

инновациялық құрамдастарды ескере отырып, Кәсіпорын қызметінің негізгі әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерінің болжамы; D) вариативтілікті қамтамасыз ететін 

инвестициялық шешімдерді қабылдау логикасын жасау; Е) осы басқару процесінде отандық 

және шетелдік шаруашылық практикада қазіргі заманғы инвестициялық технологиялар мен 

құралдарды пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулер әдіснамасы 

Пән коды: GZA 5206 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Теориялық әдістерін зерттеуге, модельдеу мәселелерін 

зерттеуге және дұрыс ғылыми бағытты таңдауға көмектеседі.  Құрамында философиялық 

аспектілер, әдістемелік негіздері ғылыми білім оқу құрылымы және ғылыми кезеңнің негізгі 

кезеңдері зерттеу жұмыстары жасалынады. Формаларды білу іздеу, жинақтау және өңдеу 

ғылыми ақпараттарды, сондай-ақ өткізу, өңдеу және т.б. нәтижелерді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Әдіснама мен әдіс туралы түсінік. 

Әдіснаманың  элементтері. Әдіснамалық  аппараттың құрылымы мен принциптері. Ғылыми 

білімнің әдістері. Жалпы ғылыми әдістер. Эмпирикалық және теориялық білімдердің 

әдістері. 

Пререквизиттері: Басқару психологиясы, Экономиканы талдаудың математикалық әдістері 

Постреквизиттері: Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау, магистрлік диссертация  

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) «Ғылым», 

«Ғылым әдіснамасы», «Ғылыми әдіс», «Ғылыми проблема», «Ғылыми гипотеза», «Ғылыми 

теория» ұғымдары; ғылыми білімдердің ерекшеліктері; ғылым мен зерттеулерді жіктеу; 

ғылыми гипотезаларға қойылатын талаптар; ғылыми гипотезаларды растайтын және 

растайтын тестілеу әдістері; ғылыми теориялардың классификациясы; ғылыми теорияның 

құрылымы туралы түсініктерлді білу; в) терең теориялық және практикалық білімдерді 

қолдану; ғылыми дүниетанымын кеңейту және тереңдету; жаңа білімдер мен дағдыларды өз 

бетінше алуға және пайдалануға қабілетті болу; С) ғылыми эксперименттер жүргізу, зерттеу 

нәтижелерін бағалау; D) ақпаратты талдау; логикалық ойлауға, өз көзқарасын 

қалыптастыруды меңгеру; Е) ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік жұмыстарды 

ұйымдастыруға тәжірибе мен дағдыларды пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы: Стратегиялық менеджмент 

Пән коды: SM 5207 

Кредиттер саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда іскерлік ұйымды дамытудың стратегиялық 

мақсаттары мен баламалары туралы тұтас көзқарасты және тұжырымдамалық түсініктерді, 

ұйымның сыртқы және ішкі ортасына стратегиялық талдау жүргізудегі, стратегияларды 

әзірлеу мен жүзеге асырудағы білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Стратегиялық менеджмент ұғымы және 

модельдері. Стратегиялық бағыт ұйымды дамыту: мақсатты қондырғылар. Корпоративтік 

және бәсекелестік стратегиялар. Макро айналдыру талдауы. Саланың және нарықтың 

стратегиялық талдауы. Фирманың стратегиялық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтары. 

Әртараптандырылған компанияның портфельдік талдауы. Стратегиялық таңдаудың тәсілдері 

мен әдістері. Стратегияны іске асыруды ұйымдастыру: стратегияны іске асырудың негізгі 

кезеңдері және стратегиялық өзгерістер объектілері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория,Менеджмент 

Постреквизиттері: Өзгерістерді басқару, Кәсіпорын капиталын басқару, Инновациялық 

жобаларды бизнес-жоспарлау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) пәннің 

теориялық негіздері мен ұғымдық аппаратын; стратегиялық баламаларды қалыптастыру мен 

бағалауға көзқарасты білу; В) шаруашылық ортадағы компанияның позициясына 

Стратегиялық талдау жүргізе білу; талдау үшін қажетті ақпаратты табу, іріктеу және 

жинақтау; С) ұйымдық контексте стратегиялық шешімдерді әзірлеу процесінде зерделенген 

модельдер мен құралдарды қолдана білу; D) перспективаларды көруге, жаңасын қабылдауға 

және түпнұсқалық идеяларды ұсынуға қабілетті болу; Е) командада жұмыс істей білу және 

әріптестермен құрмет пен сенім негізінде 

 

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

Пәннің атауы: Интернет жобаларды басқару 

Пән коды: IzhB 5301 

Кредиттер саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Аглешов Қ.Е.. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарда ұйымның ағымдағы қызметінің 

экономикалық нәтижелері және веб-талдау деректері негізінде интернет-жобаларды 

басқарудың негіздері мен технологиялары туралы ғылыми түсініктер жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): "Интернет-жоба" ұғымы, интернет-жоба 

ретінде жарнамалық науқан, бизнесті жоспарлау және жобаларды басқару, мақсаттар мен 

мақсатты топтар, интернет-жоба ретінде сайт, электрондық бизнесте сату және сатып алу, 

электрондық және дәстүрлі бизнесті салыстырмалы талдау, интернетке сату процесін 

ауыстыру, бизнеске арналған әлеуметтік желілердің мүмкіндіктері, корпоративтік сайттың 

мазмұны, сайттағы мәтіндік ақпараттың түрлері, интернет-жобаның міндеттерін белгілеу, 

сайтты сыртқы әзірлеушіні таңдау, веб-редактордың 

Пререквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Менеджмент 

Постреквизиттері: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) экономикалық 

есептеулерді жүргізу үшін талдау әдістері мен түрлі ақпарат көздерін қолдана білу; В) 

бизнес-процестерді сауатты үлгілей білу; с) бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу 

тапсырмасын тұжырымдай білу; D) экономикалық және басқарушылық міндеттерді шешу 

кезінде ақпараттық жүйелердің функционалдық мүмкіндіктерін қолдана білу; Е) пәндік 

салада ақпараттық технологиялар саласындағы жобаларды басқару дағдыларын меңгеру; 

 

2.2 Модуль. Менеджменттегі математикалық зерттеулер 

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

Пәннің атауы: Менеджмент этикасы және корпорациялардың әлеуметтік жауапкершілігі 

Пән коды: MEKEZh 5205 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 
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Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда басқару қызметінің этикалық аспектілері, 

іскерлік этиканың негізгі принциптері мен нормалары, сондай-ақ акционерлер мен 

қоғамдастықтар алдындағы әлеуметтік жауапкершілік туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Менеджмент этикасы ғылым ретінде. Кәсіби 

этика. Басқару этикасы. Корпорацияның этикасы мен мәдениеті. Іскерлік қарым-қатынас 

мәдениеті. Бизнес этикасы және корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік. Макроэтиканың 

және корпорациялардың әлеуметтік жауапкершілігінің негізгі мәселелері. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Басқару психологиясы 

Постреквизиттері: Корпоративтік басқару, магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) бизнес 

этикасының мәні мен әлеуметтік жауапкершілік туралы білу; іскерлік өмірде адамгершілік 

мәдениетті қалыптастыру туралы түсінікке ие болу; В) жеке және корпоративтік деңгейлерде 

тұрақты уәждемелерді қалыптастыруға ықпал ететін компанияның адамгершілік саясатының 

негізгі принциптерін білу және жасай білу; С) корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің 

тиімділігіне баға бере білу; D) компанияның «адамгершілік имиджін» құрудың практикалық 

дағдыларын меңгеру; Е) кәсіби қызметте адамгершілік реттеудің негізгі тәсілдерін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Экономиканы талдаудың математикалық әдістері 

Пән коды: ETMA 5206 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Иргалиева И.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: модельдерді құру, есептеулерді ұйымдастыру, нұсқаларды 

талдау, оңтайлы шешімдерді табу, зерттеу мақсатына сәйкес және зерттелетін жағдайға 

сәйкес математикалық модель құру дағдыларын меңгеру және бекіту. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Экономикалық-математикалық модельдеудің 

негізгі принциптері. Экономикалық-математикалық модельдерді оңтайландыру. Тәуекелді 

жоспарлаудың математикалық әдістері. Маркетингтегі математикалық әдістер. 

Логистикадағы математикалық әдістер. Тауар ағымдарын басқарудың математикалық 

әдістері. Инвестицияларды басқарудың математикалық әдістері. 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Статистика 

Постреквизиттер: Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау, Кәсіпорын капиталын 

басқару, Корпоративтік қаржы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) нарықты 

талдаудың математикалық әдістерін; аналитикалық қызметте, оның ішінде белгісіздік 

жағдайында Лагранж көбейткіштерін қолданудың қос теориясы және теориялық негіздерін 

білу; C) қолда бар бақылаулардың аз мөлшерімен және алынған бағалауды қолданудың 

әдіснамалық негіздерімен статистикалық-экономикалық модельдердің параметрлерін бағалау 

әдістерін білу және қолдану; С) аналитикалық есептерді шығару үшін зерттелген 

математикалық әдістер мен модельдерді қолдана білу; D) осы саладағы мамандармен 

бизнестегі және басқарудағы математикалық әдістерді қолдану мәселелері бойынша кәсіби 

қарым-қатынас дағдыларына ие болу; F) олардың танымдық мүмкіндіктерінің шекараларын 

және оларды қолдануға байланысты тәуекелдерді ескере отырып, экономикалық және 

математикалық әдістерді қолдану негізінде басқару шешімдерін дайындау және қабылдау 

дағдыларына ие болу. 

 

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

Пәннің атауы: Өзгерістерді басқару 

Пән коды: ОВ 5301 

Кредиттер саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 
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Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда ұйымдардағы өзгерістерді басқарудың 

технологиялары мен әдістері, үздіксіз өзгерістер жағдайында ұйымдардың жұмыс істеу 

ерекшеліктері туралы білім кешенін және өзгерістерді басқару процесін ұйымдастыру 

бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Өзгерістерді басқарудың әдіснамалық 

аспектілері. Ұйымның өмірлік циклі және оның кезеңдеріндегі өзгерістерді басқару 

ерекшеліктері. Ұйымдастырушылық өзгерістердің негізгі стратегиялары: 

ұйымдастырушылық дизайн және ұйымдастырушылық даму. Ұйымдастырушылық мәдениет 

ұйымдардың өзгеру объектісі және даму құралы ретінде. Ұйымдастырушылық оқыту 

тұжырымдамасы. Ұйымдастырушылық өзгерістерге қарсы тұру және оларды жеңу әдістері: 

өзгерістерді басқарудағы мотивация және байланыс. Ұйымдастырушылық өзгерістерге 

қарсы тұру және оларды жеңу әдістері: өзгеру процесінде топтық мінез-құлықты басқару: 

билік және көшбасшылық стильдер. Ұйымның даму стратегиясын таңдау модельдері. 

Пререквизиттері: Стратегиялық менеджмент, Кәсіпорынның инвестициялық және 

инновациялық қызметін ұйымдастыру 

Постреквизиттері: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) ұғымдық-

категориялық аппараттың мазмұнын, ұйымдардағы өзгерістерді басқару процесінің 

заңдылықтарын, қағидаттары мен технологиялық параметрлерін білу; В) өзгерістерді 

басқару практикасының процестері мен проблемаларын білу және талдай білу, оларды 

басқару практикасында тиімді шешу жолдарын табу; С) ұйымдастырушылық өзгерістерді 

практикалық іске асыруды жобалай және жүзеге асыра білу; D) ұйым қызметінің тиімділік 

көрсеткіштерін арттыру үшін ұйымдастырушылық тәжірибені пайдалану; Е) 

ұйымдастырушылық өзгерістермен байланысты басқарушылық шешімдер қабылдау 

дағдысының болуы (тәжірибе жинақтауы). 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Бизнесті стратегиялық жоспарлау 

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

Пәннің атауы: Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

Пән коды: IZhBZh 5302 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда заманауи экономикалық ойлауды 

қалыптастыру, бизнесті жоспарлау әдіснамасын меңгеру және нарықтық ортаның өзгеру 

жағдайы мен үрдістерін ескере отырып, инновациялық жобаның параметрлерін есептеу 

бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Инновациялық жобаларды бизнес-

жоспарлаудың мәні, құрылымы және ерекшеліктері. Инновациялық бизнес-жобаларды 

әзірлеу кезеңдері. Инновациялық бизнес-жобаларды құрайтын және іске асыратын 

қатысушылар. Инновациялық жобаларды құру әдістемесі. Инновациялық жобалардың 

тиімділігін бағалау көрсеткіштері. Инновациялық жобалардың тиімділігін анықтау 

әдістемесі. Басым инновациялық жобаларды анықтау және қаржыландыру саласындағы 

мемлекеттік саясат. 

Пререквизиттері: Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін 

ұйымдастыру,Стратегиялық менеджмент 

Постреквизиттері: магитсрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) инновациялық 

жобаларды бизнес-жоспарлаудың мәнін, құрылымын және ерекшеліктерін білу, 

инновациялық бизнес-жобаларды құраушы туралы, басым инновациялық жобаларды 
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анықтау және қаржыландыру саласындағы мемлекеттік саясат туралы түсінікті болу; в) 

жоспарлар жүйесінде бағдарлануды білу және білу; бизнес-идеяны негіздеу, бизнес жоспар 

көрсеткіштерін есептеу; С) кәсіпорындардың инвестициялық және инновациялық қызметіне 

талдау жүргізе білу; D) инновациялық бизнес-жобаға қатысушылардың мүдделерін келісу 

дағдыларын меңгеру; Е) инновациялық; Е) инвестициялық және инновациялық қызметті 

бизнес-жоспарлаудың жекелеген аспектілері бойынша тиімді шешімдерді әзірлеу 

дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық бизнесті басқару  

Пән коды: HB 5303 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: халықаралық бизнестің негіздерін зерделеу және білім 

алушылардың сыртқы сауда келісімшарттарын жасау және шетелдік әріптестермен 

келіссөздер дайындау саласында практикалық дағдыларды алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Халықаралық нарықтарда сауданы 

ұйымдастыру. Халықаралық бизнестің ұйымдық-құқықтық нысандары. СЭҚ ақпараттық 

қамтамасыз ету. Жеткізудің негізгі шарттары. Сыртқы сауда жүктерін сақтандыру. Төлем 

шарттары. Сыртқы сауда келісімшарты. Жосықсыз коммерциялық тәжірибе. Сыртқы 

экономикалық қызметті стратегиялық жоспарлау. Кәсіпорында халықаралық бөлім 

ұйымдастыру . Халықаралық деңгейдегі іскерлік қарым-қатынас 

Пререквизиттер: Шет тілі, Стратегиялық  менеджмент, Менеджмент этикасы және 

корпорациялардың әлеуметтік жауапкершілігі 

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) коммерциялық-

құқықтық ережелер мен сыртқы сауда мәмілелерінің шарттарын білу; шетелдік фирмалар 

бойынша ақпарат беретін ұйымдар туралы түсінікке ие болу; в) шетелдік нарықтарды, 

шетелдік контрагенттерді зерделеу және олармен іскерлік байланыстар орнату кезінде жалпы 

тәсілдер туралы түсінікке ие болу; с) сыртқы сауда келісімшарттарын дайындау рәсімдері 

мен техникасын қолдана білу; D) халықаралық деңгейде іскерлік қарым-қатынас 

ерекшеліктерін білу; Е) сыртқы сауда келісімшарттарын жасасу және орындау дағдыларын 

меңгеру; 

 

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

Пәннің атауы: Корпоративтік басқару  

Пән коды: КB 5209 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Аглешов К.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда корпоративтік басқарудың мәні мен 

мазмұны туралы білімді қалыптастыру, корпоративтік басқару жүйесінің әртүрлі 

модельдерін талдаудың нақты дағдыларын қалыптастыру және оны жобалау және осы 

дағдыларды практикада тиімді қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Корпоративтік басқару негіздері. 

Корпоративтікбасқару жүйесі. Корпоративтік саясат. Корпоративтік құндылықтар. 

Қазақстандағы корпоративтік басқарудың әдіснамалық негіздері. Корпорациялар ұғымы 

және түрлері. Корпорацияларды құрудың және басқарудың құқықтық шарттары. 

Корпоративтік қатынастардың қатысушылары. Корпоративтік басқарудың шетелдік 

тәжірибесі. Ақпарат және корпоративтік басқару. Корпорацияның басқару органдары. 
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Корпоративтік бақылау нарығы. Корпоративтікбасқару стратегиясы. Корпорацияның қаржы 

ағындарын басқару. Корпоративтік мәдениет және іскерлік этика кодекстері. 

Пререквизиттері: Басқару психологиясы, Менеджмент этикасы және корпорациялардың 

әлеуметтік жауапкершілігі 

Постреквизиттері: магистерская диссертация  

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) шетелдік және 

отандық практикада бар корпоративтік басқару саясатының модельдерін және олардың 

құрамдастарын; кәсіпорындарды біріктіру процесінің объективті себептерін және олардың 

түрлерін; корпорациялардың шетелдік және отандық типтерін білу. В) корпоративтік басқару 

жүйесінің әмбебап сипаттамалары бойынша сипаттамасын білу және бере білу және 

корпоративтік басқару тетіктерінің ерекшелігін көру; С) корпоративтік басқару саласындағы 

заңнамалық базаны меңгеру; D) әлемдік экономикадағы трансұлттық корпорациялардың 

рөлін сәйкестендіру; Е) корпорацияны және интеграцияланған корпоративтік құрылымдарды 

басқаруды ұйымдастыру мәселелерінде түсіну. 

 

3.2 Модуль. Шығындарды басқару 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорын капиталын басқару 

Пән коды: ККВ 5303 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда кәсіпорын капиталын басқару стратегиясы 

мен тактикасы, компанияның активтері мен пассивтерін басқару, тиімді қаржылық 

шешімдерді негіздеу әдістемесі туралы кешенді түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Ақшаны басқару қаржылық басқару 

функциясы ретінде. Басқармасы необоротными активтер. Басқармасы активтері. Өндірістік 

қорларды басқару. Дебиторлық берешекті басқару. Ақша ағындарын басқару. Кәсіпорынның 

міндеттемелерін басқару. 

Капитал құрылымы. Резервтер. Инвестицияларды қаржыландыру көздері. Кәсіпорын 

капиталын рационализациялау. Инвестициялардың тиімділігін бағалау. Инвестициялық 

тәуекелді бағалау. 

Капитал құны. 

Пререквизиттері: Қаржы, Бухгалтерлік есеп 

Постреквизиттері: магистрлік диссе,ртация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер(біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) кәсіпорынның 

капиталын басқару стратегиясы мен тактикасы туралы, кәсіпорынның активтері мен 

пассивтерін басқару туралы, инвестициялық шешімдер қабылдаудың негізгі қағидаттары 

туралы түсінікке ие болу; в) қаржыны басқарудың тиімді құралдарын білу және пайдалана 

білу; с) Кәсіпорынның инвестициялық жай-күйінің тиімділігін бағалау әдістерін қолдана 

білу; D) экономикалық және қаржылық талдау дағдыларын меңгеру; Е) қаржы мәселелері 

бойынша басқарушылық ақпаратты қорыту, қорытынды жасау және қаржылық басқару 

жөнінде ұсыныстар әзірлеу;  

 

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

Пәннің атауы: Корпоративтік қаржылар 

Пән коды: КК 5209 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: корпорациялардың қаржысын ұйымдастырудың теориялық 

және практикалық негіздерінің кешенін қалыптастырады, қалыпты қаржылық тұрақтылыққа 
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қол жеткізу, алынған кірісті барынша арттыру, компания иелерінің меншігі мен әл-ауқатын 

арттыру мақсатында оларды оңтайландыру және тиімді басқару. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Корпоративтік қаржы: ұйымның негіздері 

және олардың қаржылық ортасының мазмұны. Қабылдау кезіндегі қаржы-экономикалық 

есептеулердің математикалық негіздері. Корпорациялардың ұзақ мерзімді активтері. 

Корпорациялардың айналым капиталы. Корпорация өнімдерін өндіруге және сатуға және 

оларды қаржыландыруға арналған шығындар. Корпорациялардың кірістерін қалыптастыру, 

бөлу және пайдалану тиімділігі. Корпорацияны қаржыландырудың қарыз көздері. 

Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау және қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу 

жолдары. Корпорациялардың қаржылық дәрменсіздігі және қаржылық сауығуы. 

Пререквизиттері: Қаржы, Стратегиялық менеджмент, Кәсіпорынның инвестициялық және 

инновациялық қызметін ұйымдастыру 

Постреквизиттері: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) корпорацияның 

қаржысының мәнін, ұйымдастыру принциптерін, функцияларын және олардың мемлекеттің 

қаржы жүйесіндегі рөлін, кәсіпорындардың қаржылық қатынастарын білу; В) 

корпорациялардың қаржы ресурстарының, активтерінің және оларды қалыптастыру 

көздерінің оңтайлы құрамы мен құрылымын білу және анықтай білу, қаржылық есептеу 

әдістерін қолдану; С) корпорацияның қаржылық жай-күйіне және қаржылық тұрақтылыққа 

қол жеткізу, қаржылық дәрменсіздік пен банкроттыққа жол бермеу жолдарына баға беру; D) 

қаржы құралдарын стратегиялық және ағымдағы қаржылық жоспарлауда, Қаржы-

шаруашылық қызметті талдауда ықтимал қолдану үшін талдамалық ойлау дағдыларын 

меңгеру; Е) нақты экономикалық жағдайларда кәсіпорындардың инвестициялық және 

қаржылық саясатында басқарушылық шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру. 
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Кәсіптендіру пәндері 

5.1 Модуль. Менеджменттегі жоспарлау және мотивация 

КП ЖК FZh 6304 Фирмаішілік жоспарлау 3 5/5 

КП ТК 
UTUМК 

6305 

Ұйымдастыру теориясы және ұйымдастырушылық мінез-

құлық 
3 5/5 

5.2 Модуль. Менеджменттегі жоспарлау және шешімдерді қабылдау 

КП ЖК FZh 6304 Фирмаішілік жоспарлау 3 5/5 

КП ТК BShO 6305 Басқарушылық  шешімдерді оңтайландыру 3 5/5 

6.1 Модуль. Бизнесті бағалау 

КП ТК BE 6306 Бизнес этикасы 3 5/5 

КП ТК BKB 6307 Бизнес құнын бағалау 3 5/5 

6.2 Модуль. Инвестицияларды  талдау 

КП ТК BZ 6306 Бизнес-зерттеу 3 5/5 

КП ТК IT 6307 Инвестициялық талдау 3 5/5 
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Кәсіптендіру пәндері  

5.1 Модуль. Менеджменттегі жоспарлау және мотивация 

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

Пәннің атауы: Фирмаішілік жоспарлау 

Пән коды: FZh 6304 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарды фирмаішілік жоспарлаудың мәні, 

әдіснамалық негіздері, принциптері және ерекшеліктері туралы жүйелі біліммен қамтамасыз 

ету; оларда фирмаішілік жоспарлаудың әдістері мен құралдарын қолданудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Нарықтық жоспарлаудың мәні мен 

функциялары, Фирмаішілік жоспарлау әдістері, кәсіпорындағы жоспарлау процесі, оның 

кезеңдері, жоспардың сапасын талдау және бағалау, еңбек нормативтері: олардың түрлері 

мен мақсаты, кәсіпорын қызметіндегі болжам және оның рөлі, іскерлік ортаны болжау 

әдістері. Экономикалық-математикалық модельдеу әдістері, кәсіпорынның жоспарлы 

қызметінің дербес түрі ретінде бизнес-жоспарлау ерекшеліктері, өндірістік қуатты 

жоспарлау, өнімді өткізуді жоспарлау, оның міндеттері, материалдық ресурстарға 

қажеттілікті жоспарлау. 

Пререквизиттер: Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін 

ұйымдастыру, Стратегиялық менеджмент, Инновациялық жобаларды бизнес жоспарлау 

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) Фирмаішілік 

жоспарлаудың мәнін, оның түрлерін, жедел-күнтізбелік жоспарлаудың ерекшеліктерін, 

бизнес-процестерді жоспарлауды, қаржылық жоспарлауды білу; В) нарықтағы жағдайды 

болжау әдістерін білу және қолдана білу; С) кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын 

зерттеуді, SWOT-талдауды жүргізе білу; D) кәсіпорын стратегиясын әзірлеу, бизнес-

жоспарды әзірлеу дағдыларын меңгеру; Е) кәсіпорында Фирмаішілік жоспарлауды 

ұйымдастыруда аналитикалық жұмыс және іскерлік қарым-қатынас дағдысы болу. 

 

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

Пәннің атауы: Ұйымдастыру теориясы және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

Пән коды: UTUМК 6305 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Аглешов Қ.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Бұл пәннің негізгі мақсаты магистранттарда ұйымдастыру 

теориясы мен ұйымдастырушылық мінез-құлық саласында мықты теориялық білімді 

қалыптастыру және ұйым жұмысының тиімділігін арттыру үшін жеке тұлғаның, топтың 

мінез-құлқына әсер етудің заманауи нысандары мен әдістері бойынша практикалық 

дағдыларды игеру; басқару қызметін жүзеге асыру үшін қажетті жалпы мәдени және кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Ұйымдастыру теориясының негіздері, 

ұйымдастырушылық мінез-құлық негіздері. Бөлімдерде мыналар қарастырылады: 

ұйымдастыру теориясы және ұйымдастырушылық мінез-құлық, олардың ғылыми білім 

жүйесіндегі орны; ұйым заңдары, олардың өзара іс-қимылы; әлеуметтік ұйым; ұйымдастыру 

және басқару; ұйымдастырушылық өзгерістер және олардың салдары; ұйымдағы адам мінез-

құлқының теориялары; ұйымдағы көшбасшылық; көшбасшылық стильдері туралы ұғымдар; 

ұйымда топтық мінез-құлықты қалыптастыру; Мотивация және нәтижелілік; жанжал 

жағдайындағы қақтығыстар мен мінез-құлықты басқару; ұйымдағы корпоративтік мәдениет 
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Пререквизиттер: Басқару психологиясы, Стратегиялық менеджмент, Менеджмент этикасы 

мен корпорациялардың әлеуметтік жауапкершілігі, Корпоративтік басқару 

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) ұйымдар мен 

ұйымдастырушылық мінез-құлық теориясындағы негізгі терминдер мен ұғымдарды, 

модельдерді білу; В) ұйым қызметкерлері мінез-құлқының оң модельдерін және оларды 

ынталандырушы факторларды пайдалану; С) ұйымдық мәдениеттердің негізгі типтерін 

диагностикалау; қызметкерлердің нақты мінез-құлық түрлеріне және олардың еңбек 

қызметінің тиімділігіне әртүрлі факторлардың әсерін талдау; D) шағын топта жұмыс істеу, 

топ мүшелерімен өзара іс-қимылды ұйымдастыру, міндеттерді бөлу дағдылары; Е) 

әлеуметтік топтағы адамның мінез-құлқын талдау дағдылары. 

 

5.2 Модуль. Менеджменттегі жоспарлау және шешімдерді қабылдау 

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

Пәннің атауы: Басқарушылық шешімдерді оңтайландыру 

Пән коды: BShO 6305 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда теориялық білімдер мен практикалық 

дағдыларды құрастыру, басқарушылық шешімдерді қабылдау және іске асыру; кәсіпорында 

практикалық қызметте басқарушылық шешімдерді оңтайландыруды тиімді қолдануға жалпы 

ғылыми көзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Басқару үрдісінің методологиясы мен 

ұйымдастырудағы басқарушылық шешімдер. Басқару шешімдерінің типологиясы. 

Басқарушылық шешімдер сапасының шарттары мен факторлары. Басқару шешімдерін 

әзірлеу үрдісінің модельдері, әдіснамасы және ұйымдастырылуы. Басқарушылық 

шешімдерді мақсатты бағдарлау. Әрекет баламаларын талдау. Сыртқы ортаны талдау және 

оның баламаларды іске асыруға әсері. Белгісіздік және тәуекел жағдайында шешімдерді 

әзірлеу және таңдау тәсілдері. Басқарушылық шешімдерді бақылау. Басқарушылық 

шешімдер және жауапкершілік. 

Пререквизиттері: Стратегиялық менеджмент, Антикризистік менеджмент 

Постреквизиттері: магистрлік жобаны орындау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) айқындық және 

белгісіздік жағдайында ұтымды басқару шешімдерін әзірлеу процесі мен технологияларын 

білу; В) АКТ құралдарының көмегімен негізделген басқару шешімдерін әзірлей білу; С) 

басқару шешімдерінің ең жақсы нұсқаларын таңдау үшін қажетті шығармашылық ойлауды 

дамыту; D) қабылданатын басқару шешімдерінің тиімділігін бағалау және сапасын бақылау; 

Е) атқару және басқару сипатындағы кәсіби проблемаларды шешуде оңтайлы шығуды табу. 

 

6.1 Модуль. Бизнесті бағалау 

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

Пәннің атауы: Бизнес этикасы 

Пән коды: BЕ 6306 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда бизнестің негізгі құндылық бағдарлары мен 

этикалық стандарттары, басқарушылық қызметтің этикалық аспектілері, іскерлік қарым-

қатынас мәдениеті мен этикеті, бизнес ортадағы ғылым және кәсіби этикалық жүйе ретінде 

әкімшілік этиканың негізгі принциптері мен нормалары туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Теоретические основы этики. Этические 
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проблемы деловых отношений. Теории личности. Психологическая структура личности и 

практика делового общения. Этические кодексы и этические программы корпораций. Этика 

деятельности организации. Корпоративная культура организации. Этика и культура 

управленческой деятельности. Задачи и этика поведения профессиональных менеджеров. 

Этика решения спорных вопросов и управление конфликтами.  

Пререквизиттер: Басқару психологиясы, Менеджмент этикасы мен корпорациялардың 

әлеуметтік жауапкершілігі, Корпоративтік басқару  

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) іскерлік 

қатынастардың мәні мен проблемалары; корпоративтік этика және мәдениет; этикалық 

кодекстер мен этикалық бағдарламалар туралы білу; В) этикалық нормаларды әзірлеу мен 

реттеудің әдістері мен тәсілдерін білу және қолдана білу; С) ұйымның ішкі және сыртқы 

саясатын этикалық бағалау; D) іскерлік кеңестер, келіссөздер жүргізу дағдыларын меңгеру; 

Е) қазіргі заманғы фирма басшысының кәсіби коммуникациясында этикалық-этикет 

тәжірибелерін қолдану дағдысы болу. 

 

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

Пәннің атауы: Бизнес құнын бағалау 

Пән коды: BKB 6307 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: нарық  жағдайындағы бизнесте ұтымды қаржылық саясаттың 

жүргізілуін қамтамасыз етіп, инвестициялық тартымдылығын арттыру. Болашақ мамандарды  

инвестициялық жобаны талдау негіздеріне үйрету, бизнес құнын есептеуді, оның мәнін, 

инновациялық бизнес-жоспарлауды жасауды үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Жоба және жобаларды талдау туралы 

түсінік. Жобаларды талдаудың негізгі категориялары. Алғашқы инвестициялық талдау және 

бизнес-жоспарды дайындау. Жобаларды талдауда қолданылатын есептеу тәсілдері. 

Инвестицияларды бағалау әдістемесі. Бизнесті бағалауда шығындық және кірістік тәсілдері. 

Жер учаскелерін және жылжымайтын мүлікті бағалау. Кәсіпорынның құралдарын, айналым 

капиталын, материалдық емес активтерді бағалау. 

Пререквизиттер: Экономикалық талдаудың математикалық әдістері, Инновациялық 

жобаларды бизнес-жоспарлау  

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) Бизнесті 

бағалау терминалогиясын меңгеру;  бизнес құнын бағалаудың әдістерін меңгеру; В) 

кәсіпорын даму стратегиясын ойластырғанда бизнес құнын бағалауды қолдана алу; С) бизнес 

саласындағы іскерлік қатынастарды игеру; D)  бизнес құнын бағалаудың практикалық 

қырларын жіті меңгеру; Е) кәсіпорын жағдайына қатысты бизнес құнын бағалаудың 

сәйкесінше әдіс-тәсілдерін қолдана алу. 

 

 6.2 Модуль. Инвестицияларды талдау  

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

Пәннің атауы: Бизнес-зерттеу 

Пән коды: BZ 6306 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Курстың мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес бизнес 

зерттеулерді жүргізу мен ұсынудың әдіснамалық негіздері мен құралдарын зерттеу. 
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Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Зерттеудің теориялық негіздері. Әдебиеттің 

ғылыми базасына шолу. Зерттеу мәселесі және гипотезасы. Бизнес-зерттеулерді жүргізу 

әдістері. Ақпараттық базаның сипаттамасы, деректерді жинау және талдау әдістері. Зерттеу 

объектісі мен пәнінің сипаттамасы. Академиялық жазу. Зерттеу жобасының тұсаукесері. 

Пререквизиттері: Менеджменттегі зерттеу әдістері, Қаржылық талдау 

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) бизнес зерттеу 

жүргізу әдістемесінің жалпы тәсілдерін білу; В) магистрлік диссертацияны орындау 

шеңберінде зерттеу жобаларын жүргізу әдістемесі туралы түсінікке ие болу; с) әдеби 

көздермен және практикалық ақпаратпен жұмыс істеу әдістемесін қолдана білу; D) кәсіби 

қызметте іргелі және қолданбалы сипаттағы ғылыми зерттеулер жүргізу логикасын қолдана 

білу; Е) сандық және сапалық зерттеулер жүргізу дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Инвестициялық талдау 

Пән коды: IT 6307 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда инвестициялар және кәсіпорындардың 

инвестициялық қызметі саласында теориялық және практикалық білім кешенін 

қалыптастыру, экономикалық және қаржылық талдау әдістерін қолдану арқылы қазіргі 

жағдайда инвестициялық жобаларды әзірлеу және бағалау дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Инвестициялық белсенділікті зерттеу 

әдістемесі. Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің тиімділігін олардың өсу резервтерін 

анықтау мақсатында бағалау. Инвестициялық жобаларды бағалау және таңдау әдістері. 

Бәсекелес инвестицияларды бағалау әдістері. Тәуекелдер мен белгісіздік. Инвестициялық 

жобалардың экономикалық тиімділігі. 

Пререквизиттер: Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін 

ұйымдастыру, Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

Постреквизиттер: магистрлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) ұзақ мерзімді 

қаржылық шешімдерді негіздеудің теориялық негіздерін білу; В) инвестициялардың 

экономикалық тиімділігін талдау әдістерін білу және қолдана білу; с) Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізе білу; D) инвестициялық 

шешімдерді қабылдау кезінде инфляция мен тәуекелді есепке алу әдістерін меңгеру; Е) 

инвестициялық шешімдерді әзірлеу және қабылдау дағдыларын меңгеру. 
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  7М04104- Қаржы білім бағдарламасы  

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 
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компон

ент 

Пәннің 

коды 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Қаржы нарығы және қаржы бизнесі 

БП ЖК KT 5205 Қаржы теориясы (ағылшын тілінде) 1 3/3 

БП TК GZA 5206 Ғылыми зерттеудің әдістемесі 1 5/5 

БП TК ZKN 5207 Заманауи қаржы нарығы 1 5/5 

КП ТК BTATV 5301 Бизнес-талдама: әдістер, технология және  визуализация 2 4/4 

2.2 Модуль. Қаржы  нарығындағы кәсіби қызмет 

БП ЖК KT 5205 Қаржы теориясы (ағылшын тілінде) 1 3/3 

БП TК GZZhU 5206 Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру  1 5/5 

БП TК KNKI 5207 Қаржы нарықтары және қаржылық инжиниринг 1 5/5 

КП ТК IKK 5301 Исламдық қаржылық құралдар 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Қаржы нарығын талдау 

КП  ЖК KM 5302 Қаржы менеджменті (ілгерілмелі курс) 2 5/5 

КП ТК BKB 5303 Бизнестің құнын бағалау 2 5/5 

БП ТК KNTTM 5208 Қаржы нарығын техникалық талдау және модельдеу 2 5/5 

3.2 Модуль. Қаржыны басқару және капиталды талдау 

КП  ЖК KM 5302 Қаржы менеджменті (ілгерілмелі курс) 2 5/5 

КП ТК KBT 5303 Капиталды бағалау және талдау 2 5/5 

БП ТК KET 5208 Қаржылық есептілікті талдау 2 5/5 

 

Базалық пәндер 

Модуль 2.1  Қаржы мен ақша негіздері  

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

Пәннің атауы: Қаржы теориясы (ағылшын тілінде) 

Пәннің коды: TF 5205 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Ниязбаева А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: қаржы менеджменті теориясының негізін білетін 

магистранттарды қалыптастыру, қаржы сипатын зерттеу, олардың жұмыс істеу 

ерекшеліктері, әлеуметтік өндірісті тиімді дамытудағы санаттағы механизмнің 

мүмкіндіктері, қаржыны ұйымдастыру формаларының өзара әрекеттесуін түсіндіру және 

оларды қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты жағдайларында қолдану 

әдістерін түсіну. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық қатынастар жүйесіндегі және кеңейтілген ұдайы 

өндіріс процесіндегі қаржы, макроэкономикалық реттеу жүйесі, макро - және микро реттеу 

жүйесіндегі жеке қаржы, қаржы нарығы қаржылық қатынастардың тиімділігін арттыру 

факторы ретінде. 

Пререквизиттері: Университеттік пәндер 

Постреквизиттері: Қаржы менеджменті (ілгерілмелі курс), Корпоративтік қаржы 

(ілгерілмелі курс) , Қаржылық талдау (ілгерілмелі курс) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) біліңіз: қолданыстағы қаржы теориялық негіздері 
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қатынастар, қаржы нарықтарындағы деректерді жинау және талдау әдістері, қаржы 

ортасының құралдары; B) қаржылық тұрақтылық пен экономикалық тұрақтылықты 

қамтамасыз етуде мемлекеттің, компанияның, жеке тұлғаның сауатты қаржылық саясаты; C) 

құзырлы болу: жалпы мәдени және кәсіби деңгейін дамыту, жаңа зерттеу әдістерін дербес 

меңгеру; қызметтің профилін өзгерту; жаңа білімдер мен дағдыларды өз бетімен иеленіп, 

қолдануға; D) ұйымдық және басқарушылық салдарларын бағалау. 

 

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

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеудің әдістемесі  

Пәннің коды: GZA 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: ғылыми білімнің әдіснамасы саласындағы білім алушылардың 

біліктілгін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: аталмыш курс келесілерді кіріктіреді: ғылыми танымның 

философиялық аспектілері, әдіснамалық негіздері, ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

құрылымы мен негізгі кезеңдерін зерттеу. ғылыми зерттеулердегі модельдеу мәселелері мен 

теориялық зерттеу әдістерін зерттейді және ғылыми зерттеу бағытын дұрыс таңдауға 

көмектеседі. Курсты оқу кезінде магистранттар ғылыми ақпаратты іздестіруді, жинақтауды 

және өңдеуді, сондай-ақ тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін жүргізуді, өңдеуді және 

ресімдеуді үйренуі тиіс. 

Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы, қаржылық менеджмент . 

Постреквизиттері:  Бизнестің құнын бағалау, Қаржы нарығын техникалық талдау және 

модельдеу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ғылыми білім, ғылыми білім алу заңдылықтары; білім 

деңгейі; ғылыми зерттеу әдістемесінің категориялары мен негізгі ұғымдары, ғылыми 

танымның формалары мен әдістері туралы түсінік қалыптастыру; B) зерттеу гипотезасын 

анықтау және мәселені анықтау; таңдалған зерттеу тақырыбының өзектілігін, теориялық 

және практикалық маңыздылығын негіздеу; С) экономикалық және қаржылық қызмет 

салаларындағы ғылыми зерттеу әдіснамасы; D) ғылыми жетекшінің ұсынған магистрлік 

диссертацияны итеру әдісін, әдістері мен алгоритмдерін іздей білу қабілеті және ішкі 

дайындығын қалыптастыру; Е) зерттеу нәтижелері бойынша қысқаша және ақпараттық 

презентация жасау қабілеті. 

 

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

Пәннің атауы: Заманауи қаржы нарығы  

Пәннің коды: ZKN 5207 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 

Курсты оқытудың  мақсаты: қазіргі қаржы нарығының – капитал нарығының, ақша 

нарығының, валюта нарығының және туынды бағалы қағаздар нарығының өзара байланысы 

мен қызмет етуі туралы магистранттардың білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс аясында қаржы нарықтарының қызмет етуінің, қаржы 

институттарының қызметінің негізгі мәселелері қарастырылады, адам өмірінде кездесетін 

қаржы құралдары зерттеледі. Сонымен қатар, курс Қаржы нарығы саласындағы білімнің 

іргелі негіздерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді және магистранттарға қаржы және 

бизнес саласындағы болашақ кәсіби қызметте қажетті практикалық білім мен кәсіби 

дағдылар жүйесін қалыптастырады . 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе, корпоративтік қаржы, қаржылық менеджмент. 
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Постреквизиттері: Қаржы нарығын техникалық талдау және модельдеу, қаржы 

менеджменті (ілгерілмелі курс). 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) магистрант қазіргі нарықтық экономикадағы қаржы 

нарықтарының орны мен рөлі туралы түсінік алады B) әр түрлі қаржы құралдарының 

табиғаты мен ерекшеліктері туралы нақты білім алады C) қазіргі заманғы қаржы 

нарықтарының институционалдық құрылымын, әр түрлі қаржы делдалдарының орны мен 

рөлін зерделейді D) әр түрлі қаржы нарықтарының жағдайы мен даму тенденциялары 

бойынша ақпаратты талдау дағдыларын игереді Е) жекелеген қаржы құралдарының, сондай-

ақ жалпы қаржы нарықтарының кірістілігінің негізгі көрсеткіштерін анықтауға  тәжірибелік 

дағдыланады. 

 

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

Пәннің атауы: Бизнес-талдама: әдістер, технология және  визуализация 

Пәннің коды: BTATV5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарда бизнес-ақпаратты визуализациялау 

мәселелерін шешу және қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың көмегімен басқару 

шешімдерін қабылдауды қолдау үшін тиісті аналитикалық есептер мен презентацияларды 

құру, сонымен қатар бизнес-ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін құрылғыларды 

қолдану дағдылары мен білім жүйесін қалыптастыру.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бизнес-талдаудың базалық түсініктерін анықтау, бизнес-

талдаудың базалық түсініктерінің моделін талдау, талдау кезеңін өткізу уақытын анықтауды 

қарастырады. бизнес-талдау кезеңін және жалпы жобаны өткізу үшін қолайлы тәсіл туралы 

кешенді шешім қабылдау, қабылданған шешім тиімділігінің жоспарланғаннан ауытқуын 

салыстыру және талдау, тәуекелдерді бағалау, ұйымның шешім қабылдаудағы шектеулерін 

бағалау мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Тheory of finance, Заманауи қаржы нарығы  

Постреквизиттері: Жобаларды қаржылық басқару, Салықтық талдау мен жопарлаудың 

құралдары,  Баламалы инвестиялар және туынды құралдар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) эконометрика, математикалық және компьютерлік 

модельдеу әдістер, деректерді статистикалық өңдеу және талдау саласы туралы түсінік 

қалыптастыру; B) экономикалық процестерді жоспарлау мен болжауды білу C) бизнес-

процестерді тиімділікті кешенді талдау, оңтайландыру және автоматтандыру дағдыларын 

меңгеру; D) талдаудың математикалық әдістері, компьютерлік технологиялар негізінде 

басқарушылық шешімдерді қолдану саласында құзыретті болу Е) аналитикалық ақпараттың 

дизайн және визуализациялау технологияларын қолдану 

 

Модуль 2.2  Қаржы  нарығындағы кәсіби қызмет 

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

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру 

Пәннің коды: GZZhU 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Таскарина Б.М. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Магистранттарға классикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы, 

зерттеу жұмыстарының тұжырымдамалық аппараты, магистратура бағдарламасының пәндік 

саласына қолданылатын зерттеу әдістері туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында магистранттар келесі сұрақтармен 

таныса алады: ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру ұғымдық аппараты; 

ғылыми білім, оның принциптері; зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру объектісі, пәні, 
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мақсаты және міндеттері, зерттеу әдіснамасын құрастыру; зерттеу гипотезасы. 

Магистранттар ғылыми зерттеу әдістерін, сондай-ақ қаржы аясында бақылау мен аудит 

саласындағы зерттеулерді жоспарлау әдістерін меңгеруі тиіс.  

Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы, қаржылық менеджмент. 

Постреквизиттері:  Капиталды бағалау және талдау; қаржылық есептілікті талдау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ғылыми білім туралы түсінік; ғылыми білім алу 

заңдылықтары; білім деңгейлері; ғылыми зерттеу әдістемесінің категориялары мен негізгі 

ұғымдары; ғылыми танымның түрлері мен әдістері; B) проблеманы анықтау және зерттеу 

гипотезасын анықтау; таңдалған зерттеу тақырыбының өзектілігін, теориялық және 

практикалық маңыздылығын негіздеу; C) экономикалық және қаржылық қызмет 

салаларында ғылыми зерттеу әдістемесі; D) ғылыми зерттеулер нәтижелерінің шынайылығы 

мен тиімділігін бағалау әдістерімен; Е) магистрлік диссертацияны бітіру біліктілік жұмысын 

дайындау шеңберінде ғылыми зерттеуді өз бетінше жүргізу дағдысы. 

 

Дублин дескрипторлары : А) В) С) D)                                           

Пәннің атауы: Қаржы нарықтары және қаржылық инжиниринг  

Пәннің коды: KNKI 5207 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың  мақсаты: бизнес пен инвесторлардың мүдделерін қорғау үшін талдау, 

тәуекел және кірістілік құралдарын қолдана отырып, қаржылық және инвестициялық 

менеджменттің комбинаторлық стратегиясын әзірлеуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс қаржылық эрудицияны кеңейтуге және қаржы нарығы 

саласында білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға, оның жекелеген 

сегменттеріндегі жаңа құбылыстарды, сондай-ақ қаржылық инжинирингте қолданылатын 

құралдар мен технологияларды қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Корпоративтіки қаржы, қаржылық менеджмент. 

Постреквизиттері: Капиталды бағалау және талдау, қаржы менеджменті (ілгерілмелі курс) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қаржы нарығын анықтаудың екі тәсілін:  оның 

сегменттерін, функцияларын және қаржы нарығын дамытудың негізгі кезеңдерін білу; B) 

түрлі негіздер бойынша қаржы нарықтарын жіктеуді білу; және экономикадағы қаржы 

нарығының сегменттерінің рөлі мен орнына дербес баға беру; С) қаржы саласында 

математикалық әдістерді пайдалану дағдыларын меңгеру; D) қаржы нарықтарының 

сегменттерін сипаттайтын статистикалық ақпаратты іздеу дағдыларын меңгеру; қаржы 

нарықтары саласында дербес теориялық талдау дағдыларын меңгеру . 

 

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

Пәннің атауы: Исламдық қаржылық құралдар 

Пәннің коды: IKK 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттардың қазіргі экономикадағы ислам қаржысының 

қызмет ету механизмін түсінуін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста Қазақстандағы қаржыландыру және даму үшін 

ислам құралдарын қолдану перспективалары қарастырылады. Ислам қаржысының мәнінің 

теориялық мәселелері, олардың әлеуметтік және экономикалық үдерістерді реттеудегі рөлі; 

қаржы жүйесінің салалары мен буындары, қоғамдық ұдайы өндіруде қаржыны пайдалану 

негіздері, Ислам елдерінде мемлекеттік қаржының жұмыс істеуі, сақтандыруды (такафул), 

бағалы қағаздар нарығы мен халықаралық ислам қаржы ұйымдарының дамуы ұсынылған. 

Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы, қаржылық менеджмент. 
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Постреквизиттері: Капиталды бағалау және талдау, қаржы менеджменті (ілгерілмелі курс). 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты нарықта исламдық қаржыландыруды қолдану 

стратегиясының түрін таңдайды және негіздейді; В) Экономикалық даму модельдерін 

әзірлеу кезінде исламдық қаржыландырудың теориялық негіздерін пайдаланады;                              

С) исламдық қаржыландыру нарығындағы жағдайды талдайды; D) экономикалық-

математикалық модельдеу әдістерін иеленеді және оларды исламдық қаржыландыру 

саласына қолданады. Е) отандық және шетелдік зерттеушілер алған нәтижелерді 

қорытындылауға және сыни бағалауға, перспективалық бағыттарды анықтауға, исламдық 

қаржыландыру саласындағы зерттеулер бағдарламасын жасауға қабілетті. 

 

Кәсіптендіру пәндері  

Модуль 3.1 Қаржы нарығын талдау 

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

Пәннің атауы: Қаржы менеджменті (ілгерілмелі курс) 

Пәннің коды: КM 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И  

Курсты оқытудың  мақсаты: кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару саласындағы 

магистранттардың теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын тереңдету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қаржы менеджментіне халықаралық стандарттарды енгізудің 

негізі, себептері. Стандарттар жүйелері. Сәйкестіктің негізгі принциптері. Бастапқы 

деректер. Есептеу әдісі. Композит құрылысы. Ақпаратты ашу. 1. Кәсіпқойлық. Стандарт 2. 

Капитал нарықтарының тұтастығы. Стандарт 3. Клиенттің жауапкершілігі. Стандарт 4. 

Жұмыс берушілердің жауапкершілігі. Стандарт 5. Инвестициялық талдау, ұсынымдар мен іс-

әрекеттер. Стандарт 6. Мүдделер қақтығысы. Стандарт 7. Кандидаттардың және CFA 

институтының мүшелерінің міндеттері. Тәуекелді ескере отырып, портфельді басқаруды 

өлшеу кезінде алынған критерийлерді қолдану. Шекаралық, жаһандық және әлемдік қор 

нарығындағы инвестициялық басқару. Монте-Карло әдісінің қаржылық басқаруында 

қолдану. AppLications үшін Visual Basic бағдарламасына кіріспе. 

Пререквизиттері: Тheory of finance, Қаржылық шешімдерді математикалық қамтамасыз ету, 

Халықаралық қаржы теориясы   

Постреквизиттері: Зерттеу практикасы, Магистрлік диссертацияны  қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) шекаралық, дамушы және ірі жаһандық қор 

биржаларында инвестициялық басқарудың теориялық негіздері; негізгі GIPS стандарттары; 

инвестициялық портфельді басқару тиімділігін бағалаудың негізгі тәсілдері; C) фирманың 

инвестицияларының нәтижелерін ұсынуды және қажетті есептеулерді орындауды 

қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты жазады және сақтайды; C) инвестициялық 

портфельдің рентабельділігі мен тәуекелін есептеп, басқару тиімділігін өлшеу кезінде 

алынған өлшемдерді қолданады; корпоративтік қаржыландыруда имитациялық модельдеуді 

қолдану; D) инвестициялық талдау дағдыларын иеленеді; Компанияның құрылыс 

композиттері; E) қаржылық менеджментте халықаралық стандарттарды қолдануда құзыретті 

болуы керек. 

 

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

Пәннің атауы: Бизнестің құнын бағалау  

Пәннің коды: BKB 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Ахметова Г.И. 
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Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарды қазіргі заманғы бағалау құралдарын 

қолдану негізінде бизнес құнын бағалаудың теориялық негіздеріне, нарықтық немесе басқа 

құнды белгілеу әдіснамасына оқыту болып табылады.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бизнес құнын бағалау-бұл компанияның меншікті (жарғылық) 

капиталының нарықтық құнын анықтау бойынша, кәсіпорынды қайта құрылымдаудың 

негізделген бағытын таңдау бойынша, инвестициялау, кредит беру, сақтандыру, 

кәсіпорынның салық салынатын базасын есептеу кезінде басқару шешімдерін қабылдау 

кезінде есеп айырысуды жүргізу негізі болып табылатын пән. 
Пререквизиттері: Тheory of finance, заманауи қаржы нарығы 

Постреквизиттері: Жобаларды қаржылық басқару, Салықтық талдау мен жопарлаудың 

құралдары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бизнес құнын бағалаудың мәнін, мақсаттары мен 

міндеттерін білуі тиіс; В) кәсіпорын бизнесі мен активтерінің құнын бағалаудың әдістері мен 

құралдарын қолдана білуі тиіс; С) меншік объектілерінің құнын бағалау мақсатында оны 

қолдану үшін ақпаратты талдай білуі тиіс; - бағалау туралы есепте бағалаушы ұсынған 

ақпаратты пайдалана білуі тиіс; D) кәсіпорынның құнын бағалау мақсатында оның 

қызметінің көрсеткіштерін талдау және болжау құралдарын меңгеруі тиіс; Е) бизнес құнын 

бағалаудың ақпараттық базасын қалыптастыру және қолдану; және жүргізілген 

зерттеулердің нәтижелерін жария ұсыну қабілеті мен дайындығын көрсетуі тиіс  

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

Пәннің атауы: Қаржы нарығын техникалық талдау және модельдеу  

Пәннің коды: KNTTM 5303 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: Нурманов А.О. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарды макроэкономиканың іргелі көрсеткіштерін, 

салалық динамикасын және мемлекеттік компаниялардың ерекшеліктерін (негізгі қаржылық 

көрсеткіштер, капиталдың құрылымы, корпоративтік басқару сапасы) талдау негізінде 

графикалық бағалардың мінез-құлқын талдау негізінде, инвестициялық шешімдерді 

қабылдау дағдыларына үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс аясында келесідей сұрақтар қарастырылады: инвестордың 

жағдайын моделдеу және қаржы активтерінің баға белгілеу, капитал нарықтарының 

жетілдірілмегендігін және инвестордың позициясын есепке ала отырып модельдерді 

түрлендіру, техникалық талдаудың негізгі постулаттары мен алғышарттары. Магистранттар 

техникалық талдау бойынша Quik мүмкіндіктерімен танысады. Оқыту нәтижесінде олар 

қаржы нарықтарын модельдеу үшін техникалық талдау индикаторларын пайдалану 

әдістемесін меңгеруі тиіс. 

Пререквизиттері: Theory of  finance, Қаржы нарықтары және қаржылық инжиниринг. 

Постреквизиттері: Банктік тәуекел-менеджмент,  Баламалы инвестиялар және туынды 

құралдар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) бағалы қағаздар нарығында (қор нарығында) және 

инвестициялық активтердің басқа кластарындағы инвестициялық шешімдерді қабылдау 

кезінде техникалық талдауды қолданудың негізгі ережелері мен алғышарттарын түсіну; B) Y. 

Fama қаржы нарықтарының тиімділігі мен оның тестілеу мүмкіндіктері туралы түсінігін 

түсіну; Инвесторлар мен қор нарығының мінез-құлқын сипаттайтын альтернативті 

тұжырымдамалардың болуын біліңіз; C) қор индекстері мен компаниялар туралы қаржылық 

ақпаратпен жұмыс істей білу (балансты түсіну, пайдалар туралы есеп, ақша ағымы); D) 

қаржы нарығында жұмыс істеудің дәстүрлі инвестициялық стратегиясын білу (PE, PEG, 

PEGY, PE Шиллер және басқалардың нарықтық мультипликаторларына негізделген), фактор 

факторы және негізгі фактор факторларының стратегиясы (smartbeta); E) арнайы 

программалық-техникалық сараптамамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 
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3.2 Модуль. Қаржыны басқару және капиталды талдау 

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

Пәннің атауы: Капиталды бағалау және талдау 

Пәннің коды: KBT 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: капиталдың құрамы мен құрылымын және динамикасын 

бағалаудың, талдаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру, болашақ мамандардың 

кәсіпорынды тиімді құрылыммен және капитал бағасымен қамтамасыз етуге бағытталған 

теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді оқу келесі міндеттерді шешеді: пәннің мазмұны туралы 

білімді қалыптастыру, оның принциптері мен мақсаты; өз капиталының өсуіне бағытталған 

кәсіпкерлік қызмет функцияларының бірі ретінде пән туралы білім жүйесін алу және 

қаржылық тетік әсерін қамтамасыз ету; кәсіпорын капиталының құрамы, құрылымы мен 

динамикасы туралы қаржылық (ағымдағы) ақпаратты дайындау және ұсыну; кәсіпорын 

капиталының құрамы мен құрылымының өзгеруін ескере отырып, кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын зерттеу; капитал бағасын және қаржылық тетік әсерін есептеу.. 

Пререквизиттері: Тheory of finance, қаржы нарығы және қаржылық инжиниринг. 

Постреквизиттері: Жобаларды қаржылық басқару, Бизнестің құнын бағалаудың қаржылық 

әдістері, инвестициялық талдау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) капитал құрылымы мен бағасының экономикалық 

мәнін, олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігін білу және анықтау; B) кәсіпорын 

қызметін қаржыландырудың негізгі көздерінің бағасын анықтай білу; C) кәсіпорынды 

қаржыландырудың әртүрлі модельдеріне баға беру және қарастыру. D) кәсіпорынның құнын 

бағалау мақсатында оның қызметінің көрсеткіштерін талдау және болжау құралдарын 

меңгеруі тиіс; Е) бизнес құнын бағалаудың ақпараттық базасын қалыптастыру және қолдану 

қабілеті мен дайындығын көрсетуі тиіс; және жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін 

көпшілік алдында ұсынуы тиіс. 

 

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

Пәннің атауы: Қаржылық есептілікті талдау 

Пәннің коды: KET5208 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Демеуова Г.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: ұйым есептілігінің құрамы мен мазмұны туралы түсінік 

қалыптастыру, есептілікті талдаудың негізгі әдістерін түсіну, есептіліктің түрлі нысандарын 

талдау және бағалау бойынша практикалық дағдыларды алу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: курста келесі бөлімдер қамтылады: қаржылық есептілікті 

талдаудың мәні; қаржылық есептілік – кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың негізі; 

бухгалтерлік балансты талдау; пайда мен шығындар туралы есепті талдау; капиталдың 

өзгеруі туралы есепті талдау; ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті талдау; 

бухгалтерлік балансқа қосымшаны талдау; шоғырландырылған есептілікті талдау; сегменттік 

есептілікті талдау; қаржылық есептілікті талдау бойынша аудиторлардың қорытынды 

нысандары; кәсіпорынды басқарудағы қаржылық есептілікті талдау нәтижелерін пайдалану. 

Пререквизиттері: Тheory of finance, қаржы нарығы және қаржылық инжиниринг. 

Постреквизиттері: Жобаларды қаржылық басқару, Бизнестің құнын бағалаудың қаржылық 

әдістері, инвестициялық талдау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қаржылық есептілік пен қаржылық талдаудың мәні 

туралы түсінікке ие болу, кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаудағы қазіргі заманғы 

ғылыми әдістердің мүмкіндіктерін түсіну; В) қаржылық есептілікті "оқи алу"; "ауыр" 
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қаржылық проблемаларды анықтай білу; С) қаржылық коэффициенттер мен басқа да 

көрсеткіштердің есебін жүргізу; D) осы көрсеткіштердің құрылымы мен динамикасын 

талдауды орындау; Е) талдау нәтижелері бойынша барабар қорытындылар жасау және 

басқарушылық шешімдер қабылдау. 

 
7М04105 – Мемлекеттік және жергілікті басқару білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт)  
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Мемлекеттік басқару және оның құқықтық негіздері 

БП ТК MMZh 5205 Мемлекеттік менеджмент жүйесі 1 5/5 

БП ТК BGGZ 5206 Басқару ғылымындағы ғылыми зерттеулер әдіснамасы 1 5/5 

БП ЖК MBTT 5207 Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі 1 3/3 

КП ТК 
KRMZhBKN 

5301 

ҚР-дағы мемлекеттік және жергілікті басқарудың 

құқықтық негіздері 
2 4/4 

2.2 Модуль. Мемлекеттік сектор және жергілікті басқару  

БП ТК EMS 5205 Экономиканың мемлекеттік секторы 1 5/5 

БП ТК MSIT 5206 Мемлекеттік саладағы инновациялық технологиялар 1 5/5 

БП ЖК MBTT 5207 Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі 1 3/3 

КП ТК AOOBKN  5301 Әкімшілік өзін-өзі басқарудың құқықтық негіздері. 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Мемлекеттік қызмет, мемлекеттік мекеме және басқару шешімдері 

КП ЖК MKZhOM 5302 Мемлекеттік қызметті жетілдірудің өзекті мәселелері 2 5/5 

КП ТК MME 5303 Мемлекеттік мекеме экономикасы  2 5/5 

БП ТК BShKA 5208 Басқару шешімдерін қабылдау әдістері 2 5/5 

3.2  Модуль. Мемлеккеттік қызмет, мемлекеттік стратегия және жоспарлау  

КП ЖК MKZhOM 5302 Мемлекеттік қызметті жетілдірудің өзекті мәселелері 2 5/5 

КП ТК MIS 5303 Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы 2 5/5 

БП ТК MBZhB 5208 Мемлекеттік басқарудағы жоспарлау мен болжамдау 2 5/5 

  

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Мемлекеттік басқару және оның құқықтық негіздері  
Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: Мемлекеттік менеджмент жүйесі 

Пән коды:  MMZh 5205 

Кредит саны:  5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:. Менеджмент негіздерін меңгере отырып, мемлекеттік 

менеджмент саласына талдау жасасайды және оның әртүрлі елдердегі мемлекеттік 

менеджмент жүйесінің технологияларының ерекшеліктерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім алушылар мемлекет пен мемлекеттік басқару 

ерекшеліктерін толық қарастыра отырып, бірнеше ғасырлар бойы қалыптасқан басқару 

мектебіне талдау жасалып мемлекеттік басқарудың жаңа көзқарастарымен танысады. 

Сонымен қатар қазіргі таңдағы мемлекеттік менеджмент жүйесінің ерекшеліктерін 

салыстыра отырып, әр түрлі елдердің ішкі даму деңгейіне байланысты 

айырмашылықтарымен таныс болады. 
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Пререквизиты:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Экономикалық теория. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Менеджмент.    

Постреквизиты:. ҚР-дағы мемлекеттік және жергілікті басқарудың құқықтық негіздері. 

Мемлекеттік қызметті жетілдірудің өзекті мәселелері. Мемлекеттік мекеме экономикасы. 

Басқару шешімдерін қабылдау әдістері. 

Күтілетін нәтиже:  А) Мемлекеттік менеджмент саласындағы қалыптасқан теорияларды, 

тұжырымдамалар мен үлгілерді білу. В) Қоғам мен мемлекет мүдделеріне сәйкес 

менеджмент міндеттерін білу және әлеуметтік маңызды мақсаттар қоя білу және оған жету 

жолдарын анықтай білу. С) Қоғам мен мемлекет мүдделеріне сәйкес қойылған мақсат,  

міндеттерге және оның нәтижелеріне талдау жасай алу. D) Қоғам мен мемлекет мүдделеріне 

сәйкес мемлекеттік шаралардың бағыттарын анықтау, ұйымдастыру. Е) Мемлекеттік 

менеджмент саласындағы құбылыстарға өзіндік қөзқарас арқылы экономикалық, саяси 

жағдайларға байланысты қорытындылар жасау және болжамдай алу. 

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: Басқару ғылымындағы ғылыми зерттеулер әдіснамасы 

Пән коды: BGGZA 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Тұрғанбаев М.Ә. 

Курсты оқытудың мақсаты: Басқару ғылымының ерекшеліктерімен қатар, аталмыш  

ғылым саласында кеңінен қолданылатын әртүрлі әдіс-тәсілдермен танысып оларды толық 

меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста білім алушы магистарнттарға ғылымның 

жіктелінуін талқылай отырып,  ғылым салалары оның ішінде экономикалық ғылымның 

ерекшеліктерін бөліп қарастырады. Сонымен қатар ғылыми зерттеулердің жіктелінуі мен 

түрлерін ажыратады. Және де басқару ғылымында қолданылатын жалпы ғылыми әдістері 

мен ғылыми таным әдістерінің деңгейлерімен танысады. 

Пререквизиты: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Экономикалық теория. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Менеджмент.    

Постреквизиты:. ҚР-дағы мемлекеттік және жергілікті басқарудың құқықтық негіздері. 

Мемлекеттік қызметті жетілдірудің өзекті мәселелері. Мемлекеттік мекеме экономикасы. 

Басқару шешімдерін қабылдау әдістері. 

Күтілетін нәтиже:  А) Ғылыми зерттеулердің жіктелінуі мен түрлерін ажырата білу. В) 

Басқару ғылымындағы жалпы ғылыми әдістер мен ғылыми таным әдістерінің ерекшеліктерін 

ажырата білу және зерттеу нәтижелерінде қолдану. С)  Басқару ғылымындағы әдістерді 

пайдалана отырып, магистрлік диссертациялық жұмысты орындауда қолдану. D) 

Мемлекеттік және жергілікті басқару саласында ғылыми зерттеулер нәтижелерін рәсімдеу. 

Е) Құрылымның ерекшеліктеріне байланысты басқару үрдісіндегі тиімді әдістер мен 

тәсілдердің оң жақтарын анықтау. 

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пән аты: Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі 

Пән коды MBTT 5207 

Кредит саны:  3 

Курс 1, семестр 1. 

Бағдарлама авторы: Тұрғанбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Басқару теориясын зерттей келе, мемлекеттік басқару 

ерекшеліктеріне тоқталу және де оның тәжіибе жүйесінде әртүрлі елдерде жүзеге асырылу 

ерекшеліктерімен танысу болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс мемлекеттік басқарудың қалыптасу кезеңдерін терең 

оқыта отырып, оның тәжірибеде жүзеге асырылу механизмін толық қарастырады. Атап 
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айтқанда, білім алушы магистранттар мемлекеттік басқару теорияларын, мемлекеттік 

басқарудағы жауапкершілік, мемлекеттік басқарудағы мүдделер, мақсаттар және басқару 

саясаты мен мемлекеттік басқару реформасы туралы ақпараттармен қамтылады. 

Пререквизиты: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Экономикалық теория. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Менеджмент.    

Постреквизиты:. ҚР-дағы мемлекеттік және жергілікті басқарудың құқықтық негіздері. 

Мемлекеттік қызметті жетілдірудің өзекті мәселелері. Мемлекеттік мекеме экономикасы. 

Басқару шешімдерін қабылдау әдістері. 

Күтілетін нәтиже:  А) Басқару теориясы мен тәжірибесінің негізгі қағидаларын, басқару 

саласындағы өзекті мәселелерді анықтайды. В) Мемлекеттік басқарудаығы жауапкершілік, 

мүдде, мақсат, саясат туралы ақпараттарды толық меңгеру. С) Мемлекеттік басқару 

теориясы мен тәжірибесін талдай білу, белгілі ақпарат незігінде ой-пікірлерді қалыптастыру. 

D) Мемлекеттік басқару саласындағы құбылыстарға өзіндік қорытынды жасайды, оны анық 

баяндайды, түсіндіреді, дәлелдейді. Е) Мемлекеттік құрылым ерекшеліктеріне байланысты 

басқарудың тиімді жолдарына болжамдар жасау. 

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: ҚР-дағы мемлекеттік және жергілікті басқарудың құқықтық негіздері 

Пән коды KRMZhBKN 5301 
Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік және жергілікті басқаруды жүзеге асырудың 

Қазақстан Республикасындағы нормативтік-құқықтық негіздерімен танысу болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім алушы магистарнттар мемлекеттік және жергілікті 

басқаруды ажырата отырып, оның Қазақстан Республикасындағы ерекшеліктерімен 

танысады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік және жергілікті 

басқаруды жүзеге асыратын заңнамалық актілермен, олардың әрекет ету механизмдерімен 

танысады. 

Пререквизиты: Мемлекеттік менеджмент жүйесі. Басқару ғылымындағы ғылыми 

зерттеулер әдіснамасы. Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі. 

Постреквизиты: Корпоративтік басқару. Қала экономикасын және әлеуметтік-

экономикалық дамуын басқару. Аумақтық маркетинг. Аймақтың инвестициялық 

тартымдылығы. 

Күтілетін нәтиже: А) ҚР-дағы мемлекеттік және жергілікті басқарудың 

ұйымдастырушылық-құқықтық, нормативтік-құқықтық негіздерін біледі. В) Президенттің, 

Үкіметтің және жоғары тұрған мемлекеттік органдардың шешімдерінің орындалуын 

ұйымдастырады. С) Президенттің, Үкіметтің және жоғары тұрған мемлекеттік органдардың 

шешімдерінің орындалуын есепке алады және тексереді, D) Президенттің, Үкіметтің және 

жоғары тұрған мемлекеттік органдардың шешімдерінің орындалу барысын бақылауды 

қамтамасыз етеді. Е) Мемлекеттік органдардың әр түрлі мүдделерін келістіру жолдарын 

іздестіреді. 

 

2.2  Модуль. Мемлекеттік сектор және жергілікті басқару  

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пән аты: Экономиканың мемлекеттік секторы 

Пән коды EMS 5205 

Кредит саны:  5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік сектор түсінігі мен теориясын талдай келе, оның 

ерекшеліктері мен әрекет ету механизмдерімен танысу болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш курста білім алушы магистарттар толығымен 

мемлекет иелігінде болатын және мемлекеттік органдар қарамағындағы тағайындалған 

тұлғалар арқылы басқарылатын кәсіпорындар, мекемелер жиынтығынан тұратын 

экономиканың мемлекеттік секторына  толық зерттеу жүргізіді. Және де мемлекет 

иелігіндегі барлық экономикалық ресурстарды мемлекеттік реттеу арқылы жүзеге асыратын 

басқару, денсаулық сақтау, білім беру, қорғаныс, мемлекеттік қаржы, мемлекеттік бюджеттің 

әрекет ету механизмдерімен танысады. 

Пререквизиты: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Экономикалық теория. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Менеджмент.    

Постреквизиты: Әкімшілік өзін-өзі басқарудың құқықтық негіздері. Мемлекеттік қызметті 

жетілдірудің өзекті мәселелері. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы. Мемлекеттік 

басқарудағы жоспарлау мен болжамдау. 

Күтілетін нәтиже:  А) Экономиканың негізгі секторлары мен мемлекеттік сектордың 

ерекшеліктерін ажыратады. В) Қоғам мен мемлекет мүдделеріне сәйкес мемлекеттік 

сектордың міндеттерін білу және әлеуметтік маңызды мақсаттар қоя білу және оған жету 

жолдарын анықтай білу. С) Қоғам мен мемлекет мүдделеріне сәйкес қойылған мақсат,  

міндеттерге және оның нәтижелеріне талдау жасай алу. D) Мемлекеттік сектор жүзеге 

асырып жатқан жұмыстарға өзіндік қөзқарас арқылы қорытындылар жасау және болжамдай 

алу. Е) Мемлекеттік сектор экономикасындағы саясаттың әрекет ету механизмдерін біледі 

және олардың ерекшеліктерін ажыратады. 
 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пән аты: Мемлекеттік саладағы инновациялық технологиялар 

Пән коды: MSIT 5206 

Кредит саны:  5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Тұрғанбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет көрсету 

саласында қолданылатын жаңа инновациялық технологиялардың ерекшеліктерімен танысу, 

талдау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттік басқарудағы, мемлекеттік мекемелердегі жаңа 

технологияларды мемлекеттік қызмет көрсету саласында пайдалану ерекшеліктерімен таныс 

болады. Атап айтсақ, әртүрлі мемлекеттік қызмет көрсетуде азаматтарға ашық әрі сапалы 

қызмет ету жолдарымен, ережелерімен, тәртібімен таныс болады. 

Пререквизиты: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Экономикалық теория. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Менеджмент.    

Постреквизиты: Әкімшілік өзін-өзі басқарудың құқықтық негіздері. Мемлекеттік қызметті 

жетілдірудің өзекті мәселелері. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы. Мемлекеттік 

басқарудағы жоспарлау мен болжамдау. 

Күтілетін нәтиже:  А) Мемлекеттік қызметті жүзеге асыруда қолданылатын жаңа 

технологиялардың ерекшелктерін біледі. В) Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы 

инновациялық әдістер мен тәсілдерді жаңа технологиялар арқылы көрсете алады. С) 

Электронды құрылғылар арқылы қызмет көрсету бағдарламаларымен жұмыс жасай алады. 

D) Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы технологиялық өзгерістерге тез бейімделеді 

және жаңа білім алу үшін үздіксіз білім алуға құштар, бұрыннан бар дағдыларын қызмет 

саласында пайдалануға дайын. Е) Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы инновациялық 

технологияларды ауқымды аудиторияларда қолдану ерекшеліктерін біледі. 

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пән аты: Әкімшілік өзін-өзі басқарудың құқықтық негіздері. 

Пән коды: AOOBKN  5301 

Кредит саны:  5 
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Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқару құрамындағы әкімшілік өзін-өзі 

басқарудың нормативтік-құқықтық негіздерімен танысу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жергілікті әкімшілік аумақта мемлекеттік саясатты жүргізу, 

оны дамыту мақсатында жергілікті өкілді және атқарушы органдардың негізгі жүзеге 

асыратын қызметінің нормативті-құқықтық негіздерімен таныс бола алады. Және де заң 

жүзінде тәртіппен бекітілген жергілікті маңызы бар мәселелерді өзінің дербес шешуге 

бағытталған қызмет атқару ерекшеліктерін ажыратады. 

Пререквизиты:  Экономиканың мемлекеттік секторы.  Мемлекеттік саладағы инновациялық 

технологиялар. Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі. 

Постреквизиты: Корпоративтік басқару. АӨК аймақтық басқару. Жобалық менеджмент. 

Мемлекеттің инновациялық қызметі және инновациялық кәсіпкерлік. 

Күтілетін нәтиже: А) Әкімшілік өзін-өзі басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық, 

нормативтік-құқықтық негіздерін біледі. В) Президенттің, Үкіметтің және жоғары тұрған 

мемлекеттік органдардың шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады. С) Президенттің, 

Үкіметтің және жоғары тұрған мемлекеттік органдардың шешімдерінің орындалуын есепке 

алады және тексереді; D) Президенттің, Үкіметтің және жоғары тұрған мемлекеттік 

органдардың шешімдерінің орындалу барысын бақылауды қамтамасыз етеді, әр түрлі 

мүдделерді келістіру жолдарын іздестіреді. Е) Президенттің, Үкіметтің және жоғары тұрған 

мемлекеттік органдарының негізгі қызмет жүйесін, жұмыс жасау механизмін заңды-

құқықтық нормалар шеңберінде жүзеге асырылуын біледі. 
 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Мемлекеттік қызмет, мемлекеттік мекеме және басқару шешімдері 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пән аты: Мемлекеттік қызметті жетілдірудің өзекті мәселелері 

Пән коды MKZhOM 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқару саласындағы мемлекеттік қызметтің 

мән-мазмұнына тоқтала келе, қазіргі таңдағы мемлекеттік қызметтің артықшылықтары мен 

кемшіліктеріне талдау жасау және мемлекеттік қызметте туындаған өзекті мәселелермен 

күресу шараларын үйрену болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттік қызметтің теориялық аспектісіне тоқтала отырып, 

оның құқықтық негіздері мен принциптеріне көңіл аударады. Сонымен қатар мемлекеттік 

қызмет саламсында қазіргі таңдағы орын алған мәселелерді қарастыра келе, оның тиімділігін 

арттырудың экономикалық негіздеріне талдау жасалады.   

Пререквизиты: Мемлекеттік менеджмент жүйесі. Басқару ғылымындағы ғылыми 

зерттеулер әдіснамасы. Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі. 

Постреквизиты: Корпоративтік басқару. Қала экономикасын және әлеуметтік-

экономикалық дамуын басқару. Аумақтық маркетинг. Аймақтың инвестициялық 

тартымдылығы. 

Күтілетін нәтиже:  А) Мемлекеттік қызметтің теориялық негіздерін біледі және оның 

тәжірибеде жүзеге асырылуына өзіндік көзқарасы қалыптасады. В) Мемлекеттік қызметтегі 

мәртебені, мемлекеттік қызметшілерге өз өкілеттіліктерін жүзеге асыруға керекті міндеттер 

мен құқықтарын біледі. С) "Ккадрларды жалдау, даярлау және жоғарылату жүйесін 

жақсарту"; "Мемлекеттік қызмет - ұлтқа қызмет ету"; "Мемлекеттік қызметтің жоғары 

абыройын қалыптастыру және қолдау" тұжырымдамаларын біледі. D) Мемлекеттік 

қызметті жүзеге асыруда адалдық, әділдік, парасаттылық, этикалық, әмбебаптық, мақсаттық, 
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үнемділік принциптерін қолдана алады. Е) Мемлекеттік қызмет саласындағы мінез-құлық 

этикасы мен мемлекеттік қызметкерге тән ұстанымдарды меңгерген. 
 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пән аты: Мемлекеттік мекеме экономикасы 

Пән коды MME 5303 

Кредит саны:  5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың түрлері мен 

ерекшеліктерін және олардың экономикалық процесстегі әрекетімен таныссу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын және 

қазыналық, бюджеттік немесе автономды мекеме ретінде қызмет жасайтын мекемелердің 

негізгі түрлерін, қызметтерін, міндеттерін талдай отырып, оның әрекет ету және алға жылжу 

механизмдерімен толық таныса алады. 

Пререквизиты: Мемлекеттік менеджмент жүйесі. Басқару ғылымындағы ғылыми 

зерттеулер әдіснамасы. Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі. 

Постреквизиты: Корпоративтік басқару. Қала экономикасын және әлеуметтік-

экономикалық дамуын басқару. Аумақтық маркетинг. Аймақтың инвестициялық 

тартымдылығы. 

Күтілетін нәтиже:  A) Мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындардың қызмет 

ерекшеліктері мен жалпы ережелерін білу. В) Мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік 

кәсіпорындардың жалпы атқаратын құзіреттіліктерін ажыратып түсіну. С) Мемлекеттік 

мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарда әртүрлі жоспарлар әзірлеу, аналитикалық 

мағлұматтар дайындау, мәліметтерді жүйелеу. D) Мемлекеттік мекеме мен мемлекеттік 

кәсіпорындардың негізгі қызметтері түрде талдау жасау. Е) Басқару қызметі саласында 

теориялық білім деңгейін құзіреттілігіне сәйкес бекітілген жұмыс нәтижесінде қолдану.  

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: Басқару шешімдерін қабылдау әдістері 

Пән коды: BShKA 5208 

Кредит саны:  5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тұрғанбаев М.Ә. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқарудағы шешімдердің түрлері мен типтерін 

зерттей келе, оларды қабылдаудың әдіснамасын зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста адамзаттардың бүкіл тарихи мәні бойынша әртүрлі 

шешімдер мен олардың салдарларының жиынтығынан тұратындығымен танысады.  

Сонымен қатар шешімдерді әзірлеу тәсілдері, әдістері, ал содан кейін технологиялары да 

жасалып қазіргі таңда өзгеше мәнге ие болғанына талдау жасалып, олардың 

ерекшеліктерімен таныс болады. 

Пререквизиты:  Мемлекеттік менеджмент жүйесі. Басқару ғылымындағы ғылыми 

зерттеулер әдіснамасы. Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі. 

Постреквизиты: Корпоративтік басқару. Қала экономикасын және әлеуметтік-

экономикалық дамуын басқару. Аумақтық маркетинг. Аймақтың инвестициялық 

тартымдылығы. 

Күтілетін нәтиже:  А) Басқару шешімдерінің типологиясын, технологиясын, тәсілдерін білу. 

В) Басқару шешімдерін әзірлеуде қолданылатын үлгілерін, шешім әзірлеудегі тиімді 

баламаларын түсіну. С) Күрелі жағдайларды сипаттай білу, алған теориялық білімі негізінде 

қолжетімді мақсаттар қою. D) Орын алған мәселелер мен қақтығыстарға баға бере алу және 
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оң нәтижелі шешім қабылдау жолдарына талдау жасай алу. Е) Басқару процесіндегі шешім 

қабылдау принциптерін, ұстанымдарын, жолдарын меңгере отырып жүйелі қызмет атқарау. 

 

3.2  Модуль. Мемлеккеттік қызмет, мемлекеттік стратегия және жоспарлау  

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы 

Пән коды: MIS 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тұрғанбаев М.Ә. 

Курсты оқытудың мақсаты: Инвестицияның түрлері мен типтеріне зерттеу жүргізе 

отырып, мемлекеттің инвестициялық саясаты мен бағытына талдау жасау болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш курста магистарнттар инвестициялық саясат, 

инвестициялық климаттың мән мазмұнын аша келе, ішкі нарыққа бағытталған инвестиця мен 

тиімділікті арттыруға бағдарланған инвестицияларды, инвсетицялық преференцияларды, 

инвестициялық омбудсмен қызметтерімен таныс болады. Және де ұлттық инвестициялық 

стратегияның ерекшеліктерін оқытады. 

Пререквизиты:  Экономиканың мемлекеттік секторы.  Мемлекеттік саладағы инновациялық 

технологиялар. Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі. 

Постреквизиты: Корпоративтік басқару. АӨК аймақтық басқару. Жобалық менеджмент. 

Мемлекеттің инновациялық қызметі және инновациялық кәсіпкерлік. 

Күтілетін нәтиже:  А) Инвестициялық саясат және оның жүзеге асырылу жолдарын білу. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудегі мемлекеттік инвестициялық саясаттың негізгі әдістерін 

білу. В) Мемлекеттің инвестициялық саясатын толық меңгеріп, оның тиімділігіне мінездеме 

беру. С) Кәсіпорынның инвестициялық бизнес-жоспарын құрастыру. D) Инвестицияны 

мемлекеттік реттеуде қолданылатын тәсілдерді салыстыру, оның ерекшеліктері мен 

ұқсастықтарына талдау жасау. Е) Инвестиция, инвестициялық жоба, инвестицияялық климат 

терминдері негіздерін қолдана білу дағдысы.  

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пән аты: Мемлекеттік басқарудағы жоспарлау мен болжамдау 

Пән коды: MBZhB 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік басқарудың негізгі құралы болып табылатын 

жоспарлау мен болжамдаудың ерекшеліктерін зерттей отырып, оның ел экономикасында 

алатын орны мен даму процесіндегі маңыздылығын талдау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста магистарнттар директивті, индикативті, 

стратегиялық жоспарлардың теориялық негіздері мен болжамдаудың ерекшеліктері туралы 

оқытылады. Сонымен қатар мемлекеттік басқарудағы жоспарлау мен болжамдаудың 

тиімділігіне талдау жасалып, олардың негізгі бағыттарымен таныс болады. 

Пререквизиты:  Экономиканың мемлекеттік секторы.  Мемлекеттік саладағы инновациялық 

технологиялар. Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі. 

Постреквизиты: Корпоративтік басқару. АӨК аймақтық басқару. Жобалық менеджмент. 

Мемлекеттің инновациялық қызметі және инновациялық кәсіпкерлік. 

Күтілетін нәтиже:  A) Мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің 

жалпы ережелері мен ерекшеліктерін білу. B) Мемлекеттік мекемелер мен Мемлекеттік 

кәсіпорындардың жалпы функцияларын ажырату және түсіну. C) Әртүрлі жоспарларды 

әзірлеу, талдамалық деректерді дайындау, мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік 

кәсіпорындарда деректерді жүйелеу. D) Мемлекеттік мекемелер мен Мемлекеттік 
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кәсіпорындардың негізгі функцияларын талдау. Е) Құзыреттілікке сәйкес бекітілген жұмыс 

нәтижесінде басқару қызметі саласындағы теориялық білім деңгейін қолдану. 

 

 

 7М04105 – Мемлекеттік және жергілікті басқару білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

 Түскен жылы: 2019 
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Кәсіптендіру пәндері 

5.1 Модуль. Аймақ экономикасын басқару 

КП ТК AOKAB 6304 АӨК аймақтық басқару 3 5/5 

КП ТК AIT 6305 Аймақтың инвестициялық тартымдылығы 3 5/5 

5.2 Модуль. Аймақтағы инвестицияларды басқару 

КП ТК AAShB 6304 Аймақтың ауыл шаруашылығын басқару 3 5/5 

КП ТК IST 6305 Инвестициялық саясатты талдау 3 5/5 

6.1 Модуль. Мемлекеттік саясат 

КП ТК MSTB 6306 Мемлекеттік саясатты талдау және бағалау 3 5/5 

КП ТК IZhB 6307 Инновациялық жобаны басқару 3 5/5 

6.2 Модуль. Мемлекеттік басқарудағы жобалау қызметі 

КП ТК SZhKSZhAB 

6306 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат: жүзеге асыру 

және бағалау 
3 5/5 

КП ТК ZhM 6307 Жобалық менеджмент 3 5/5 

 

Кәсіптендіру пәндері  

5.1 Модуль. Аймақ экономикасын басқару  
Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: АӨК аймақтық басқару 

Пән коды: AOKAB 6304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:. Мемлекеттік басқару құрылымдарының және ірі 

корпорациялардың, мемлекеттік басқару мен бизнестің барлық салаларында терең білімі бар 

мамандар, күшті кәсіби, талдамалық және жетекші қасиеттерге  ие, басқару тиімділігін 

арттыруда міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін жоғары білікті мамандарды дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:. Магистраннтарға мемлекеттік саладағы агроөнеркәсіптік 

кешенді жергілікті деңгейде экономикасын басқару процесстерінің негізгі заңдылықтары мен 

тәртібін үйрету. Мемлекеттің саясатының негізгі бөлігі ретінде аймақтық саясаттың 

ерекшеліктерін бөліп көрсету болып табылады.  

Пререквизиты: Корпоративтік басқару. Мемлекеттік стратегияны және мемлекеттік 

бағдарламаларды әзірлеу әдістемесі. Басқару шешімдерін қабылдау әдістемесі. 

Постреквизиты: Зерттеу практикасы. Қорытынды аттестация. Магистрлік диссертацияны 

қорғау және рәсімдеу. 

Күтілетін нәтиже: А) Мемлекеттің агроөнеркәсіп кешені бойынша жүргізілетін 

экономикалық саясатындағы аймақтардың дамуының ерекше жағдайларына объективті 

талдау жасау; В) Аймақ деңгейінде ауыл шаруашылығы саласындағы мәселелер мен даму 

алғышарттары жайында тиімділікті ажырату; C) Елдің мемлекеттік деңгейде жүргізілетін 
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аймақтық саясаты мен жергілікті деңгейде жүзеге асырылатын агроөнеркәсіп саласына 

бағытталған шаралармен танысу және олардың айырмашылықтарын ажырату қабілеті;  

D) Экономиканың әртүрлі деңгейіндегі бәсекеге қабілеттілік жағдайда аймақтық басқару 

тиімділігін ажырату; E) Экономиканың әртүрлі деңгейіндегі бәсекеге қабілеттілік жағдайда 

аймақтың даму саясатының тиімділігін талдау. 

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пән аты: Аймақтың инвестициялық тартымдылығы 

Пән коды: AIT 6305 

Кредит саны:  5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:. Инвестицияны тартудағы қолайлы, әрі тиімді тұстарды 

көрсете келе оны аймақтық деңгейде жүзеге асырылу жағдайларымен таныстыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аймақтың инвестициялық тартымдылығы курсында 

инвестициялық қызмет стратегиялары талқыланып қарастырылады. Бұл пәнді оқу 

процесінде магистранттар инвестиция, инвестициялық процесс, инвестициялық қызмет, 

инвестициялық жоба және инвестициялық қызметті аймақтық реттеу, басқару саласындағы 

ерекшеліктерімен танысады. 

Пререквизиты: Корпоративтік басқару. Мемлекеттік стратегияны және мемлекеттік 

бағдарламаларды әзірлеу әдістемесі. Басқару шешімдерін қабылдау әдістемесі. 

Постреквизиты: Зерттеу практикасы. Қорытынды аттестация. Магистрлік диссертацияны 

қорғау және рәсімдеу. 

Күтілетін нәтиже:  А) Мемлекеттің, аймақтың, жергілікті жерлердегі нақты экономикалық 

жағдайларды жетік біле отырып, оларға талдау жасай білу. В) Аймақтың экономикалық даму 

деңгейін талдай отырып, оның әлсіз тұстарына қаржы жұмсаудың артықшылықтарына 

зерттеу жүргізу. C) Мемлекеттің инвестициялық қызмет старегияларына талдау жасай 

отырып, олардың ерекшеліктерін білу және аймақтық деңгейде инвестициялық қызметтің 

даму деңгейін талдау. D) Аймақтық деңгейде инвестициялық климаттың қалыптасу 

ерекшеліктерін ажырату. E) Мемлекеттік және аймақтық деңгейде инвестициялық жобаны 

талдау негіздеріне үйрету. 

 

 5.2 Модуль. Аймақтағы инвестицияларды басқару  

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пән аты: Аймақтың ауыл шаруашылығын басқару 

Пән коды: AAShB 6304  

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Кусаинов К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:. Ауыл шаруашылығы саласының ерекшеліктерін зерттей 

отырып, оның аймақтық деңгейде басқару жолдарымен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттік басқарудың аймақтық аспектілеріне назар 

аударып, аймақтық деңгейде ауыл шаруашылығын басқарудың қыр-сырын толық меңгереді. 

Және де оның тәжірибелік жүзеге асырылуын Қазақстан Республикасының нормативті-

құқықтық негіздеріне сүйене қамтамасыз ету жолдарымен танысады. 

Пререквизиты: Мемлекеттік кәсіпорындардың персоналын басқару. Мемлекеттің 

инвестициялық стратегиясы. Мемлекеттік сатып алуларды басқару 

Постреквизиты: Зерттеу практикасы. Қорытынды аттестация. Магистрлік диссертацияны 

қорғау және рәсімдеу. 

Күтілетін нәтиже:  А) Әртүрлі экономикалық жүйелердегі мемлекеттің әрекет ету аясы 

туралы магистранттардың теориялық білімдерін қалыптастыру. В) Басқару объектілері 
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бойынша экономикалық құралдарды пайдаланудың ерекшеліктерін анықтау. С) Аймақтық 

ретеу мен басқарудың негізгі әдістерін, негізгі мәселелерді талдауда статистикалық 

берілгендерді, экономиканың негізгі заңдарын экономиканы реттеуде пайдалануды 

қалыптастыру. D) Аймақтық деңгейде экономикалық даму көрсеткіштеріне талдау жасау. 

Е) Аймақтық деңгейде өзін-өзі басқару функцияларын иелену . 

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: Инвестициялық саясатты талдау 

Пән коды: IST 6305 

Кредит саны:  5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тұрғанбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:. Инвестицияның түрлері мен типтеріне зерттеу жүргізе 

отырып, мемлекеттің инвестициялық саясаты мен бағытына талдау жасау болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш курста магистарнттар инвестициялық саясат, 

инвестициялық климаттың мән мазмұнын аша келе, ішкі нарыққа бағытталған инвестиця мен 

тиімділікті арттыруға бағдарланған инвестицияларды, инвсетицялық преференцияларды, 

инвестициялық омбудсмен қызметтерімен таныс болады. Және де ұлттық инвестициялық 

стратегияның ерекшеліктерін оқытады. 

Пререквизиты: Мемлекеттік кәсіпорындардың персоналын басқару. Мемлекеттің 

инвестициялық стратегиясы. Мемлекеттік сатып алуларды басқару 

Постреквизиты: Зерттеу практикасы. Қорытынды аттестация. Магистрлік диссертацияны 

қорғау және рәсімдеу. 

Күтілетін нәтиже:  А) Инвестициялық саясат және оның жүзеге асырылу жолдарын білу. В) 

Мемлекеттің инвестициялық саясатын толық меңгеріп, оның тиімділігіне мінездеме беру. С) 

Экономиканы мемлекеттік реттеудегі мемлекеттік инвестициялық саясаттың негізгі әдістерін 

білу. D) Инвестицияны мемлекеттік реттеуде қолданылатын тәсілдерді салыстыру, оның 

ерекшеліктері мен ұқсастықтарына талдау жасау. Е) Инвестиция, инвестициялық жоба, 

инвестицияялық климат терминдері негіздерін қолдана білу дағдысы.  

 

6.1 Модуль.Мемлекеттік саясат 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: Мемлекеттік саясатты талдау және бағалау 

Пән коды:  MSTB 6306 

Кредит саны:  5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Жунусов Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:. Қоғамдық мәселелерді шешуде, қоғамның немесе оның 

жекеленген салаларының дамуын жүзеге асыратын мемлекеттік билік органдарының 

мақсатты бағытталған қызмет түрлерімен танысу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:. Мемлекеттік саясатты жан-жақты талдау, экономиканың түрлі 

деңгейлерінде қолданылатын саясатқа талдау жасау және де жүзеге асыру кезінде 

қолданылатын кәсіби ұғымдарды, терминдерді және әдістерді терең меңгере отырып, ел 

экономикасында қолданылу ерекшеліктерімен зерттеу. 

Пререквизиты: Корпоративтік басқару. Мемлекеттік стратегияны және мемлекеттік 

бағдарламаларды әзірлеу әдістемесі. Басқару шешімдерін қабылдау әдістемесі. 

Постреквизиты: Зерттеу практикасы. Қорытынды аттестация. Магистрлік диссертацияны 

қорғау және рәсімдеу. 

Күтілетін нәтиже:  А) Мемлекеттік басқару саясаттың теориялық астарын білу. В) 

Мемлекеттік басқару саясатының әдістемелік негіздерін меңгеру. С) Әртүрлі салалар 

бойынша жүргізілетін мемлекеттік саясаттың ерекшеліктерін талдау жасау. D) Қоғамның 

жекелеген салаларының дамуын жүзеге асырытын мақсатты шаралар жиынтығын 
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топтастыра білу. Е) Мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын ажырата отырып, оларға баға 

бере білу. 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: Инновациялық жобаны басқару 

Пән коды:  IZhB 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Жакупова Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Отандық және әлемдік экономиканың даму тенденцияларын 

болжамдау және зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу мен аналитикалық қабілетін дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:. Инновация теориясының негізгі жағдайларымен, инновациялық 

кәсіпкерлік экономикалық белсенділіктің ерекше формасы ретінде және де инновациялық қызметтің 

ұйымдастырушылық құрылымы мен мазмұнын қарастыру. Сонмен қатар, инновациялық қызметтің 

инфрақұрылымы мен ұлттық инновациялық жүйені оқу. 

Пререквизиты: Корпоративтік басқару. Мемлекеттік стратегияны және мемлекеттік 

бағдарламаларды әзірлеу әдістемесі. Басқару шешімдерін қабылдау әдістемесі. 

Постреквизиты: Зерттеу практикасы. Қорытынды аттестация. Магистрлік диссертацияны 

қорғау және рәсімдеу. 

Күтілетін нәтиже:  А) Инновациялық қызмет бойынша мемлекеттің нормативтік - құқықтық 

және заңнамалық актілеріне талдау жасай білу; В) инновациялық жобаларды құруда 

теориялық білімдерді пайдалану қабілеті; С) Инновациялық жобалауды басқару ерекшелігін; 

инновациялық жобаның мәнін; инновациялық жобаны әзірлеу және оны басқаруды білу; D) 

инновациялық жобаны іске асыру және басқару, оны одан әрі негізге алудың негізгі 

ережелерін білу; Е) инновациялық жобаны әзірлеушінің басқарушы  ретінде функцияларын 

иелену. 

 

6.2 Модуль. Мемлекеттік басқарудағы жобалау қызметі 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат: жүзеге асыру және бағалау 

Пән коды: SZhKSZhAB 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Кусаинов К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:. Магистранттарды «сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана», 

«сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет» түсінігімен таныстыру және де оны өзіндік 

бағалай алуына білімін жетілдіру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны:. Сыбайлас жемқорлықтың себептерімен, тарихымен, қазіргі 

көрінісі туралы кешенді орын алуымен танысады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұратындай 

құқықтық мәдениетті дамыту жолдары мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, 

сыбайлас жемқорлық құбылысын сыни тұрғыдан талдау білімін, дағдысын дамытады. 

Пререквизиты: Мемлекеттік кәсіпорындардың персоналын басқару. Мемлекеттің 

инвестициялық стратегиясы. Мемлекеттік сатып алуларды басқару 

Постреквизиты: Зерттеу практикасы. Қорытынды аттестация. Магистрлік диссертацияны 

қорғау және рәсімдеу. 

Күтілетін нәтиже:  А) Жемқорлық әрекеттеріне әсер ететін факторлар, жемқорлық 

көріністері туралы жалпы кешенді білімдер; В) Сыбайлас жемқорлық саласындағы құқықтық 

мәдениетті қалыптастыру; адамгершілік және құқықтық мәдениеттің дәрежесін көтеруге 

еңбек ету, жемқорлықтың алдын алуда рухани-адамгершілік құрылысымен іске асыру. С) 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы біліктермен, білімдермен қаруландыру; D) Күнделікті және 

білім алу қызметі кезінде, жемқорлық көріністерін қабылдаудағы сыншыл көзқараспен 

талдау; Е) Моральдік сананың құндылықтарын жүзеге асыру және күнделікті практикада 

құқықтық нормаға сәйкес болу.  
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Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пән аты: Жобалық менеджмент 

Пән коды:  ZhM 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тұрғанбаев М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:. Жоба және жобаларды талдау туралы және жобаларды 

талдаудың негізгі категорияларын жобалық басқару ерекшеліктерімен танысу.  

Пәннің қысқаша мазмұны:. Жоба және ресурстарды тиімді жоспарлау мен ұйымдастыру 

және басқару мен бақылаудың жүзеге асырылу жолдарымен танысу. Тәжірибе жүзінде, 

күнделікті бизнес пен жоба басқару жүйелерінің бір-бірінен айырмашылығымен танысу. 

Және де олардың әртүрлі техникалық қабілеттері мен басқару стратегияларын меңгеру. 

Пререквизиты: Мемлекеттік кәсіпорындардың персоналын басқару. Мемлекеттің 

инвестициялық стратегиясы. Мемлекеттік сатып алуларды басқару 

Постреквизиты: Зерттеу практикасы. Қорытынды аттестация. Магистрлік диссертацияны 

қорғау және рәсімдеу. 

Күтілетін нәтиже:  А) Жобаларды басқару, жоба, жобалық менеджмент түсініктеріне 

анқтама беріп, олардың мәнін толығымен аша білу. В) Нақты мақсаттар мен белгілі 

нәтижелерге жетуге бағытталған іс-әркеттерді ажырата білу. С) Жобаларды басқарудағы 

жобалардың іс-әркеттеріне назар аудара отырып, жоба ерекшеліктерінің жиыетығын 

басқаратын құралдары мен әдістерін қолдана білу. D) Мемлекеттік бағдарламалар мен 

жобалардың жүзеге асырылуына талдау жасай алу. Е) ҚР-дағы кәсіпорындарында 

жобаларды басқару жүйесін енгізіп жатқан ақпараттық технологиялар нарығына зерттеу 

жүргізе алу. Е) Дамыған технологиялар мен халықаралық бәсекелестіктің артуы нәтижесінде 

көптеген компаниялар ұйымдастырушылық қызметін топтау 
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7М04106 - Маркетинг білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Маркетингтік зерттеулер және технологиялар 

БП ТК ММ 5205 Маркетинг – менеджмент  1 5/5 

БП ТК ElM 5206 Электрондық маркетинг 1 5/5 

БП ЖК MgZA 5207 Маркетингтегі ғылыми зерттеулер әдістері 1 3/3 

КП ТК NeyM 5301 Нейромаркетинг 2 4/4 

2.2 Модуль. Маркетинг психологиясы мен электрондық сауда қызметін зерттеу 

БП ТК FМВ 5205 Фирманы маркетингтік басқару  1 5/5 

БП ТК ElS 5206 Электрондық сауда 1 5/5 

БП ЖК MgZA 5207 Маркетингтегі ғылыми зерттеулер әдістері 1 3/3 

КП ТК MРSi 5301 Маркетинг психологиясы 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Аумақтағы  кәсіпорындардың маркетингтік қызметін басқару 

КП ЖК MABren 5302 Маркетинг және аумақ брендингі  2 5/5 

КП ТК KBKB 5303 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін маркетингтік басқару 2 5/5 

БП ТК KM 5208  Қолданбалы маркетинг  2 5/5 

3.2 Модуль. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы маркетингтік механизмдер  

КП ЖК MABren 5302 Маркетинг және аумақ брендингі  2 5/5 

КП ТК KPiM 5303 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі және маркетинг 2 5/5 

БП ТК FmKY 5208 Фирманың маркетингтік қызметін ұйымдастыру 2 5/5 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Маркетингтік зерттеулер және технологиялар 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Маркетинг менеджмент 

Пән коды: ММ 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Менеджмент бойынша маркетингтің тетіктерін қамту. 

Пәнніңқысқаша мазмұны: Маркетинг-менеджмент курсында кәсіпорын қызметін 

ұйымдастыру мен басқару жүйесі толыққанды қамтылады. Білім алушыларға болып жатқан 

жағдаяттардан хабардар етіп отыруда маркетингілік қызметті енгізудің жолдары, тетіктері, 

технологиялары бойынша құзыреттіліктер беріледі. Бәсекелестердің тауарына қарағанда 

рыноктың талабын қанағаттандыратын тауар түрлерін шығаруды ұсыну, тұтынушыға әсер 

ететін жарнамалар таратуды жүзеге асыру бағытында бақылау жүргізудің жолдарын 

үйретеді. 

Пререквизиттері: Маркетинг, Менеджмент 

Постреквизиттері: Маркетинг және аумақ маркетингі, Маркетинг бюджеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) білім 

алушылармаркетингтің дамуы және қазіргі жағдай мен келешегі туралы концепцияларды 

игеретін болады. В) кәсіпорындарында пайдаланылатын озық маркетингтік басқару 

тетіктерін отандық кәсіпорындарда қолданудың білімдері мен біліктіліктерін игеретін 

болады.С) магистранттартауарлар мен қызметтер көрсететін кәсіпорындарда маркетингті 
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басқарудың шетелдік тәжірибесінің ұтымдысын қолдана білудің дағдысына ие болады. D) 

маркетингті басқарудың шетелдік тұжырымдамаларын ұлттық нарықтағы кәсіпорындарда 

қолдана білудің құзіреттілігіне ие болады.E)іскерлік нарықта және тұтыну нарықтарында 

маркетингтік зерттеулердің әдістемесін үйренудің құзіреттілігіне ие болады. 
 

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

Пәннің атауы: Электрондық маркетинг 

Пән коды: ElM 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: электрондық маркетингтің заманауи әдістерін өндіріске   

енгізудің жолдарын қарастыру. 

Пәнніңқысқаша мазмұны: Электрондық маркетингпәнінің негізгі мақсаты білім 

алушыларға өнімдер мен қызметтердіөткізуде сандық технологиялар қолданудың тетіктерін 

үйрету. Өнідірлген өнімдер мен қызметтердің тұтынушыларға қол жетімді болуын 

қамтамасыз етуде электрондық маркетингті қолданудың әдістері мен тәсілдері қамтылады. 

Электрондық маркетинг электрондық бизнестің маңызды құрамдас бөлігі ретінде білім 

аушыларға электрондық маркетингтің стратегиялары мен тактикаларының құзыреттіліктері 

мен дағдыларын үйретеді. 

Пререквизиттері: Маркетинг, Маркетингтік зерттеулер 

Постреквизиттері:Маркетинг және аумақ маркетингі, Медиажоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) білім 

алушылардың электронды маркетингтің салалар бойынша әдістері мен тәсілдерінің маңызын 

игеру біліктілігін арттыруға бағытталады. В) экономикада және кәсіпорында электрондық 

маркетингтіңқұралдарын тиімді пайдалануда теориялық және практикалық білімдерді 

меңгеруге; С) электрондық маркетинг зерттеулер негізінде зерттеулер жасаудың теориялық 

аспектілерін білуге; D) электрондық маркетингтің құндылықтары мен қасиеттерін білуге 

дағдыландырады.E) маркетингтік зерттеулердің  іріктеме жасау, сауалнама жүргізу тәсілін, 

салалардың ерекшеліктеріне қарай сандық және сапалық зерттеулердің тиімдісін қолдана 

білу  құзыреттілігіне ие болады. 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Маркетингтегі ғылыми зерттеулер әдістері 

Пән коды: MgZA 5207 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: маркетингтегі ғылыми зерттеулердің теориялық 

концепциялары, маркетингтік зерттеулер әдістері мен тәсілдерін жүргізудің еркшеліктері, 

маркетингтік ғылыми зерттеулерді жүргізудің алғы шарттары, маркетингтің қағидаларын 

және қызметтерін, Қазақстандағы маркетинг саласындағы ғылыми зерттеулер жүргізу 

әдістері мен тәсілдерінің отандық көзқарастары, қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктерін 

магистранттарға түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста болашақ мамандардың маркетингтік зерттеулерді 

ғылыми тұрғыда ұйымдастыру және жүргізу бағытында кәсіби білімдерін алуға, мәтіндік 

ғылыми жұмыстардың нормаларын, ережелерін, талаптарын игертуге бағытталады.  

Мақсаты теориялық және практикалық бағдарын тұжырымдауға құзыреттіліктерді 

меңгертуді көздейді. 

Пререквизиттері: Маркетинг, Басқару психология 

Постреквизиттері: Маркетинг және аумақ маркетингі, электрондық маркетинг 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) компанияның 

бәсекеге қабілеттілігін дамытудағы маркетингтік стратегиясы мен тактикасының мәнін ашу; 

В) Маркетингтік стратегияның құралдарын кәсіпорында қолдана білу; С) маркетингтік 

стратегия бәсекелестікті дамытудағы серпінді құралдар ретінде пайдалана білуді дағдылану 

D) компанияны тиімді басқаруда маркетинг стратегияларын әзірлеу және оны іс жүзінде 

қолдана білу; E) SWOT-талдау, STEP талдау, Мака-КенЗИ матрицасы, И.Ансофф 

матрицаларының стратегияларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Нейромаркетинг 

Пән коды: NeyM 5301 

Кредит саны: 4 

Курс 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты – маркетинг психологиясы негізінде 

тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеуге бағытталады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нейромаркетинг – тұтынушылардың мінез-құлқына әсер ететін, 

эмоционалды және мінез-құлық реакцияларды зерттеудің кешенді әдісі. Нейромаркетинг 

пәні арқылы білім алушылар тұтынушылардың тауарларды сатып алу барысында әсер ететін 

психологиялық, мінез-құлықтық тетіктерінің құзыреттіліктерін, дағдыларын теориялық 

тұрғыда игереді. 

Пререквизиттері: Маркетинг-менеджмент, Маркетингтік зерттеулер 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі және маркетинг, Медиажоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: 

А)тұтынушылардың мінез-құлқынзерттей білуге үйрету. В) нейромаркетингтің  

компанияларындағы өзгешеліктерін қарастыруды, С) ұлттық нарықтағы компанияларда 

нейромаркетингтің оңтайлы жолдарын енгізуге және олардың тиімділігін арттыру жолдарын 

үйренуге мүмкіндік туындайды. D) қазақстандық компаниялар мен шетелдік компанияларға 

салыстырмалы талдау жасай отырып, нейромаркетингтің құндылықтаны меңгеруге білім 

алушыларды дағдыландыру. E) нейромаркетинг стратегияларын қолдану құзыреттілігіне ие 

болады. 

 
2.2 Модуль. Маркетинг психологиясы мен электрондық сауда қызметін зерттеу 

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

Пәннің атауы: Фирманы маркетингтік басқару  

Пән коды: FМВ 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Фирмада маркетингтік қызметті ұйымдастырудың әдістері 

мен тәсілдерін, шетел нарықтарына шығу стратегиясы, өнімді өндіру, өңдеу, жылжыту 

стратегияларын, коммуникация, баға, жоспарлау, басқару және талдау тактикаларын терең 

игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында келесідей сұрақтар қарастырылады: 

маркетингтік жоспарлау, кәсіпорынның ұйымдық-маркетингтік қызметі, тауарлар мен 

қызметтерді өндіру және өткізу, тасымалдау, сақтау, кәсіпорынның маркетингтік қызметін 

талдау, проблемаларды анықтау және проблемаларды шешудің жолдары. Білім алушылар 

қарастырылған сұрақтар бойынша дағдылары мен құзыреттіліктерін игереді.  

Пререквизиттері: Маркетинг-менеджмент, Маркетингтік зерттеулер  

Постреквизиттері: Маркетинг және аумақ маркетингі, Медиажоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) кәсіпорындағы 

маркетингті ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерін қағидаттарын, тәсілдерін игеретін 
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болады. В) шетел нарығының өзгешеліктеріне, сол нарыққа шығарылатын тауарлар мен 

қызметтердің ерекшеліктеріне сәйкес маркетингтің тәсілдерін, әдістемесін игеру. С) отандық 

нарықтағы маркетингтің оның ішінде маркетингтік зерттеулердің бақылау, пікір сұрау, 

эксперимент, сұхбаттасу, фокус-топ, дельфи әдістерінің мағынасын толық игеретін болады. 

D) Магистранттар осы пәнді зерделей отырып, отандық нарықта маркетингтің 

стратегияларын қолданудың тетіктерін игеретін болады. E) тұтыну және өнеркәсіптік 

тауарларын өткізу арналарының маркетингтік жүйесін, арналардың құрылымын, 

тауарларды өткізуші делдалдардың атқаратын қызметін терең мегеру құзіреттілігіне ие 

болады. 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 
Пәннің атауы: Электрондық сауда 

Пән коды: ElS 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: электрондық сауданы жүргізудің ерекшеліктерін әдістерін, 

жолдарын қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электрондық сауда жүйесі компанияға жабдықтаушылармен 

толық әрекеттесуіне және сұраныстарға тез жауап беруіне мүмкіндік береді. Бұл курста білім 

алушылар электрондық сауда жүргізуде компаниялардың өнімдерін әлемдік нарыққа 

шығарудың технологияларын кеңінен меңгертетін болады.  Электрондық сауданы жүргізудің 

дағдылары мен құзыреттіліктерін қалыптастырады.   

Пререквизиттері: Маркетинг-менеджмент, Маркетингтік зерттеулер 

Постреквизиттері:Маркетинг және аумақ маркетингі, Медиажоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) 

кәсіпорындардағы электронды сауданы қолданудың ілімдері, білімдері үйретіледі В) 

магистранттар электронды сауданың тұжырымдамаларын кәсіпорындардың материалдары 

негізінде  қолданудың әдістеріне дағдыланады. С) электрондық сауданыңережелерін, 

салалардың ерекшеліктеріне қарай тиімдісін қолдана білу құзыреттілігіне ие болады. D) 

электронды сауданың құндылықтары мен қасиеттерін білуге дағдыландырады. E) 

электронды сауда технологиялары тауар өткізудегі маңызды құралдардың бірі ретінде 

тиімді әдістердің қолдана білу құзыреттілігіне ие болады. 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Маркетинг психологиясы 

Пән коды: MРSi 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Маркетингтік психологияны зерделеуде ғылыми негіздеу, 

зерттеу және жетілдірудің білімдерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Маркетинг психологиясының элементтерін терең талдаудың 

жолдарын үйренуге; оның қағидаттарын теориялық және тәжірибе жүзінде  зерделеуге; 

ұтымды стратегияларды таңдап, қажетті уақытта қолдана білуге; келешек маркетингтік 

бағдарламаларды құру барысында маркетингтік стратегиялардың тиімдісін пайдалана білуге 

дағдыландырады. Маркетингтік зерттеулер жүргізу арқылы мақсатты сегментті таңдап, 

ондағы клиенттерді топтастырып, клиенттердің қалауы бойынша қызметтер ұсынудың 

маркетингтік негіздемелерін үйретеді. 

Пререквизиттері: Маркетинг-менеджмент, Маркетингтік зерттеулер, Маркетингтегі 

ғылыми зерттеулер әдістері 

Постреквизиттері: Туризмдегі жобаны басқару, Тұтынушылық тәжірибелерді басқару 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік А) 

тұтынушылардың мінез-құлқын зерттей білуге үйрету. В) маркетинг психологиясының  

компанияларындағы өзгешеліктерін қарастыруды, С) ұлттық нарықтағы компанияларда 

маркетингтің оңтайлы жолдарын енгізуге және олардың тиімділігін арттыру 

жолдарынүйренуге мүмкіндік туындайды. D) қазақстандық компаниялар мен шетелдік 

компанияларға салыстырмалы талдау жасай отырып, нейромаркетингтің құндылықтаны 

меңгеруге білім алушыларды дағдыландыру. E) маркетинг психологиясын стратегияларын 

қолдану құзыреттілігіне ие болады. 

 
Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Аумақтағы  кәсіпорындардың маркетингтік қызметін басқару 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Маркетинг және аумақ брендингі 

Пән коды: MABren 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты – маркетингті кәсіби деңгейде жүзеге 

асырудың құзыреттіліктерін қалыптастыруға негізделеді. Аймақтардағы тұтынушылардың 

ішкі және сыртқы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін бренд тауарларды ұсыну бағытында 

маркетинг технологияларын тиімді пайдаланудың құзыреттіліктерін қалыптастыруға 

негізделген. Бренд тауарларды әзірлеудің механизмдері  үйретіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: тауардың маркалық атауын таңдауда компанияның қолданатын 

стратегиялары, Қазақстанда тауар белгілеріне берілу рұқсаты, танымалы сауда 

маркаларының артықшылықтары, марканың құнын бағалау әдістері, шығындары әдісі, 

нарықтық бағалау, экономикалық әдісі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Маркетинг-менеджмент, Маркетингтік зерттеулер, Маркетингтегі 

ғылыми зерттеулер әдістері  

Постреквизиттері: Маркетинг психологиясы, Медиажоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) тауар маркасы, 

брендинг тауарлары мен қызмет жүйелерін иемденудің тетіктерін меңгеру. В) брендинг 

негізінде тауарларды отандық және шетелдік нарықта танымалдылығын арттырудың 

әдістерін игеруге дағдыландырады. С) тауар саясатындағы брендинг саясатын қолданудың 

артықшылықтарын негіздейді;  D) бренд тауары атауына ие болудың шарттары, брендтті 

тұтынушылардың қабылдауын кешенді басқару үдерісін жүргізуге үйретеді. E) брендтті 

қалыптастыруда маркетинг стратегияларын қолдану құзыреттілігіне ие болады. 
 

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

Пәннің атауы: Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін маркетингтік басқару 

Пән коды: KBKB 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау және болжау 

кезеңдерін, бәсекеге қабілеттілік параметрлері маңыздылығын эксперттік бағалау 

жолдарынтүсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курста компанияның нарықтағы бәсекелестік жағдайын 

анықтаудың сұрақтары: бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың барлық көрсеткіштері 

нормативті, техникалық, экономикалық параметрлері, эстетикалық, эргономикалық,  ISO 

9000 серияларының талаптары, «сапа ілгегінің» әдістері қарастырылады. Кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруда маркетинг инструменттерін қолданудың тетіктерін 

игерудің дағдылары қалыптастырлады. 
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Пререквизиттері: Маркетинг-менеджмент, Маркетингтік зерттеулер, Маркетингтегі 

ғылыми зерттеулер әдістері 

Постреквизиттері: Инновациялық маркетинг, Тұтынушылық тәжірибелерді басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) 

компанияларының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тетіктерін меңгеру. В) қызмет 

көрсететінфирманың бәсекеге қабілеттілігін көтеруде «жоғары гуманитарлық 

технологиялар»әдістерін меңгертуге, С) қызметтердің нарық талабына, сапалық, 

техникалық, эстетикалық сипаттамаларының, коммерциялық өткізу жағдайының 

тұтынушылар талабына сай келуін бейнелейтін экономикалық категорияларын,қызмет 

көрсетушікомпанияның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тетіктерін меңгеруді үйретеді. 

D) ноу-хау, сапа, баға саясатын тиімді қолдана білуіне, E) компанияныңбәсеке қабілеттілігін 

арттырудың  әдістерін игеруге дағдыландырады. 

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

Пәннің атауы: Қолданбалы маркетинг 

Пән коды: KM 5108 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: қолданбалы маркетингтің іс жүзінде енгізілу әдістерін, 

жолдарын қарастыру. 

Пәнніңқысқаша мазмұны: Қолданабалы маркетинг курсында өндірістің қандай салалары 

болмасын маркетингтің стратегиялары мен тактикаларын тиімді қолданудың жолдары мен 

технологиялары қарастырылады. Білім алушылар салалардың ерекшеліктеріне қарай 

тауарлық, бағалық, тарату және коммуникациялық саясатының негіздемелерін кеңінен 

меңгереді. Маркетингтің қолданбалы технологияларын енгізудің механизмдері бойынша 

құзыреттіліктер қалыптастырылады. 

Пререквизиттері: Маркетинг, Маркетингтік зерттеулер, Басқару психология 

Постреквизиттері: Маркетинг бюджеті, Нейромаркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) қолданбалы  

маркетингтік талдаулар әдістерінің ілімдері, білімдері үйретіледі. В) магистранттар  

қолданбалы маркетингтің әрбір салалардағы тетіктерін және олардың салалар бойынша   

ерекшеліктеріне сәйкес серіппелерді қолдана білуге дағдыланады. С) қолданбалы 

маркетингтің түрлерін, салалардың ерекшеліктеріне қарай тиімдісін қолдана білу 

құзыреттілігіне ие болады. D) қолданбалы маркетингтің құндылықтары мен қасиеттерін 

білуге дағдыландырады. E) қолданбалы маркетингті жоспарлаудың түрлерін, салалардың 

ерекшеліктеріне қарай тиімдісін қолдана білу құзыреттілігіне ие болады. 

 
3.2 Модуль. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы маркетингтік 

механизмдер 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі және маркетинг 

Пән коды: KPiM 5203 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: тауардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау және болжау 

кезеңдерін, бәсекеге қабілеттілік параметрлері маңыздылығын эксперттік бағалау 

жолдарынтүсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың барлық көрсеткіштері 

нормативті, техникалық, экономикалық параметрлері,  ISO 9000 серияларының талаптары, 

«сапа ілгегінің» әдістеріқарастырылады. 
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Пререквизиттері: Маркетинг-менеджмент, Маркетингтік зерттеулер, Маркетингтегі 

ғылыми зерттеулер әдістері 

Постреквизиттері: Туризмдегі жобаны басқару, Тұтынушылық тәжірибелерді басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) компанияның 

бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тетіктерін меңгеру. В) фирманың бәсекеге қабілеттілігін 

көтеруде «жоғары гуманитарлық технологиялар» әдістерін меңгертуге, С) тауардың нарық 

талабына, сапалық, техникалық, эстетикалық сипаттамаларының, коммерциялық өткізу 

жағдайының тұтынушылар талабына сай келуін бейнелейтін экономикалық   

категорияларын,компанияның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тетіктерін меңгеруді 

үйретеді D) ноу-хау, сапа, баға саясатын тиімді қолдана білуінебілім алушыларды 

дағдыландыру. E) компанияныңбәсекеге қабілеттілік әдістерін игеруге дағдыландырады. 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Фирманың маркетингтік қызметін ұйымдастыру 

Пән коды: FmKY 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Фирманың маркетингтің ерекшеліктері және қоршаған 

ортасын, шетел нарықтарына шығу стратегиясы, фирмадағы маркетингтегі маркетинг-микс 

стратегиясы, халықаралық маркетингтің мәдени және этикалық мәселелерін терең игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында келесідей сұрақтар қарастырылады: 

маркетингтік жоспарлау, кәсіпорынның ұйымдық-маркетингтік қызметі, тауарлар мен 

қызметтерді өндіру және өткізу, тасымалдау, сақтау, кәсіпорынның маркетингтік қызметін 

талдау, проблемаларды анықтау және проблемаларды шешудің жолдары. Білім алушылар 

қарастырылған сұрақтар бойынша дағдылары мен құзыреттіліктерін игереді.  

Пререквизиттері: Маркетинг-менеджмент, Маркетингтік зерттеулер, Маркетингтегі 

ғылыми зерттеулер әдістері 

Постреквизиттері:Маркетинг бюджеті, Медиажоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) фирмада 

маркетингті ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерін қағидаттарын, қызметтерін игеретін 

болады. В) шетел нарығының өзгешеліктеріне, сол нарыққа шығарылатын тауарлар мен 

қызметтердің ерекшеліктеріне сәйкес маркетингтің тәсілдерін, әдістемесін игеру. С) отандық 

нарықтағы маркетингтің оның ішінде маркетингтік зерттеулердің бақылау, пікір сұрау, 

эксперимент, сұхбаттасу, фокус-топ, дельфи әдістерінің мағынасын толық игеретін болады. 
D) Магистранттар осы пәнді зерделей отырып, отандық нарықта маркетингтің 

стратегияларын қолданудың тетіктерін игеретін болады. E) тұтыну және өнеркәсіптік 

тауарларын өткізу арналарының маркетингтік жүйесін, арналардың құрылымын, 

тауарларды өткізуші делдалдардың атқаратын қызметін терең мегеру құзіреттілігіне ие 

болады. 
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7М04106 - Маркетинг білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 
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Кәсіптендіру пәндері 

4.1 Модуль. Медиажоспарлау және дербес  маркетинг 

КП ЖК MedJ 5304 Медиажоспарлау 3 5/5 

КП ТК DM 5305 Дербес маркетинг 3 5/5 

4.2 Модуль. Маркетинг  бюджеті және инновациялық маркетинг   

БП ЖК MedJ 5304 Медиажоспарлау 3 5/5 

БП ТК IM 5305 Инновациялық маркетинг 3 5/5 

5.1 Модуль. Жобаларды басқару  

КП ТК TTB  5306 Тұтынушылық тәжірибелерді басқару 3 5/5 

КП ТК KUJB 5307 Қонақжайлылық индустриясындағы жобаларды басқару 3 5/5 

5.2 Модуль.Туризмдегі жобаларды басқару 

КП ТК TTE 5306 Тұтынушылық тәжірибенің экономикасы 3 5/5 

КП ТК TurJB 5307 Туризмдегі жобаны басқару 3 5/5 

 

Кәсіптендіру пәндері  

4.1 Модуль. Медиажоспарлау және дербес  маркетинг 

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

Пәннің атауы: Медиажоспарлау 

Пән коды: MedJ 5304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: медиажоспарлау бойынша маркетингтік жоспарлаудың 

тетіктерін қарастыру және оның маркетингтік құндылығын түсіндіру.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста медиажоспарлаудың қазіргі заманғы 

технологиялары және оның нарықтағы шаруашылық субьектілеріндегі қолданысы, ілімдері, 

білімдері үйретіледі. Магистранттар бұл пәнді игеру барысында медиажоспарлаудың қазіргі 

заманғы технологияларының әрбір салалардағы тетіктерін және олардың салалар бойынша 

ерекшеліктеріне сәйкес серіппелерін қолдана білуге дағдыланады. Медиажоспарлаудың 

тәсілін,  маркетингтік жоспарлаудың тиімді құралдардың бірі ретінде медиа нарықта 

қолдана білу құзыреттілігіне ие болады. 

Пререквизиттері: Маркетинг-Менеджмент, Маркетинг және аумақ брендингі 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу практикасы, магистрлік диссертация қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) білім алушылар 

медиажоспарлаудың дамуы және қазіргі жағдай мен келешегі туралы концепцияларды 

игеретін болады. В) кәсіпорындарында пайдаланылатын медиажоспарлаудың тетіктерін 

отандық кәсіпорындарда қолданудың білімдері мен біліктіліктерін игеретін болады. С) 

магистранттар тауарлар мен қызметтер көрсететін кәсіпорындарда медиажоспарлаудың 

шетелдік тәжірибесінің ұтымдысын қолдана білудің дағдысына ие болады. D) 

медиажоспарлаудың шетелдік тұжырымдамаларын нарықтағы ұлттық кәсіпорындарда 

қолдана білудің құзіреттілігіне ие болады. E) іскерлік нарықта және тұтыну нарықтарында 

медиажоспарлаудың әдістемесін үйренудің құзіреттілігіне ие болады. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Дербес маркетинг 

Пән коды: DM 5305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: дербес маркетингтің заманауи әдістерін өндіріске енгізудің 

жолдарын қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дербес маркетинг – кәсіпорындар бизнес іс-қимылдарын 

жүргізуде өндірісінің ерекшеліктеріне сай маркетинг стратегиялары мен тактикаларын 

әзірлеудің теткітерін түсіндіреді. Әрбір тұтынушыға жеке-дара маркетингтік стратегияларды 

ұсыну үшін қолданатын технологиялардың бірі. Бәсекелестік ортада тұтынушылармен керіс 

байланыс орнату үшін  сандық және сапалық әдістерінің тетіктерін қолдана білуге 

дағдыландырады. 

Пререквизиттері: Маркетинг-Менеджмент, Маркетинг және аумақ брендингі 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу практикасы, магистрлік диссертация қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) 

тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеудің әдістері мен тәсілдерін үйретеді. В) дербес 

маркетингтің  компанияларындағы қолдану механизмдерін түсіндіреді С) ұлттық 

компанияларда дербес маркетингтің оңтайлы жолдарын енгізуге және олардың тиімділігін 

арттыру жолдарын үйренуге дағдыландырады. D) қазақстандық және шетелдік 

компанияларға маркетингтік талдау жасай отырып, дербес маркетингтің құндылықтарын 

меңгеруге білім алушыларды дағдыландырады. E) дербес маркетинг стратегияларын 

қолдану құзыреттілігін  меңгертеді. 
 

4.2 Модуль. Маркетинг  бюджеті және инновациялық маркетинг 

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

Пәннің атауы: Инновациялық маркетинг 

Пән коды: IM 5305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорында маркетингтік бюджетті жоспарлаудың әдістері 

мен тәсілдерін: шетел нарықтарына шығу стратегиясы, өнімді өндіру, өңдеу, жылжыту 

стратегияларын, коммуникация, баға, жоспарлау, басқару және талдау тактикаларын терең 

игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Отандық компаниялардың қызметін инновациялық маркетинг 

қағидаларына сәйкес басқарудың жаңа технологияларына, болашақтағы даму 

стратегияларына және шетелдік тәжірибеге сәйкес отандық кәсіпорынды дамыту жөнінде 

маркетингтік басқарудың оқу-әдістемелік негіздемелерді жасауына мән беріледі. Шетелдің 

кәсіпорындарында пайдаланылатын озық маркетингтік басқару тетіктерін отандық 

кәсіпорындарда қолданудың білімдері мен біліктіліктерін игеретін болады.Магистранттар 

тауарлар мен қызметтер көрсететін кәсіпорындарда инновациялық маркетингті басқарудың 

ұтымдысын қолдана білудің дағдысына ие болады. 

Пререквизиттері: Маркетинг-Менеджмент, Маркетинг және аумақ брендингі 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу практикасы, магистрлік диссертация қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) инновациялық 

маркетингтің әдістері мен тәсілдерін қағидаттарын, тәсілдерін игереді. В) шетел 

нарықтарына шығарылатын тауарлар мен қызметтердің ерекшеліктеріне сәйкес 

инновациялық маркетинг тетіктерін үйренеді. С) маркетингтік зерттеулердің бақылау, пікір 

сұрау, эксперимент, сұхбаттасу, фокус-топ, дельфи әдістерінің қолданудың 

технологияларын игереді D) инновациялық маркетингті талдауды және болжауды меңгереді 

http://utmagazine.ru/posts/10606-marketing
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E) тұтыну және өнеркәсіптік тауарларын өндіретін компаниялардың маркетинг қызметін 

әзірлеудің стратегиясы мен тактикасын меңгереді. 

 
5.1 Модуль. Жобаларды басқару 

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

Пәннің атауы: Тұтынушылық тәжірибелерді басқару 

Пән коды: TTB  5306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: тұтынушылық тәжірибелерді басқарудың ерекшеліктерін 

әдістерін, жолдарын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында білім алушылар тұтынушылық 

тәжірибелерді басқарудың концепцияларын игеретін болады. Нәтижесінде, шетелдің 

кәсіпорындарында пайдаланылатын озық маркетингтік тұтынушылық басқару тетіктерін 

отандық кәсіпорындарда қолдану үшін білімдер мен біліктіліктерді игеретін болады. 

Магистранттар тауарлар мен қызметтер көрсететін кәсіпорындарда тұтынушылық 

тәжірибелердің ұтымдысын қолдана білудің дағдысына ие болады. тұтынушының мінез-

құлқына әсер ететін факторлар: «4Р», жеке тұлғалық, психологиялық фактор, әлеуметтік-

мәдени, жағдайлық, тұтынушының шешім қабылдау үдерісі, А,Маслоудың қажеттіліктер 

пирамидасы, З.Фрейд мотивация теориясы, Д.Шварцтың адамды сатып алуға итермелейтін 

рационалды және эмоционалды себептері, Консьюмеризмнің құрылымдық бағыттары, 

Бихевиоризм теориясы, негізгі бөлімдер ретінде қарастырылады. 

Пререквизиттері: Маркетинг-Менеджмент, Маркетинг және аумақ брендингі 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу практикасы, магистрлік диссертация қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) 

кәсіпорындардағы тұтынушыға бағытталған сауданы қолданудың ілімдері мен білімдерін 

үйренеді. В) магистранттар тұтынушылық тәжірибені басқару тұжырымдамаларын 

кәсіпорындардың қызметінде қолданудың әдістеріне дағдыланады. С) тұтынушылық 

тәжірибені басқару ережелерін, салалардың ерекшеліктеріне қарай тиімдісін қолдана білу 

құзыреттілігіне ие болады. D) маркетингтік басқарудың құндылықтары мен қасиеттерін 

білуге дағдыланады. E) электронды сауда технологиялары тауар өткізудегі маңызды 

құралдардың бірі ретінде тиімді қолдана білу құзыреттілігіне ие болады. 

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

Пәннің атауы: Қонақжайлылық индустриясындағы жобаларды басқару 

Пән коды: KUJB  5307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: қонақжайлылық индустриясындағы жобаларды басқаруды 

ғылыми негіздеу, зерттеу және жетілдірудің білімдерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қонақжайлық индустриясының құрамдас бөліктері: қонақ үй, 

демалыс орындары, санаторий профилактория бизнесіндегі маркетингтік стратегиялардың 

қалыптасуы және оның теориялық негіздемелері. Қонақжай бизнесін басқару мәні мен 

мазмұны және жіктелуі. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының жіктелуі. Қонақжайлық 

бизнесіндегі бизнесіндегі маркетингтің ерекшеліктері. Қонақжайлық бизнесі саласындағы 

кәсіпорындардың маркетингтік қызметін талдау және бағалау. қоғамдық тамақтану 

кәсіпорындарындағы маркетингтің ерекшеліктерін, маркетингтік стратегияларды тиімді 

қолданудың әдістерін, қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың сегментін анықтау 

мақсатында маркетингтік зерттеулер жүргізудің әдістерін түсіндіреді. 

Пререквизиттері: Маркетинг-Менеджмент, Маркетинг және аумақ брендингі 
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Постреквизиттері: ғылыми зерттеу практикасы, магистрлік диссертация қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік А) қонақжайлық 

индустриясындағы маркетингтік бақаруды үйрену және оның тиімділігін арттырудың 

тетіктерін меңгереді. В) қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы маркетингтің 

ерекшеліктерін, маркетингтік стратегияларды тиімді қолданудың әдістерін, қонақ үй 

бизнесіндегі кәсіпорындардың сегментін анықтау мақсатында маркетингтік зерттеулер 

жүргізудің әдістерін игеруге дағдыланды.  С) қонақ үй қызметіндегі маркетингтің айрықша 

ерекшеліктерін анықтауды, қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы тұтынушыларды 

таңдау критерийлерін қолддануды үйренеді. D) кәсіпорындардың мақсатты сегменттерін 

таба білуді меңгереді Е) қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың іс-әрекетін тиімді 

дамытудың жолдарын ұсына білуді үйренеді. 

 
5.2 Модуль. Туримзмдегі жобаларды басқару 

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

Пәннің атауы: Тұтынушылық тәжірибенің экономикасы 

Пән коды: TTE 5306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: тұтынушылық тәжірибенің іс жүзінде енгізілу әдістерін, 

жолдарын қарастыру. 

Пәнніңқысқаша мазмұны: Пәннің негізгі мақсаты тұтынушылардың әдеттері мен 

таңдауларын, мінез-құлқын зерттеудің теориялық және әдістемелік ережелерін білуге 

неігізделген. Тұтынушылардың тауарды сатып алу үшін шешім қабылдауына ықпал ететін 

факторларды меңгеруге білім алушыларды дағдыландыру. Тұтынушылардың мінез-құлқын 

зерттеудің ережелерін меңгертуге негізделеді. 

Пререквизиттері: Маркетинг-Менеджмент, Маркетинг және аумақ брендингі 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу практикасы, магистрлік диссертация қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) түпкі 

тұтынушылардың теориялық-әдістемелік тәсілдерін зерттеуді, тұтынушылар мінез-құлқын 

моделдеуді, тұтынушылар мінез-құлқы мен маркетинг стратегиясы арасындағы байланысты 

қалыптастыра білуді үйренеді. В) түпкілікті тұтынушылардың тауарды сатып алу үшін 

шешім қабылдауына ықпал ететін ішкі және сыртқы факторларды меңгеруге дағдыланады. 

С) түпкілікті тұтынушылардың мінез-құлқындағы ерекшеліктерді ұйым тұтынушылар мінез-

құлқымен салыстыра отырып зерттеуді меңгереді. D) тұтынушылық тәжірибе құндылықтары 

мен қасиеттерін білуге дағдыланады. E) маркетингті жоспарлаудың түрлерін, салалардың 

ерекшеліктеріне қарай тиімдісін қолдана білу құзыреттілігіне ие болады. 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі жобаны басқару 

Пән коды: TurJB 5307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: туристік саланың  және туризм индустриясы бүгінгі  даму 

деңгейін, экономиканың дамуын жоғарылатудағы туризмдегі жобаны басқару және туристік 

өнімнің ерекшелігін, туризмнің дамуын жоғарылатуда маркетингтік технологияларды 

қолданудың жолдарын сипаттайды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік нарықтың орнын және туризм индустриясы негізгі 

басымдылықтары; туризмнің экономикалық мәні; туристік нарықтың теоретикалық негіздері 

мен тұжырымдамалары; туризмдегі маркетингтің  ерекшеліктері; тауар және баға 

саясаттары; туризм нарығындағы тұтынушылардың мінез-құлқы; орналастыру, 
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тамақтандыру және экскурсиялық қызмет көрсетуді ұйымдастыру; халықаралық туризмнің 

дамуы бағытындағы бөлімдері қамтылады. Туризмдегі жобаларды басқарудың теориялық 

негіздерін үйрену және маркетинг элементтері мен қағидаларын қолдана білудің 

тәжірибелері ұсынылады. 

Пререквизиттері: Маркетинг-Менеджмент, Маркетинг және аумақ брендингі 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу практикасы, магистрлік диссертация қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзыреттілік: А) туризмдегі  

жобаны басқару негіздерін үйрену және туристік нарықта маркетинг элементтері мен 

қағидаларын қолдана білудің тәжірибелерін меңгереді. В) туризм маркетитнгісінің 

классификациясын, халықаралық туризм индустриясының түрлерін, олардағы маркетингтік 

қағидаттарды, басқаруды ұйымдастырудың ерекшеліктері мен теориялық негіздерін оқып 

білу.  С) туризм индустриясының элементтерін терең талдауға, стратегиясы мен тактикасын 

іс. 

 

    7М04201 – Құқықтану білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 
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1 2 3 4 5 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Материалдық құқық нормаларын қолдану және криминалистика мәселелерін  

зерттейтін пәндер 

БП ТК GZzhMN 5205 Ғылыми-зерттеу жұмысының методологиялық негіздері 1 5/5 

БП ТК OSOZSh 5206 Өкілдік және сот органдарының заң шығармашылығы  1 5/5 

БП ЖК AKKZM 5207 Адам құқықтарын қорғаудың заманауи мәселелері 1 3/3 

КП ТК KSSOM 5301 Криминалистика және сот сараптамасының өзекті 

мәселелері 

2 4/4 

2.2 Модуль. Материалдық және процессуалдық құқық нормаларын қолдану мәселелерін 

зерттейтін пәндер 

БП ТК KF 5205 Құқық философиясы 1 5/5 

БП ТК KRZhKPETK 

5206 

Қазақстан Республикасындағы жер қойнауын 

пайдаланудағы экологиялық тәуекелдерді құқықтық 

реттеу 

1 5/5 

БП ЖК AKKZM 5207 Адам құқықтарын қорғаудың заманауи мәселелері 1 3/3 

КП ТК BO 5301 Бітімгершілік өндіріс 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Заң психологиясы және процессуалдық құқық нормаларын қолдану мәселелерін 

зерттейтін пәндер 

КП ЖК KRSHEAKM 

5302 

Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі 

адвокаттық қызмет мәселелері  

2 5/5 

КП ТК KAZhPB 5303 Қылмыстық атқару жүйесінде пробациялық бақылау 2 5/5 

БП ТК ZP 5208 Заң психологиясы  2 5/5 

3.2 Модуль. Еңбек құқығы және процессуалдық құқық нормаларын қолдану мәселелерін 

зерттейтін пәндер 

КП ЖК KRSHEAKM 

5302 

Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі 

адвокаттық қызмет мәселелері  

2 5/5 

КП ТК KITFZhAMOLA 

5303 

Қылмыстық ізге түсу функциясын жүзеге асыратын 

мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар  

2 5/5 

БП ТК EEZDZT 5208 Еңбектік және әлеуметтік заңнаманың дамуының 

заманауи тенденциялары 

2 5/5 
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Базалық пәндер 

Модуль 2.1 Материалдық құқық нормаларын қолдану және криминалистика 

мәселелерін  зерттейтін пәндер 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу жұмысының методологиялық негіздері 

Пән коды: GZMN 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

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

Курсты оқытудың мақсаты: (оқу бағдарламасына сәйкес): магистранттың теориялық 

ойлауы мен тарихи санасын қалыптастыру, заңды фактілерді салыстыру және өз бетінше 

бағалау біліктерін тәрбиелеу; магистранттың дербес ғылыми-зерттеу жұмысын тиімді 

жоспарлау және ұйымдастыру біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; магистранттың 

Қазақстанда және шет елдерде ғылыми зерттеу негіздері туралы тұтас түсінігін 

қалыптастыру; ғылыми зерттеудің жарияланған көздерінің мәнін, мазмұнын және негізгі 

түрлерін талдау дағдыларын қалыптастыру; ғылыми зерттеу көзі ретінде заң тәжірибесінің 

мәнін, мазмұнын және негізгі түрлерін талдау дағдыларын қалыптастыру; шығармашылық 

ойлау дағдыларын қалыптастыру; дайындық бағытына сәйкес мамандарды даярлаудың 

тиімділігі мен сапасын арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарих пәні мен әдісі ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері; 

ғылыми зерттеулердің әдісі мен әдіснамасы ұғымы; ғылыми зерттеудің философиялық және 

жалпы ғылыми әдістері; Ғылыми зерттеудің жеке және арнайы әдістері; ғылыми зерттеу 

тақырыбын таңдау; ғылыми ақпараттың негізгі көздері; әдебиетті зерделеу; заң практикасын 

зерделеу; ғылыми жұмыстарды жазу және ресімдеу; студенттердің оқу-ғылыми жұмысының 

құрылымы; айдарлар; мәтін жазу тәсілдері; заң тілінің тілі мен стилі; сөздерді қысқарту; 

курстық және дипломдық жұмыстарды; Эссе шығармашылық ғылыми жұмыстың ерекше 

түрі ретінде. Түйіндеме, аннотация, кілт сөздер ғылыми мақаланың элементтері ретінде. 

Диссертациялық ғылыми зерттеулерді сынақтан өткізу үшін ҚР БҒМ Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті (БҒСБК) ұсынған ғылыми журналдар. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет тарихы және шет елдердің 

құқықтары 

Постреквизиттері: дайындық бағытына сәйкес магистрлік жұмыстарды жазу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми танымның нақты қағидаттары мен әдістерін, 

ғылыми зерттеу нәтижелерін ресімдеу тәсілдерін білу және түсіну; В) ғылыми жұмыстың 

барлық түрлері мен нысандары туралы жинақталған білімді практикада пайдалана білу; С) өз 

көзқарасын логикалық сауатты білдіре және негіздей білу; пайымдаулар шығару, идеяларды 

бағалау және заң фактілері мен құқықтанушылардың ғылыми көзқарастары туралы 

қорытындыларды тұжырымдау дағдыларына ие болу; заң практикасын жетілдіру үшін 

практикалық ұсынымдар тұжырымдау; D) толеранттылық сезімін, саяси-құқықтық ойдың 

әртүрлі бағыттарының саяси және құқықтық дәстүрлеріне, құқықтанушылардың ғылыми 

зерттеулеріне құрмет сезімін қалыптастыру; Е) құқықтану және құқықтану саласында өз 

бетінше білімін толықтыра білу және жаңа дағдылар мен іскерліктер алу; құқық қолдану, 

құқық қорғау, құқық түсіндіру, құқық шығару практикасы туралы қажетті ақпаратты алу 

және өңдеу; практиканың кез келген түрінде құқықтық реттеудің оң және теріс тұстарын, 

олқылықтарын (проблемаларын) бөліп көрсете білу. 
 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Өкілдік және сот органдарының заң шығармашылығы  

Пән коды: OSOZSh 5206 
Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Смағулова А.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттардың кәсіби дайындығын күйшейту, сонымен 

қатар магистрантарға азаматтық құқықтағы өкілдік институтының өзекті мәселелері және 

қолданылу аясыны бойынша жүйелі және кешенді білімдерді қалыптастыру есебінен 

олардың мамандануын тереңдету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс заң шығару қызметінің әлеуметтік және құқықтық 

маңызы, оның субъектілік құрамы, Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеудің рәсімдік 

аспектілері, заң техникасының негіздері туралы мәліметтерді қамтиды, сондай-ақ курста заң 

шығару қызметін, өкілді және сот билігі органдарын, сондай-ақ азаматтық заң шығару 

бастамасын іске асыру тәртібін егжей-тегжейлі зерделеу көзделеді. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық, Құқықтық және 

саяси ілімдердің тарихы, Құқық қорғау органдары. 

Постреквизиттері: дайындық бағытына сәйкес магистрлік жұмыстарды жазу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әдістемені білу және түсіну, зерттелетін құбылысты 

немесе процесті талдай білу, нақты деректер негізінде оның даму тенденциялары мен 

заңдылықтарын анықтау, зерттелетін құбылысты немесе процесті жетілдіру және дамыту 

бойынша нақты ұсыныстар әзірлеу. В) ғылыми талдау, синтездеу, қорыту дағдыларын алу, 

дербес тұжырымдар жасай білу, зерттелетін құбылысты немесе процесті жетілдіру және 

дамыту жөнінде нақты ұсыныстар әзірлеу. С) тақырып өзектілігінің рөлі мен маңызын 

түсіну. бұл оның маңыздылығын, қол жеткізілген шешімдердің уақтылы орындалуы мен 

болашағын көрсетеді. Зерттеудің ғылыми және қолданбалы маңыздылығын куәландыратын 

дәлелдер бар. Зерттелетін мәселенің қазіргі жағдайында кез-келген мәселенің шешілмеген 

немесе толық шешілмеген аспектілері бар екенін сенімді түрде көрсету қажет. Зерттеу 

гипотезасын ұсыну қарастырылып отырған мәселені бағалаумен және оны шешу қажеттілігі 

туралы мәлімдемемен байланысты. D) Қазақстан Республикасының негізгі нормативтік-

құқықтық актілерін зерделеу, оларды түсіну және мемлекеттік билік механизмі мен 

мемлекеттің құқықтық жүйесін қолдана білу. Е) ғылыми талдау, синтез, жалпылау 

дағдыларын игеру, тәуелсіз қорытынды жасай білу. Оқуға түсушілер қолданыстағы 

нормативтік материалды басшылыққа алып, оны өз бетінше талдап, нақты өмірлік 

жағдайларға қолдана білуі керек 
 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Адам құқықтарын қорғаудың заманауи мәселелері. 

Пән коды: AKKZM 5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., аға оқытушы Смагулов А.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттардың қажетті білімді, адам құқықтарын қорғау 

саласындағы дағдыларды, сондай-ақ халықаралық және ұлттық заң құжаттарын, адам 

құқықтарын қорғау тұжырымдамаларын ғылыми талдау дағдыларын меңгеруіне жәрдемдесу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Адам құқықтарын қорғаудың қазіргі заманғы мәселелері" 

курсы бұл адам және азамат құқықтарын қорғаудың іргелі қағидаттары (халықаралық 

конвенциялар және ұлттық заңнама), адам құқықтарының қазіргі заманғы жіктемесі(табиғи, 

Элементарлық, қасиетті) туралы білім жүйесін білдіретін саяси-құқықтық, қоғамдық ғылым 

және адам құқықтары тұжырымдамаларында (этатистік, либералдық, ынтымақтастық 

Тұжырымдамасы). 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық, Құқықтық және 

саяси ілімдердің тарихы. 

Постреквизиттері: дайындық бағытына сәйкес магистрлік жұмыстарды жазу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құқықтың жалпы теориясы ғылымының теориялық 

жетістіктерін, құқықтың жалпы теориясының қазіргі заманғы мәселелерін шешу жолдарын 

білу және түсіну. В) ғылыми талдау, синтездеу, қорыту дағдыларын алу, өз бетінше 

қорытынды жасай білу. С) өзінің ғылыми әдіснамасын әзірлеуде нақты құқықтық ғылымдар 
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мен пәндердің рөлі мен маңызын түсіну. Аталған міндетті шешу кезінде философия мен 

құқықтың жалпы теориясының жетістіктерін есепке алу; олардың өз пәнінің ерекшеліктері 

мен ерекшелігіне қатысты ғылыми әдіснаманың жалпы қағидаттары мен талаптарын 

нақтылау. Тарихи-құқықтық және тарихи-Мемлекеттік ғылымдардың жалпы құқық 

теориясына оң әсер етуі нәтижесінде құқық біліміндегі тарихизм принципі. D) Қазақстан 

Республикасының негізгі нормативтік-құқықтық актілерін зерделеу, оларды түсіну және 

мемлекеттік билік механизмінде және мемлекеттің құқықтық жүйесінде қолдану білігі. Е) 

ғылыми талдау, синтездеу, қорыту дағдыларын алу, дербес қорытынды жасай білу. Оқуға 

түсушілер қолданыстағы нормативтік материалды басшылыққа алып, оны өз бетінше талдап, 

нақты өмірлік жағдайларға қолдана білуі керек. 
 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Криминалистика және сот сараптамасының өзекті мәселелері. 

Пән коды: KzhSSOM 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., аға оқытушы Смагулов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Криминалистика курсы Қазақстан Республикасы 

Конституциясының ережелеріне, мемлекеттік билік пен басқарудың жоғары органдарының 

заңдары мен қаулыларына, құқық қорғау органдарының заңға тәуелді нормативтік 

актілеріне, құқық қорғау органдарының қылмыстарды анықтау, жолын кесу және алдын алу 

жөніндегі тергеу практикасына негізделеді. Шығармашылық ойлау дағдыларын 

қалыптастыру; даярлау бағытына сәйкес мамандарды даярлаудың тиімділігі мен сапасын 

арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Криминалистика қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық 

процесс, әкімшілік және құқықтың басқа салалары ғылымдарымен, жедел-іздестіру қызметі 

теориясымен тығыз байланысты. Осы білім салаларының жетістіктеріне сүйене отырып, 

криминалистика қылмыстардың криминалистикалық сипаттамаларын, қылмыстарды тергеу 

барысында тергеу және іздестіру әрекеттерін ұтымды және тиімді жүргізу бойынша 

тактикалық ұсыныстарды, жедел-іздестіру және тергеу практикасында заңдылық қағидатын 

іске асыруға бағытталған криминалистикалық құралдар мен әдістерді қолдану шарттарын 

әзірлейді. 

Пререквизиттері: Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, қылмыстық құқық, 

қылмыстық іс жүргізу құқығы, Криминалистика. 

Постреквизиттері: Мемлекет және құқық теориясының мәселелері, Институтты іске асыру 

мәселелері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білу және түсіну: құқықты зерттеу аспектілері әлемнің 

салыстырмалы құқықтану жіктемесінің — құқықтық жүйелерінің мәні болып табылады. В) 

практикалық міндеттерді, құқықтық жүйе ұғымының құндылығын тиімді және сапалы шеше 

білу, қоғам өмірінің құқықтық саласын кешенді талдау үшін талдамалық мүмкіндіктерді 

пайдалана білу. С) өз көзқарасын қисынды түрде білдіре және негіздей білу; D) өзінің 

мазмұны, элементтік құрамы, эпистемологиялық функциялары, әлеуметтік мақсаты, 

қоғамдық өмірдегі рөлі, материалдық және өзге де факторлармен детерминация сипаты, 

генезисі бойынша өзгешеліктері бар.төзімділік сезімін қалыптастыру.  Е) құқық көздері және 

қазіргі заманның негізгі құқықтық жүйелері бойынша білімін өз бетінше толықтыра білу 
 

2.2 Модуль. Материалдық және процессуалдық құқық нормаларын қолдану 

мәселелерін зерттейтін пәндер 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық философиясы 

Пән коды: KF 5205 

Кредит саны: 5 
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Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Мусаев Б.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарда объективті сипаттағы оның ерекше 

құқықтық мәні (яғни заң шығарушының еркінен тәуелсіз және жалпы субъективті фактордан 

тәуелсіз заңның мәні) және субъективті факторға тәуелді құқықтық құбылыс (заң 

шығарушының еркі мен пікірінен, ресми биліктің қалауы немесе озбырлығынан және т.б.) 

құқығындағы теориялық айырмашылық туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Концепцияның қазіргі әдіснамалық және герменевтикалық 

әдістерін қолдана отырып, концептуалды-құндылық деңгейінде зерттейтін жалпы теориялық 

негізгі құқықтық пән, құқықтық болмыстың, құқық пен заңды заңдардың негіздері мен 

мәнін, ұғымды, принциптерді, мағынаны және орынды түсінудің бағыттары, нұсқалары мен 

нұсқалары.тұтастай алғанда мәні және қоғамдағы құбылыс ретінде. Құқық философиясының 

объектісі-адамзат пен жеке адамның дамуына байланысты тұрақты дамуда, өзгеруде 

(құқықтың өткені мен болашағы әлеуметтік шындықтың маңызды негізі ретінде) болатын 

құқықтық шындық. Құқықтық шындық, заң қатысатын, қатысатын, оларға тікелей немесе 

жанама әсер ететін құбылыстардың, қатынастардың, институттардың, процестердің 

жиынтығы. Бұл құқықтық болмыс, құқықтық сана, құқықтық мәдениет, құқықтық 

қатынастар, қолданыстағы құқықтық отбасыларға, жеке тұлғаның құқықтық қасиеттеріне 

байланысты. Құқық философиясының пәні-құқық философиясының бағыттарына және оның 

функцияларына байланысты: онтологиялық, аксиологиялық, эпистемологиялық, 

әдіснамалық, герменевтикалық, дүниетанымдық, тәрбиелік, бірлікте және адамда құқықтың 

мәнін, пайда болуын, мақсатын түсіну. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Философия, Мәдениеттану 

Постреквизиттері: Мемлекет және құқық теориясының мәселелері, Қылмыстық істер 

бойынша іс жүргізу келісімі институтын іске асыру мәселелері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі философиялық-құқықтық заңдылықтар мен 

философиялық-құқықтық категорияларды, құқықтық шындықты философиялық-құқықтық 

ұғыну негіздерін, қазіргі заңгердің кәсіби ойлау принциптерін, құқықтық мәдениет негіздерін 

білу; В) Құқық философиясы бойынша семинарлық сабақтарда және пікірталастарда пікір 

таластыра, қорғай және өз ойын білдіре білу, өз дәлелдерін негіздей білу; С) өз көзқарасын 

логикалық сауатты білдіре және негіздей білу; D) өзінің мазмұны, элементтік құрамы, 

эпистемологиялық функциялары, әлеуметтік мақсаты, қоғамдық өмірдегі рөлі, материалдық 

және өзге де факторлармен детерминация сипаты, генезисі бойынша ажырата білу.Төзімділік 

сезімін қалыптастыру; Е) философиялық-құқықтық талдаудың, маңызды философиялық-

құқықтық идеологияны табу мен салыстырудың, құқықтық ғылым әдіснамасының негізгі 

дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан Республикасындағы жер қойнауын пайдаланудағы экологиялық 

тәуекелдерді құқықтық реттеу 

Пән коды: KRZhKPETK 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Курманова А.К, 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу 

проблемаларын, сондай-ақ экологиялық тәуекелдер мен қоршаған ортаға зиянды әсер ету 

дәрежесін қарау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы құқық мәні 

ұғымы, жер қойнауын пайдалану саласындағы құқықтық реттеудің қағидаттары, әдістері; 

Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы құқықтың субъектілері мен объектілері; 

жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманың даму тарихы мен қазіргі 

жай-күйі; жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы құқықтың құқықтың басқа 
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салаларымен арақатынасы. Жер қойнауын пайдалану саласындағы құқықтық қатынастар; 

жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік-құқықтық реттеу; жер қойнауын пайдалануға 

келісімшарттар жасасуды және орындауды құқықтық реттеу; жер қойнауын пайдалану 

саласындағы инвестициялық қызмет; жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

Құқық саласындағы халықаралық ынтымақтастық. 

Пререквизиттері: Азаматтық құқық (жалпы және ерекше бөлім), экологиялық құқық. 

Постреквизиттері: дайындық бағытына сәйкес магистрлік жұмыстарды жазу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жер қойнауы, пайдалы қазбалар ұғымын, қауіпсіз жер 

қойнауын пайдалану, жер қойнауын қорғау, жер қойнауын пайдалану жөніндегі ұлттық 

компания, жер қойнауын пайдалану құқығы, жер қойнауын пайдаланушы.  В) ұғымы мен 

мазмұнын, техногендік минералдық түзілімдерді, кең таралған пайдалы қазбаларды, пайдалы 

қазбаларды, минералдық шикізатты, салық режимін, қоршаған ортаға эмиссияларды, арнайы 

табиғат пайдалануды білуге міндетті. С) келісімшарттың, келісімшарттық аумақтың түсінігі 

мен мазмұнын білу. D) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың жобаларын 

жасай білу. Е) жер қойнауын пайдалану мәселелері бойынша консультациялық жұмыс 

жүргізе білу. 
 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Бітімгершілік өндіріс 

Пән коды: BO 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Жумагазиева Р.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: (оқу бағдарламасына сәйкес): "татуластыру өндірісі" пәнін 

оқытудың мақсаты магистранттарда азаматтық іс жүргізу құқығы саласында қазіргі заманғы 

іргелі білім қалыптастырудан тұрады, іс жүргізу құқығы институттарын зерделеу және 

түсіну, негізгі қағидаттар туралы алу, татуластыру құжаттарын жасау дағдыларын дамыту, 

медиация рәсімдерін жасау кезінде материалдық және іс жүргізу заңнамасының нормаларын 

түсіндіре және қолдана білу болып табылады. Істердің жекелеген санаттары бойынша 

медиация рәсімін жүргізу кезінде материалдық және процессуалдық заңнаманы қолдану: 

Медиация келісімдерінің жобаларын жасау дағдыларын меңгеру.  Шығармашылық ойлау 

дағдыларын қалыптастыру; даярлау бағытына сәйкес мамандарды даярлаудың тиімділігі мен 

сапасын арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет басшысы ұсынған 5 институционалдық реформаны 

іске асыру жөніндегі 100 нақты қадам-Ұлт жоспарында құқық үстемдігі маңызды басымдық 

ретінде көрсетілген.Сонымен қатар, Заңның үстемдігі тек заңнамалық мазмұнды ғана емес, 

сонымен бірге нысанды да білдіреді.Осындай нысандардың бірі тәуелсіздік жылдарында 

елеулі өзгерістерге ұшыраған сот ісін жүргізу болып табылады.Нормативтік актілердегі 

жаңашылдық дауларды реттеудің баламалы рәсімдерін ілгерілету болып 

табылады.Қазақстандағы сияқты перспективалардың бірі, қазіргі уақытта барлық жетекші 

мемлекеттерде азаматтық-құқықтық саладағы жанжалдар мен дауларды шешудегі маңызды 

рәсімдер татуластыру рәсімдері болып табылады. Татуластыру рәсімдері немесе балама 

рәсімдер дауларды шешудің сот тәртібінен бірқатар артықшылықтарға ие. 

Пререквизиттері: ҚР Азаматтық құқығы (Жалпы бөлім), ҚР отбасылық құқығы, ҚР Еңбек 

құқығы, ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы. 

Постреквизиттері: дайындық бағытына сәйкес магистрлік жұмыстарды жазу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) татуластыру құжаттарының дұрыс ресімделуін және 

жасалуын бағалайды; В) азаматтық процесс саласындағы негізгі заң мәселелерінің, оның 

ішінде заң жанжалдарының шешімдерін талдайды; С) заң фактілерін және олармен 

байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдайды; D) нормативтік құқықтық 

актілерді, азаматтық процесс көздерін, заң ұғымдарын қолданады, заң терминологиясын 
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біледі; Е) ақпаратты шет тілдерінде қабылдайды және құжаттайды, ғылыми және 

анықтамалық әдебиетті біледі. 
 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Заң психологиясы және процессуалдық құқық нормаларын қолдану 

мәселелерін зерттейтін пәндер 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі адвокаттық қызмет 

мәселелері  

Пән коды: KRShEAKM 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., аға оқытушы Нурлин А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты қорғаушылардың рөлін қамтамасыз 

ету мен күшейтуге және адвокаттық қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасын зерделеуге қатысты негізгі теориялық проблемаларды қарау, 

сондай-ақ оларда Қазақстан Республикасындағы сот өндірісінде қорғаушының құқықтық 

жағдайын қалыптастырудың мәні, міндеттері, жұмыс істеуі және тәртібі туралы, 

адвокаттардың құқықтары мен міндеттері туралы және т. б. білімді қалыптастыру болып 

табылады. курс бағдарламасы магистранттардың болашақ кәсіби қызметіне бағдарлануына, 

оларға адвокаттар алқасы қызметінің негізгі бағыттары және адвокаттар азаматтар мен 

ұйымдарға көрсететін заң көмегінің түрлері туралы жалпы түсінік беруге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің қысқаша мазмұны: бұл пән магистранттарға әртүрлі 

қоғамдық және құқықтық құрылымдарда, мемлекеттік органдарда және т.б. жұмыс істеу 

үшін қажетті адвокаттық қызметті реттейтін қолданыстағы заңнаманы талдауды жүзеге 

асыру үшін тиісті білім мен дағдыларды игеруге мүмкіндік береді. Сонымен бірге, ол 

қылмыстық, әкімшілік және сәйкесінше азаматтық істерді қарау кезінде қорғаушы немесе 

өкіл ретінде әрекет ететін адвокаттың қызметіне талдау жасауды қамтиды. Айта кету керек, 

бұл курс сот ісін жүргізудегі қорғаушылардың қызметін реттейтін заңнаманы одан әрі 

жетілдіруге байланысты проблемаларға бағытталған ғылыми пән ретінде қарастырылады. 

Пререквизиттері: қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын қолдану теориясы 

мен практикасы, сот дәлелдемелерінің теориясы 

Постреквизиттері: дайындық бағытына сәйкес магистрлік жұмыстарды жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын сезіну, кәсіби құқықтық сананың жеткілікті деңгейіне ие болу; В) заң 

консультанттарының құқықтық мәртебесі туралы білімді меңгеру және заң қызметтерін 

ұйымдастыру және ұсыну туралы білімді практикада қолдану; С) нормативтік құқықтық 

актілерді қолдануға, кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын 

іске асыруға қабілетті болу;  D) ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жинақтауға, талдауға, 

қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол жеткізу жолдарын; Е) кәсіби міндеттерін өз бетінше 

адал орындауға, заңгер этикасының қағидаттарын сақтауға міндетті. 

 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық атқару жүйесінде пробациялық бақылау 

Пән коды: KAZhPB 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Жумагазиева Р.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: (оқу бағдарламасына сәйкес) пробациялық бақылауды 

қолдану бөлігінде қылмыстық-атқару заңнамасын меңгеру және осы теориялық білімді 

практикада қолдануды үйрену. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: бас бостандығынан айыруға байланысты және байланысты 

емес жазаны орындау мәселелерін қарайды. Түзеу мекемелерінің түрлері, ұстау режимдері. 

Сотталғандардың құқықтары мен міндеттері, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

шаралары. ҚР ҚАК бойынша жазалардың түрлері, оларды орындау тәртібі. ҚР ӘМ ҚАЖК 

төрағасының өкілеттіктері, құқықтары, міндеттері. Сотталғандарды ҚР ӘМ ҚАЖК 

бақылауы. Сотталғандарды ұстаудың медициналық-санитариялық, материалдық-тұрмыстық 

жағдайлары. ТМ тәрбие жұмысы. Шығармашылық ойлау дағдыларын қалыптастыру; 

даярлау бағытына сәйкес мамандарды даярлаудың тиімділігі мен сапасын арттыру. 

Пререквизиттері: Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын қолдану теориясы 

мен практикасы, сот дәлелдемелерінің теориясы. 

Постреквизиттері: дайындық бағытына сәйкес магистрлік жұмыстарды жазу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми танымның нақты қағидаттары мен әдістерін, 

ғылыми зерттеу нәтижелерін ресімдеу тәсілдерін білу және түсіну; В) ғылыми жұмыстың 

барлық түрлері мен нысандары туралы жинақталған білімді практикада пайдалану; С) өз 

көзқарасын логикалық сауатты білдіру және негіздеу; пайымдаулар шығару, идеяларды 

бағалау және заң фактілері мен құқықтанушылардың ғылыми көзқарастары туралы 

тұжырымдар тұжырымдау дағдыларына ие болу; құқықтық практиканы жетілдіру үшін 

практикалық ұсынымдарды тұжырымдауға; D) саяси-құқықтық ойдың әртүрлі 

бағыттарының мәдени құндылықтарына, саяси және құқықтық дәстүрлеріне, 

құқықтанушылардың ғылыми зерттеулеріне толеранттылық сезімін, құрмет сезімін 

қалыптастыруға; Е) құқықтану және құқықтану саласындағы білімді дербес толықтыруға 

және жаңа дағдылар мен іскерліктерге ие болуға; құқық қолдану, құқық қорғау, құқық 

түсіндіру, құқық шығармашылығы практикасы туралы қажетті ақпаратты алуға және 

өңдеуге; практиканың кез келген түрінде құқықтық реттеудің оң және теріс тұстарын, 

олқылықтарын (проблемаларын) бөліп көрсете білу. 
 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Заң психологиясы  

Пән коды: ZP 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., аға оқытушы Смагулов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқықтық практиканы құқықтық саладағы адамдардың 

белсенділігі туралы арнайы психологиялық біліммен қамтамасыз ету, сот-психологиялық 

сараптаманың теориясы мен әдістемесін әзірлеу, Құқықтық еңбек психологиясын зерттеу, 

психологиялық кеңес беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: психология мен юриспруденцияның әртүрлі салаларын 

синтездейтін арнайы (қолданбалы) заң ғылымы құқықтық, қылмыстық, түзету 

психологиясын, қылмыстық іс жүргізу психологиясын және сот қызметін қамтиды. 

Құқықтық психологияның объектісі-қолданыстағы құқықтық реттеу процестері шеңберіндегі 

құқықтық қызметтің субъектілері ретінде адамдардың жекелеген түрлері және олардың 

қауымдастықтары. Құқықтық психологияның пәні-құқықтық қатынастар саласындағы 

адамның іс-әрекеті мен жеке басының психикалық заңдылықтары.  Курстың мазмұны 

құқықтық психология: заңды мінез-құлықты әлеуметтік реттеу факторы ретінде зерттейтін 

құқықтық психология, сондай-ақ құқықтық сана психологиясы; қылмыстық психология, 

оның мәні қылмыстық әрекетті, кінәні және жауапкершілікті жасау психологиясы болып 

табылады; жалпы тергеу жүйесіндегі тергеу әрекеттерінің психологиясын және қылмыстық 

процестегі сот-психологиялық сараптаманы зерттейтін қылмыстық іс жүргізу психологиясы; 

сот тергеуінің психологиялық сипаттамасынан, оның қатысушылары мен сот 

жарыссөздерінің психологиясынан тұратын Сот қызметінің психологиясы; түзеу 

психологиясы, оның міндеттері жазаның психологиялық мәселелерін, босатылғандарды 

әлеуметтік бейімдеу үшін бас бостандығынан айыруға сотталғандардың психологиясын 
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зерттеу болып табылады.і немесе балама рәсімдер дауларды шешудің сот тәртібінен бірқатар 

артықшылықтарға ие. 

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, Философия, Психология, әлеуметтану. 

Постреквизиттері: дайындық бағытына сәйкес магистрлік жұмыстарды жазу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми танымның нақты қағидаттары мен әдістерін, 

ғылыми зерттеу нәтижелерін ресімдеу тәсілдерін білу және түсіну; В) ғылыми жұмыстың 

барлық түрлері мен нысандары туралы жинақталған білімді практикада қолдана білу; С) өз 

көзқарасын логикалық сауатты білдіре және негіздей білу; пікір айту, идеяларды бағалау 

және заң фактілері мен құқықтанушылардың ғылыми көзқарастары туралы тұжырымдарды 

тұжырымдау дағдыларына ие болу; құқықтық практиканы жетілдіру үшін практикалық 

ұсынымдарды тұжырымдауға; D) саяси-құқықтық ойдың әртүрлі бағыттарының мәдени 

құндылықтарына, саяси және құқықтық дәстүрлеріне, құқықтанушылардың ғылыми 

зерттеулеріне толеранттылық сезімін, құрмет сезімін қалыптастыруға; Е) құқықтану және 

құқықтану саласында өз бетінше білімін толықтыра білуге және жаңа дағдылар мен 

іскерліктерге ие болуға; құқық қолдану, құқық қорғау, құқық түсіндіру, құқық 

шығармашылығы практикасы туралы қажетті ақпаратты алуға және өңдеуге; практиканың 

кез келген түрінде құқықтық реттеудің оң және теріс тұстарын, олқылықтарын 

(проблемаларын) бөліп көрсете білу. 
 

3.2 Модуль. Еңбек құқығы және процессуалдық құқық нормаларын қолдану 

мәселелерін зерттейтін пәндер 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық ізге түсу функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар 

мен лауазымды адамдар  

Пән коды: KITFZhAMOLA 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Жумагазиева Р.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: (оқу бағдарламасына сәйкес) пробациялық бақылауды 

қолдану бөлігінде қылмыстық-атқару заңнамасын меңгеру және осы теориялық білімді 

практикада қолдануды үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық қудалау функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік 

органдар мен лауазымды адамдар адам қылмыстық құқық бұзушылық жасаған жағдайда 

кінәсіз адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тарту және соттау жағдайларын болғызбау 

кезінде кінәлілерге қылмыстық жаза қолдану арқылы жеке адамды және қоғамды 

қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауға бағытталған мемлекет органдары әрекеттерінің 

құқықтық тәртібін белгілейді. Қылмыстық қудалау функциясын жүзеге асыратын 

мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар жеке адамның қол сұғылмаушылығына, жеке 

өмірінің құпиясына және негізсіз қысым жасаудан немесе бұзудан басқа да құқықтар мен 

бостандықтарға нақты құқықтық кепілдіктерді көздейді. Бұл қылмыстардан зардап 

шеккендерге бұзылған құқықтарды қорғау және қалпына келтіру құралдарын береді, 

олардың сот арқылы қорғалуын қамтамасыз етеді. 

Пререквизиттері: Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын қолданудың 

теориясы мен практикасы, Алдын ала тергеу мен анықтау заңдылығын прокурорлық 

қадағалау проблемалары 

Постреквизиттері: өндірістік практика, магистрлік диссертация жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазақстандық заң практикасын, жаңартылған 

қазақстандық заңнаманы, ғылыми және заңдық ақпаратты, жаңартылатын құқықтық және 

өзге де білімді құқықтық талдау әдіснамасын талдау; В) қазақстандық заң практикасын, 

жаңартылған қазақстандық заңнаманы, ғылыми және заңдық ақпаратты, салыстырмалы 

құқықтану әдісі негізінде жаңартылатын құқықтық және өзге де білімді талдау мен 

синтездеуді (жинақтауды) қолдану. С) қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру 
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саласында жұмыстың практикалық дағдыларын меңгеру; қорытындыларды салыстыру және 

тұжырымдау, қандай да бір мәселе бойынша өз дәлелін жасау қабілеті; D) ойларды 

тұжырымдау, ақпаратты құрылымдау, талдаудың негізгі санаттарын пайдалану, себеп-

салдарлық байланыстарды бөліп көрсету, ұғымдарды тиісті мысалдармен иллюстрациялау, 

өз тұжырымдарын дәлелдеу; сөйлеудің ғылыми стилін меңгеру. Е) ғылыми зерттеулер мен 

құқық қолдану практикасының қазіргі проблемаларын бағалау біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру. 
 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбектік  және әлеуметтік заңнаманың дамуының заманауи тенденциялары 

Пән коды: EEZDZT 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., аға оқытушы Смагулов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттардың еңбек құқықтық қатынастарының табиғаты 

мен мәнін түсінуіне қол жеткізу, практикалық қызметке білікті мамандарды даярлау; 

магистранттардың өздері практикада қолдана алатын, зерделенетін курс бойынша базалық 

білім алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: еңбек құқығы ұғымы, пәні, әдісі; Қазақстан Республикасының 

еңбек құқығының принциптері; еңбек құқығының субъектілері; Әлеуметтік әріптестік; 

Ұжымдық шарт; жеке еңбек шарты; Жұмыс уақыты және демалыс уақыты; жалақы; 

қызметкерлерге берілетін кепілдіктер мен өтемақы төлемдері; еңбекті қорғау; еңбек даулары; 

Халықаралық еңбек құқығы; Қазақстан Республикасындағы еңбекті құқықтық реттеу басқа 

салаларынан айырмашылығы ретінде әлеуметтік қамсыздандыру құқығы; әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру; әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығындағы Еңбек өтілі, оның түрлері, есептеу, растау тәртібі; орталықтан еңбекке 

қабілетсіз азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру; жинақтаушы зейнетақы қорларынан 

еңбекке қабілетсіз азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру. 

Пререквизиттері: Өкілді және сот органдарының заң шығару қызметі, Адам құқықтарын 

қорғаудың заманауи мәселелері 

Постреквизиттері: дайындық бағытына сәйкес магистрлік жұмыстарды жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жүйелендірілген түрде еңбек құқығы саласындағы 

базалық ұғымдар мен санаттарды, еңбек құқығы ұғымына негізгі теориялық тәсілдерді білу 

және түсіну. В) еңбек институттарын қолдану дағдыларын алу. С) кәсіп пен қызмет түрін 

таңдау құқығының рөлі мен маңызын түсіну. D) Қазақстан Республикасының негізгі 

нормативтік-құқықтық актілерін зерделеу, оларды түсіну және қолдана білу. Е) қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, толеранттылық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негізінде мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, 

проблемаларды хабарлау және шешу дағдыларын алу. 
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7М04201 – Құқықтану білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2019 

 

Цикл/ 

компоне

нт 

Пән коды Пәннің атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

Қ
Р

/E
S

T
C

 

1 2 3 4 5 

Кәсіптендіру пәндері 

5 Модуль. Процессуалдық   құқығындағы  өндіріс мәселелерін зерттейтін пәндер 

КП ЖК SPKKZh 6304 Сот процесіндегі қорғаушының құқықтық жағдайы 3 5/5 

КП ЖК APKEIZh 6305 Азаматтық процестік құқықтағы ерекше іс жүргізуі 3 5/5 

6 Модуль.  Еңбек заңнамасы және қылмыстық тергеу мәселелерін зерттейтін пәндер 

КП ЖК 
EZNSKM 6306 

Еңбек заңнамасының нормаларын соттарда қолдану 

мәселелері 
3 5/5 

КП ЖК KITFZhAMO

MLA 6307 

Қылмыстық ізге түсу функциясын жүзеге асыратын 

мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар 
3 5/5 

 

Кәсіптендіру пәндері  

5 Модуль. Процессуалдық   құқығындағы  өндіріс мәселелерін зерттейтін пәндер 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Сот процесіндегі қорғаушының құқықтық жағдайы. 

Пән коды: SPKKZh 6304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., аға оқытушы Смагулов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты қорғаушылардың рөлін қамтамасыз 

ету мен күшейтуге және адвокаттық қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасын зерделеуге қатысты негізгі теориялық проблемаларды қарау, 

сондай-ақ оларда Қазақстан Республикасындағы сот өндірісінде қорғаушының құқықтық 

жағдайын қалыптастырудың мәні, міндеттері, жұмыс істеуі және тәртібі туралы, 

адвокаттардың құқықтары мен міндеттері туралы және т. б. білімді қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Сот ісін жүргізудегі қорғаушының құқықтық жағдайы" курсы 

аясында оқыту магистранттарда қорғаушылардың юрисдикциялық іс жүргізуге қатысу 

құралдарын, әдістері мен тәсілдерін пайдалану бойынша білім, білік және дағды жүйесін 

қалыптастыруға бағытталған. Бұл пән магистранттарға әртүрлі қоғамдық және құқықтық 

құрылымдарда, мемлекеттік органдарда және т.б. жұмыс істеу үшін қажетті адвокаттық 

қызметті реттейтін қолданыстағы заңнаманы талдауды жүзеге асыру үшін тиісті білім мен 

дағдыларды игеруге мүмкіндік береді. Сонымен бірге, ол қылмыстық, әкімшілік және 

сәйкесінше азаматтық істерді қарау кезінде қорғаушы немесе өкіл ретінде әрекет ететін 

адвокаттың қызметіне талдау жасауды қамтиды. Айта кету керек, бұл курс ғылыми пән 

ретінде қарастырылады, оның басты назарында. 

Пререквизиттері: Қылмыстық жазанын мақсаттарын жүзеге асыру мәселелері. 

Бітімгершілік өндіріс. 

Постреквизиттері: Зерттеу практикасы. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, кәсіби құқықтық сананың жеткілікті деңгейіне ие болу; B) Заң 

консультанттарының құқықтық мәртебесі туралы білімді меңгеру және заң қызметтерін 
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ұйымдастыру және ұсыну туралы білімді практикада қолдану; C)нормативтік құқықтық 

актілерді қолдануға, кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын 

іске асыруға қабілетті болу; D) ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жалпылауға, талдауға, 

қабылдауға, мақсат қоюға және оған жету жолдарын таңдауға қабілетті болу; E) өз бетінше 

кәсіби міндеттерін адал орындай білу, заңгер этикасының қағидаларын сақтау. 

 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтық процестік құқықтағы ерекше іс жүргізуі 

Пән коды: APKEIZh 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., аға оқытушы Смагулов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарда азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының 

негізгі ережелері туралы, ерекше өндіріс туралы, азаматтар мен ұйымдардың субъективті 

құқықтары мен заңды мүдделерін сот арқылы қорғау тетігі, азаматтық іс жүргізу 

заңнамасының құрамы мен құрылымы және оны қолдану жөніндегі сот практикасы туралы 

білімнің тұрақты жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: "Азаматтық іс жүргізу құқығындағы ерекше өндіріс" оқу пәні 

ретінде заң жоғары оқу орындарының негізгі оқу пәндерінің бірі болып табылады және 

құқықтық білімнің іргелі салаларының бірі болып табылады. 

Ерекше іс жүргізу бірқатар іс жүргізу ерекшеліктерімен сипатталатын азаматтық істердің 

белгілі бір шеңбері бойынша азаматтық сот ісін жүргізудің тәуелсіз, үшінші түрі ретінде 

қарастырылады. 

Алайда, арнайы өндірістің мәнін ерекше өндіріске жатқызылған істердің материалдық-

құқықтық және іс жүргізу сипатын және өндіріс мақсаттарының сипатын және арнайы 

өндірісте сот төрелігі жүзеге асырылатын әдістерді талдау нәтижесінде ғана түсінуге және 

ашуға болады. Дәл осы жағдайлар, сайып келгенде, арнайы іс жүргізу істерін қараудың 

процедуралық тәртібінің ерекшеліктерін анықтайды.  

Пререквизиттері: Мұрагерлік қатынастарының реттеу мәселелері. Азаматтық және 

азаматтық-процестік заңнаманы қолданудың теориясы мен тәжірибесі. 

Постреквизиттері: Зерттеу практикасы. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, кәсіби құқықтық сананың жеткілікті деңгейіне ие болу; B)  кәсіби 

міндеттерін адал атқаруға, заңгер этикасының қағидаттарын сақтауға қабілетті болу; C)  

ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және 

оған жету жолдарын таңдауға қабілетті болу; D) өзінің кәсіби қызметінің бейініне сәйкес 

нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға қабілетті болу; E) дамыған құқықтық 

сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыруға 

қабілетті болу. 

 

6 Модуль. Еңбек заңнамасы және қылмыстық тергеу мәселелерін зерттейтін пәндер 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбек заңнамасының нормаларын соттарда қолдану мәселелері. 

Пән коды: EZNSKM 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., аға оқытушы Смагулов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттардың негізгі теориялық ережелер, Қазақстан 

Республикасының еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы заңнамасы 

саласындағы білімді меңгеруі, заңнамамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі, практикада 

туындайтын күрделі жағдайларда бағдарлай білуі, алған білімдерін қолдану дағдыларын 

меңгеруі. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Соттардың еңбек заңнамасының нормаларын қолдану 

проблемалары-Заң жоғары оқу орындарының магистранттарын зерттеу үшін "Заңтану" 

мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген 

құқықтың маңызды салаларының бірі. 

Бұл оқу пәнін оқыту пәні жұмысшылардың еңбегін пайдалану процесінде қалыптасқан 

қоғамдық еңбек қатынастарын реттейтін құқық нормалары және еңбек қатынастарымен 

тығыз байланысты қатынастар, сондай-ақ еңбек құқығы ғылымына тән құқықтық 

категориялар, теориялық тұжырымдамалар болып табылады. Еңбек заңнамасын ғылыми пән 

ретінде қолданудың өзекті мәселелері қоғамдық қатынастарды олардың тарихи дамуындағы 

ұйымдастырудың құқықтық нормаларын зерттейтін заң ғылымының бөлігі болып табылады, 

мемлекет пен құқықтың жалпы теориясында дамыған категориялар мен анықтамаларды 

пайдаланады. 

Пререквизиттері: Басқару психологиясы. Азаматтық және азаматтық-процестік заңнаманы 

қолданудың теориясы мен тәжірибесі 

Постреквизиттері: Зерттеу практикасы. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, кәсіби құқықтық сананың жеткілікті деңгейіне ие болу; B)  кәсіби 

міндеттерін адал атқаруға, заңгер этикасының қағидаттарын сақтауға қабілетті болу; C)  

ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және 

оған жету жолдарын таңдауға қабілетті болу; D) өзінің кәсіби қызметінің бейініне сәйкес 

нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға қабілетті болу; E) дамыған құқықтық 

сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыруға 

қабілетті болу. 

 

Дублин дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Қылмыстық ізге түсу функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар 

мен лауазымды адамдар. 

Пән коды: KITFZhAMOMLA 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к., доцент Исмаилова Б.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында 

қылмыстық іс жүргізу құқығын оқытудың мақсаты магистранттардың терең теориялық 

білімдерін қалыптастыру және осы негізде сот және құқық қорғау органдарына жүктелген 

міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті берік Дағдылар мен қабілеттерге баулу болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық қудалау функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік 

органдар мен лауазымды адамдар адам қылмыстық құқық бұзушылық жасаған жағдайда 

кінәсіз адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тарту және соттау жағдайларын болғызбау 

кезінде кінәлілерге қылмыстық жаза қолдану арқылы жеке адамды және қоғамды 

қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауға бағытталған мемлекет органдары әрекеттерінің 

құқықтық тәртібін белгілейді. 

Қылмыстық қудалау функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды 

адамдар жеке адамның қол сұғылмаушылығына, жеке өмірінің құпиясына және негізсіз 

қысым жасаудан немесе бұзудан басқа да құқықтар мен бостандықтарға нақты құқықтық 

кепілдіктерді көздейді. Бұл қылмыстардан зардап шеккендерге бұзылған құқықтарды қорғау 

және қалпына келтіру құралдарын береді, олардың сот арқылы қорғалуын қамтамасыз етеді. 

Қылмыстық процесті зерттеу қылмыстық іс жүргізу заңнамасының принциптері мен 

нормаларын білуге ғана емес, сонымен бірге оны қолдану тәжірибесімен, өмірде туындайтын 

проблемалармен танысуға мүмкіндік береді. 
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Пререквизиттері: Криминалистика және сот сараптамасының өзекті мәселелері. 

Қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнаманы қолданудың теориясы мен тәжірибесі 

Постреквизиттері: Зерттеу практикасы. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) қазақстандық заң практикасын, жаңартылған 

қазақстандық заңнаманы, ғылыми және заңдық ақпаратты, жаңартылатын құқықтық және 

өзге де білімді құқықтық талдау әдіснамасын талдау; B) салыстырмалы құқықтану әдісі 

негізінде қазақстандық заң практикасын, жаңартылған қазақстандық заңнаманы, ғылыми 

және заңдық ақпаратты, жаңартылатын құқықтық және өзге де білімді талдау мен 

синтездеуді (жинақтауды) қолдану. C) қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру 

саласында практикалық дағдыларды меңгеру; қандай да бір мәселе бойынша 

қорытындыларды салыстыру және тұжырымдау, өз дәлелін жасау қабілеті, D) ойларды 

тұжырымдау, ақпаратты құрылымдау, талдаудың негізгі категорияларын қолдану, себеп-

салдарлық байланыстарды бөліп көрсету, ұғымдарды тиісті мысалдармен суреттеу, өз 

тұжырымдарыңызды дәлелдеу; сөйлеудің ғылыми стилін меңгеру. E) ғылыми зерттеулер мен 

құқық қолдану практикасының қазіргі проблемаларын бағалау біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

8D04101 – Экономика білім бағдарламасы 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Қазіргі заман экономикасы 

БП ЖК EZA 7201 Экономикалық зерттеудің әдістемесі 1 5/5 

БП  ТК CE 7202 Цифрлық экономика 1 5/5 

КП  ТК InsE 7301 Институционалды экономика 1 5/5 

2.2 Модуль. Инвестицияларды талдау және басқару 

БП ЖК EZA 7201 Экономикалық зерттеудің әдістемесі 1 5/5 

БП  ТК IT 7202 Инвестициялық талдау 1 5/5 

КП  ТК IZhZhB 7301 Инновациялық жобаларды жоспарлау мен  басқару 1 5/5 

Кәсіптендіру пәндері 

4.1 Модуль. Басқарудың ұлттық моделі 

КП  ТК DKBUM 7302 Дағдарысқа қарсы басқарудың ұлттық моделі 2 6/6 

КП ТК BZhSZh 7303 Бизнес жүйелерде стратегиялық жоспарлау 2 6/6 

4.2 Модуль. Басқарудың инновациялық-ақпараттық технологиялары 

КП  ТК IM 7302 Инновация маркетингі 2 6/6 

КП ТК 
KZETETS 

7303 

Қазіргі заманғы экономикада табыстар мен еңбекақы 

төлеу саясаты 
2 6/6 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Қазіргі заман экономикасы 

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

Пәннің атауы: Экономикалық зерттеудің әдістемесі 

Пән коды: EZA 7201 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: экономикалық зерттеулер әдістемесінің категориялары мен 

негізгі ұғымдарымен, ғылыми таным мен экономикалық ғылымның нысандары мен 
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әдістерімен, ғылыми-зерттеу қызметінің принциптері мен ұйымдастырылуымен; зерттеу 

гипотезасын сәйкестендірумен; жаңа ақпараттық ресурстармен; экономикалық зерттеулердің 

қазіргі заманғы практикасының негізгі мәселелерімен таныстырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): «Әдіс» ұғымының мәні, зерттеудің негізгі 

әдістерінің жіктелуі және мазмұны; экономикадағы ғылыми зерттеу әдістері; экономикалық 

талдау әдістері; экономикадағы Ғылыми зерттеудің статистикалық әдістері; экономикадағы 

экономикалық-математикалық талдау әдістері. 

Пререквизиттері: Экономиканы талдаудың математикалық әдістері 

Постреквизиттері: докторлық диссертацияны орындау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) экономикалық 

құбылыстар мен процестердің мәнін білу; В) экономикалық құбылыстар мен процестерді 

жүйелендіру және үлгілеуді білу; С) қол жеткізілген нәтижелерді бағалау; міндеттерді 

шешудің ең жақсы тәсілдерін таңдау үшін қажетті шығармашылық ойлау; D) ғылыми 

пікірталасты жүргізу дағдысы; Е) атқару және басқару сипатындағы кәсіби проблемаларды 

шешуде оңтайлы шығуды табу. 

           

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

Пәннің атауы: Цифрлық экономика  

Пән коды: CE 7202 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Аглешов Қ.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты: докторанттарда сандық экономиканың мәні, оның негізгі 

сипаттамалары мен ерекшеліктері; сандық экономиканың әлемдік трендтерін зерттеу; 

бизнес-идеяны туғаннан нарыққа шығаруға дейінгі электрондық бизнесті табысты құру 

тәжірибесі, сондай-ақ Қазақстандағы цифрлық экономиканың даму перспективалары мен 

үрдістері туралы білім кешенін қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Цифрлық технологиялардың қасиеттері. 

Сандық экономиканы анықтау. Цифрлық экономиканың жағдайы және даму болашағы. 

Төртінші өнеркәсіптік революция және оның сипаттамасы. Индустрияны қалыптастыру 

мәселелері 4.0. Цифрлық экономикадағы бизнесті басқару ерекшеліктері. Сандық 

экономикадағы техника мен технологиялардың сипаттамалары. Платформалар негізіндегі 

Бизнес. Сандық экономикадағы Маркетинг. Басым сандық жобалар. Цифрлық экономиканы 

дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру. 

Пререквизиты: Экономика және инновацияларды басқару, Инновацияларды бағалау  

Постреквизиты: Бизнес жүйелерде стратегиялық жоспарлау, Инновация маркетингі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) электрондық 

бизнес пен электрондық коммерцияның ерекше ерекшеліктерін, қазіргі заманғы желілік 

экономиканың типологиясын, Интернетте Маркетингтік зерттеу әдістерін білу; В) 

кәсіпкерлік қызметтің барлық салаларында Интернет ортасын пайдалануды жоспарлау, 

жобалау және бағалай білу; С) кәсіпорынның инновациялық қызметіне талдау жасай білу; D) 

сандық экономика жағдайында коммуникациялық процестерді бағалау құралдарын 

пайдалану дағдыларын меңгеру; Е) ең заманауи технологияларды ескере отырып, 

интернетпен байланысты процестерді басқару әдістерін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Институционалды экономика 

Пән коды: InsE 7301 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты: докторанттардың экономикалық теорияның баламалы 

бағыттары туралы түсініктерін кеңейту және тереңдету; жаңа институционалдық 

экономиканың зерттеу бағдарламасы ретінде мүмкіндіктерін анықтау және оның құралдарын 

экономикалық процестердің мәнін талдау және түсіну үшін, сондай-ақ нарықтық реформалау 

процестерінің нақты тәжірибесін түсіну үшін, соның ішінде Қазақстанда қолдануға 

мүмкіндік беретін дағдыларды игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Институционалдық экономиканың негізгі 

бағыттары, әдіснамасы. Қазіргі институционализмнің негізгі бағыттарының базалық 

санаттары. Институттарды зерттеуге келісімшарттық тәсіл. Институционалдық орта және 

оның экономикалық агенттердің мінез-құлқына әсері. Трансакциялық шығындар теориясы. 

Меншік құқығының теориясы. Контрактілер теориясы. Фирманың теориясы. Мемлекеттік 

реттеудің институционалдық аспектілері. Институционалдық өзгерістер. 

Пререквизиты: Экономикалық теория 

Постреквизиты: Дағдарысқа қарсы басқарудың ұлттық моделі, докторлық диссертацияны 

орындау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) 

институционалдық экономиканың негізгі бағыттарының категорияларын, концепцияларын, 

пәндік салаларын,отандық экономиканың даму кезеңдерін, себептерін, заңдылықтарын білу; 

В) экономикалық институттармен өзара байланыста экономикадағы құбылыстар мен 

процестерді білу және талдай білу; С) нақты жағдайларды талдау кезінде институционалдық 

сипаттағы проблемаларды анықтай білу; D) қазіргі заманғы экономиканы институционалдық 

талдауды жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты іздеу және пайдалану дағдыларын меңгеру;  

Е) экономикалық институттарды және экономиканың қызмет етуі мен дамуының 

институционалдық факторларын талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру. 

 

2.2 Модуль. Инвестицияларды талдау және басқару 

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

Пәннің атауы: Инвестициялық талдау 

Пән коды: IT 7202 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Тусупбекғова Р.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: докторанттарда тұрақты өзгеретін сыртқы орта жағдайында 

ұсынылатын жаңалықтардың тиімділігін бағалау үшін қажетті инвестициялық талдаудың 

мәні туралы терең кәсіби білімді қалыптастыру; тиімді басқару шешімдерін негіздеуде 

инвестициялық талдау, бюджеттеу және бақылау саласындағы практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Инвестициялық белсенділікті зерттеу 

әдістемесі. Олардың өсу резервтерін анықтау мақсатында кәсіпорынның инвестициялық 

қызметінің тиімділігін бағалау. Инвестициялық жобаларды бағалау және таңдау әдістері. 

Бәсекелес инвестицияларды бағалау әдістері. Тәуекелдер және белгісіздік. Инвестициялық 

жобалардың экономикалық тиімділігі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Бизнес жүйелерде стратегиялық жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) ұзақ мерзімді 

қаржылық шешімдерді негіздеудің теориялық негіздерін білу; В) инвестициялардың 

экономикалық тиімділігін талдау әдістерін білу және қолдана білу; С) Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізе білу; D) инвестициялық 

шешімдерді қабылдау кезінде инфляция мен тәуекелді есептеу әдістерін меңгеру; Е) 

инвестициялық шешімдерді әзірлеу және қабылдау дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 
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Пәннің атауы: Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

Пән коды: IZhBZh 7303 

Кредиттер саны: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттарда заманауи экономикалық ойлауды 

қалыптастыру, бизнесті жоспарлау әдіснамасын меңгеру және нарықтық ортаның өзгеру 

жағдайы мен үрдістерін ескере отырып, инновациялық жобаның параметрлерін есептеу 

бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Инновациялық жобаларды бизнес-

жоспарлаудың мәні, құрылымы және ерекшеліктері. Инновациялық бизнес-жобаларды 

әзірлеу кезеңдері. Инновациялық бизнес-жобаларды құрайтын және іске асыратын 

қатысушылар. Инновациялық жобаларды құру әдістемесі. Инновациялық жобалардың 

тиімділігін бағалау көрсеткіштері. Инновациялық жобалардың тиімділігін анықтау 

әдістемесі. Басым инновациялық жобаларды анықтау және қаржыландыру саласындағы 

мемлекеттік саясат. 

Пререквизиты: Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

Постреквизиты: Инновация маркетингі, докторлық диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) инновациялық 

жобаларды бизнес-жоспарлаудың мәнін, құрылымын және ерекшеліктерін білу, 

инновациялық бизнес-жобаларды құраушы туралы, басым инновациялық жобаларды 

анықтау және қаржыландыру саласындағы мемлекеттік саясат туралы түсінікті болу; в) 

жоспарлар жүйесінде бағдарлануды білу және білу; бизнес-идеяны негіздеу, бизнес жоспар 

көрсеткіштерін есептеу; С) кәсіпорындардың инвестициялық және инновациялық қызметіне 

талдау жүргізе білу; D) инновациялық бизнес-жобаға қатысушылардың мүдделерін келісу 

дағдыларын меңгеру; Е) инновациялық; Е) инвестициялық және инновациялық қызметті 

бизнес-жоспарлаудың жекелеген аспектілері бойынша тиімді шешімдерді әзірлеу 

дағдыларын меңгеру. 

 

Кәсіптендіру пәндері  

4.1 Модуль. Басқарудың ұлттық моделі 

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

Пәннің атауы: Дағдарысқа қарсы басқарудың ұлттық моделі 

Пән коды: DKBUM 7302 

Кредиттер саны: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: докторанттарда дағдарыстар теориясы мен дағдарысқа қарсы 

менеджмент, Қазақстандағы дағдарысқа қарсы басқару институты, мемлекеттің дағдарысқа 

қарсы саясаты, дағдарысқа қарсы басқарудың ұлттық моделі, сондай-ақ дағдарысқа қарсы 

стратегиялық баламаларды әзірлеу және қалыптастыру, дағдарысқа қарсы басқару құралдары 

мен әдістерін меңгеру саласында терең білім кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): әлеуметтік-экономикалық жүйедегі 

дағдарыстар. Дағдарыстық құбылыстардың жіктелуі. Мемлекеттікбасқару жүйесіндегі 

дағдарыстар. Қаржылық сауықтыру жүйесін мемлекеттік басқару. Мемлекеттік басқару және 

дағдарысқа қарсы менеджмент. Қазақстан экономикасын санациялау проблемасын шешудегі 

дағдарысқа қарсы басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктері. Қазіргі қазақстандық жағдайдағы 

дағдарысқа қарсы басқару. Дағдарысқа қарсы болжау. Дағдарысқа қарсы басқарудағы 

стратегия мен тактика. Дағдарысқа қарсы басқару жүйесінде кәсіпкерлік тәуекелдерді 

басқару процесінің алгоритмі. Дағдарыстық жағдайларда персоналды басқару. Шет елдердің 

дағдарысқа қарсы басқару тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Институционалды экономика 
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Постреквизиттері: докторлық диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) дағдарысқа 

қарсы менеджердің базалық құралдары мен санаттарының мазмұнын; экономиканың әр түрлі 

деңгейлеріндегі санация саясатының негіздері мен принциптерін; корпоративтік бақылау 

нарығының жұмыс істеу өлшемдері мен көрсеткіштерін білу; В) кәсіпорынның қаржылық 

жағдайының көрсеткіштері мен коэффициенттеріне талдау жасай білу; С) борышкердің 

төлем қабілеттілігін қалпына келтіру үшін активтердің жеткіліктілігін туындау мүмкін 

көздері бойынша саралап бағалау; D) экономика субъектілерін қаржылық сауықтыруды 

жүргізу бойынша стратегиялар мен іс-шаралар жүйесін; Е) дағдарысқа қарсы басқару және 

қаржы ағындарын басқару саласында басқару шешімдерін әзірлеу дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Бизнес жүйелерде стратегиялық жоспарлау 

Пән коды: BZhSZh 7303 

Кредиттер саны: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тасмаганбетов А.Б. 

Курсты оқытудың  мақсаты: докторанттарда бизнес жүйелердегі стратегияны әзірлеумен, 

енгізумен және іске асырумен байланысты теориялық және әдіснамалық мәселелер 

саласында терең білім кешенін қалыптастыру; ситуативтік талдау, стратегиялық 

баламаларды әзірлеу және стратегиялық перспективаларды бағалау негізінде стратегиялық 

жоспарлаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Стратегиялық жоспарлаудың теориялық 

негіздері. Фирманың миссиясын қалыптастыру. Стратегиялық жоспарлау міндеттерін 

шешудің классикалық концепциялары. Стратегиялық жоспарлау теориясының дағдарысы. 

Бизнес-жүйелердің теориясы және бизнесті дамыту. Стратегиялық жоспардың негізгі 

элементтері. Бизнес-идеяларды қалыптастыру. Ұйымның бизнес-әлеуетін талдау. Бизнесті 

дамыту стратегиясын жобалау. 

Пререквизиттері: Инновациялық жобаларды жоспарлау мен басқару, Экономикалық 

зерттеудің әдіснемесі 

Постреквизиттері: докторлық диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) стратегиялық 

жоспарлаудың теориялық негіздерін, бизнес-жүйелердің теориясын және бизнесті дамыту, 

ұйымның бизнес-әлеуетін талдау әдістерін және т. б. білу; В) шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеуді; С) жоспарлардың экономикалық бөлімдерін жасау үшін қажетті 

есептерді орындауды, оларды негіздеуді және қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс 

нәтижелерін ұсынуды; D) қаржылық, бухгалтерлік және өзге де экономикалық ақпаратты 

өңдеу үшін құрал-саймандық құралдарды таңдауды және өзінің таңдауын негіздеуді;; Е) 

кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті стандартты теориялық және эконометриялық 

модельдерді құру, алынған нәтижелерді талдау және интерпретациялау дағдыларын меңгеру 

 

4.2 Модуль. Басқарудың инновациялық-ақпараттық технологиялары 

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

Пәннің атауы: Инновация маркентингі 

Пән коды: IM 7302 

Кредиттер саны: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: докторанттарда ғылымды қажет ететін өнімдер мен 

технологияларды тарату механизмі ретінде инновация нарығын дамыту туралы, 

инновациялар маркетингінің ерекшеліктері туралы, инновацияларды әзірлеуді, шығаруды 
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және нарыққа жылжытуды маркетингтік басқарудың аса маңызды стратегиялық мәселелері 

туралы жүйелі түсінік қалыптастыру, сондай-ақ инновацияны сәтті коммерцияландыру үшін 

қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Маркетинг және инновациялық қызмет. 

Инновацияның нарықта таралуы. Инновациялық компаниялардың стратегиялық маркетингі. 

Инновациялық өнімдердің тарату арналары және өткізу тізбектері. Инновациялық 

нарықтардағы баға белгілеу. Маркетингтік коммуникациялар. Инновацияларды нарыққа 

шығару кезінде тұтынушылардың мінез-құлқын басқару. Тауарлар мен қызметтерді 

жылжытудың жаңа әдістері: Әлеуметтік және зияткерлік желілер. Клиентке бағытталған 

маркетинг және инновацияларды коммерцияландыру. 

Пререквизиттері: Инновациялық жобаларды жоспарлау мен басқару 

Постреквизиттері: докторлық диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) инновациялар 

маркетингі саласындағы қазіргі заманғы тұжырымдамаларды, жоғары технологиялық 

өнімдердің маркетингтік стратегияларының негізгі түрлерін білу; в) маркетингтік 

стратегиялардың негізгі түрлерін білу және қолдана білу; С) инновацияларды генерациялау, 

тарату және жылжыту процестерін әзірлеу және басқара білу; D) инновацияларды жылжыту 

үшін маркетингтік коммуникация әдістерін пайдалана білу; Е) жаңа өнімдерді нарыққа 

шығару, тарату және жылжыту процестерімен байланысты маркетингтік шешімдерді 

қабылдау дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі заманғы экономикада табыстар мен еңбекақы төлеу саясаты 

Пән коды: KZETETS 7302 

Кредиттер саны: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тусупбекова Р.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: докторанттарда халықтың табысын қалыптастыру мәселелері 

бойынша терең білім мен дағды кешенін қалыптастыру, қазіргі экономикалық жағдайда 

кәсіпорындарда еңбекақы төлеу жүйесін ұйымдастыру, табыс пен жалақы саясаты мен 

әдістерін қолдану, сонымен қатар халықтың өмір сүру деңгейін бағалауда қазіргі заманғы 

тәсілдемелер. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Жалақының макро-және 

микроэкономикалық аспектілері. Еңбек ақыны қалыптастыру және реттеу саясаты мен 

механизмі. Инфляция, салық салу және олардың персоналдың еңбекақысын қалыптастыруға 

әсері. Жұмыспен қамту және өзін-өзі жұмыспен қамту саясаты, жұмыссыздық. 

Қызметкерлердің еңбек ақысына олардың динамикасының әсері. Жалақы түрлері мен 

жүйелері. Ұйымдарда, кәсіпорындарда, мекемелерде қызметкерлердің еңбекақысын 

қалыптастыру. Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу. Персоналдың еңбегіне ақы 

төлеуді ұйымдастырудағы шетелдік тәжірибе. 

Пререквизиттері: Институционалды экономика 

Постреквизиттері: докторлық диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) нарықтық 

экономика жағдайында халықтың әртүрлі топтарының табыстары мен жалақысы саясатының 

мәнін, олардың негізгі көздері туралы білу; нақты жалақы динамикасының тұтыну 

бағасының динамикасымен, нақты жалақы мен халықтың әр түрлі топтарының 

табыстарының өзгеруін анықтайтын факторлармен байланыс мәселелері; В) жалақы 

деңгейін, оның өзгеру критерийлерін, табыс пен жалақы саясатын талдай білу және болжау; 

С) еңбек ақы төлеудің таңдалған жүйесін ескере отырып, қаржылық есептілікті жасай білу; 

D) стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу және адами ресурстар аудиті 

проблемаларын талдауға тұтас көзқарас дағдыларын меңгеру; Е) экономиканы басқарудың 
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әртүрлі деңгейлерінде табыстар мен жалақыны ұйымдастыру мен саралауды мемлекеттік 

және ұжымдық-шарттық реттеу тетіктерін зерттеу әдістемесін меңгеру. 
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