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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік университетінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында 

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 орталығынан немесе кафедра 

меңгерушілерінен 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 университеті Ғылыми кеңесінің 

шешімдері. 
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Базалық пәндер 

Модуль 2.1 - Қазіргі заман экономикасы   

БП  ТК CE 7202 Цифрлық экономика 1 5/5 

КП  ТК IE 7301 Институционалды экономика 1 5/5 

Модуль 2.2 - Инвестицияларды талдау және басқару  

БП  ТК IT 7202 Инвестициялық талдау 1 5/5 

КП  ТК IZhZhB 7301 Инновациялық жобаларды жоспарлау мен  басқару 1 5/5 

Кәсіптендіру пәндері 

Модуль 4.1 - 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 

Модуль 4.2 - 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 

Модуль 2.1 - Қазіргі заман экономикасы 

Дублин дескрипторлары:А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Цифрық экономика 

Пән коды: CE 7202 

Кредиттер саны:5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Аглешов К.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): 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. 

Пререквизиттері: Инновациялық экономика, Инвестициялық талдау 

Постреквизиттері: Инновация маркетингі, докторлық диссертацияны орындау 

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 
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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: IE7301 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): 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. 

Пререквизиттері: Экономикалық зерттеудің әдістемесі, Экономикалық саясат 

Постреквизиттері: 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. 

 

Модуль 2.2 - Инвестицияларды талдау және басқару 

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

Пәннің атауы: Инвестициялық талдау 

Пән коды: IT7202 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Аглешов Қ.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): 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. 



8 
 

Бәсекелес инвестицияларды бағалау әдістері. Тәуекелдер және белгісіздік. Инвестициялық 

жобалардың экономикалық тиімділігі. 

Пререквизиттері: Экономикалық саясат, Инновациялық экономика 

Постреквизиттері:докторлық диссертацияны орындау 

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) 

Пәннің атауы: Инновациялық жобаларды жопарлау мен басқару 

Пән коды: IZhZhB 7301 

Кредиттер саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): докторанттардың әртүрлі типтері 

мен ауқымындағы инновациялық жобаларды негіздеу, дайындау, жоспарлау және 

контроллинг саласында, сондай-ақ бизнес жоспарлау, қаржыландыру және қаржылық талдау, 

зияткерлік меншікті қорғау тәуекелдері мен мәселелері мәселелерінде білімі мен практикалық 

дағдыларын кеңейту және тереңдету. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру. 

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Инновациялық бағдарламаларды әзірлеу. 

Жобаларды басқарудағы негізгі ұғымдар. Инновациялық жобаларды жоспарлаудың 

принциптері мен әдістері. Инновациялық жобаларды басқарудың принциптері мен әдістері. 

Инновациялық жобаны дайындау. Инновациялық қызметті қаржыландыру және оның 

тиімділігі. 

Пререквизиттері: Экономикалық саясат, Инновациялық экономика 

Постреквизиттері: Инновация маркетингі, докторлық диссертацияны орындау 

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

жобаларды, инновациялық жобаларды құрайтын және іске асыратын инвестициялық процеске 

қатысушыларды, басым инновациялық жобаларды анықтау және қаржыландыру саласындағы 

мемлекеттік саясатты жоспарлаудың мәнін, құрылымын және ерекшеліктерін білу; В) жобаны 

(инновацияны) басқару объектісі ретінде талдай білу, Ресурстарды пайдалану және 

қалыптастыру, шығындар, Жобаны іске асыру тәуекелдері бойынша ақпаратты жүйелеу және 

жинақтау; С) стандартты емес, креативті шешімдерді іздестіру теорияларын пайдалана 

отырып, инновацияларды іске асыру жобаларын; D) құжаттар құрастыра білу, мақалалар мен 

баяндамалар түрінде жасалған жұмыс нәтижелерін таныстыру және қорғау; Е) инновациялық 

жобалардың тиімділігін бағалау дағдыларын меңгеру 

 

Кәсіптендіру пәндері 

Модуль 4.1 - Басқарудың ұлттық моделі 

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

Пәннің атауы: Дағдарысқа қарсы басқарудың ұлттық моделі 

Пән коды: DKBUM7302 

Кредиттер саны:6 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): докторанттарда дағдарыстар 

теориясы мен дағдарысқа қарсы менеджмент, Қазақстандағы дағдарысқа қарсы басқару 
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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: Экономикалық саясат,  Инновациялық жобаларды жоспарлау мен басқару 

Постреквизиттері: докторлық диссертацияны орындау 

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: BZhSZh7303 

Кредиттер саны: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Аглешов Қ.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): 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, Стратегиялық 

контроллинг 

Постреквизиттері: докторлық диссертацияны орындау 

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 
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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 

 

Модуль 4.2 - 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: Болатова Б.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): докторанттарда ғылымды қажет 

ететін өнімдер мен технологияларды тарату механизмі ретінде инновация нарығын дамыту 

туралы, инновациялар маркетингінің ерекшеліктері туралы, инновацияларды әзірлеуді, 

шығаруды 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: Инноваицялық экономика, Инновациялық жобаларды жоспаллау мен 

басқару 

Постреквизиттері: докторлық диссертацияны орындау 

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 7303 

Кредиттер саны: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Атаниязов Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): 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 
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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: Бизнес жүйелерде стратегиялық жоспарлау, Микро-макроэкономикалық 

талдау 

Постреквизиттері:докторлық диссертацияны орындау 

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 

әртүрлі деңгейлерінде табыстар мен жалақыны ұйымдастыру мен саралауды мемлекеттік және 

ұжымдық-шарттық реттеу тетіктерін зерттеу әдістемесін меңгеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


