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Пән тізімі/  

Перечень дисциплин 

1 2 3 

                                                Базалық пәндер (БП) циклы/ Цикл базовых дисциплин (БД) 
1ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіби қазақ (орыс) тілі / Профессиональный казахский 

(русский) язык / Professional Kazakh (Russian) language 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәннің мақсаты оқытудың кәсіби 
бағыттылығы принципін жүзеге асыруды қамтамасыз ету, студенттердің қызмет саласында тиісті кәсіби 
қарым-қатынас жасауға қажетті коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады / 
Целью дисциплины  является обеспечение реализации принципа профессиональной направленности 
обучения, формирование у студентов коммуникативной компетенции, необходимой для адекватного 

профессионального общения в сфере их деятельности 
Білуі тиіс/Должен знать:   орыс және қазақ тілі лексикасының стилистикалық жіктелуі және өз 
мамандығының аясына қатысты ғылыми және ресми-іскерлік стильдің ерекшеліктері туралы; мамандық 
тілінің лексикалық және грамматикалық минимумы, жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуге тән арнайы  
сөздік айналымы, фразеологизмдер /о стилистическом расслоении лексики русского и казахского  языка 
и особенностях научного и официально-делового стиля в преломлении на сферу своей специальности; 
лексический и грамматический минимум языка специальности, специфические словесные обороты, 
фразеологизмы, характерные для письменной и устной профессиональной речи 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  сөйлеу этикетінің ережелерін сақтау; кәсіби терминдерді қолдану/ 
соблюдать правила речевого этикета; оперировать профессиональными терминами 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  навыки использования письменной формы 
профессионального русского языка (правильное словоупотребление, соблюдая правила 
орфографический,  синтаксис,  лексика,  морфология, грамотное заполнение справок, заявлений, 
объяснительных и служебных писем) 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: коммуникацияның әртүрлі салаларында қабылданған 
коммуникативтік стратегиялар мен тактикаларды, риторикалық, стилистикалық және тілдік нормалар 
мен тәсілдерді меңгерген, кәсіби міндеттерді шешу кезінде оларды барабар пайдалана білу /  владеет 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении 
профессиональных задач 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Пән қазақ (орыс) тілін терең 
меңгеруді, лексиканы қазақ (орыс) тілінде дұрыс қолдануды және іскери құжаттарды кәсіби жазуды 
зерттейді /Дисциплина изучает глубокое владение казахским (русским) языком, правильное 
использование словарного запаса на казахском (русском) языке и профессиональное написание деловых 
документов. Кодекс использования казахского (русского) языка в социальной и социальной 

деятельности, а также в профессиональной и производственной сфере. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Қазақ (орыс) тілі  / Казахский (Русский) язык 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Кәсіби бағытталған шетел тілі / Профессионально- 
ориентированный иностранный язык 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Іскерлік қарым-қатынас және іскерлік 
коммуникациялар / Деловое общение и деловые коммуникации / Business communication and business 
communications               

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Курстың мақсаты қарым-қатынастағы 
құзыреттілік, құзыреттілікті дамыту тәсілдері, конструктивті қарым-қатынас параметрлері және іскерлік 
қарым-қатынасты құжаттау туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Орыс тілі саласындағы 
білімді, сондай-ақ ауызша және жазбаша нысанда орыс тілінде тиімді іскерлік қарым-қатынас жасауға 
қажетті дағдылар мен іскерлікті жетілдіру/  Целью курса является формирование представлений о 
компетентности в общении, способах развития компетентности, параметрах конструктивного общения и 
документировании делового общения. Совершенствование знаний в области русского языка, а также 
навыков и умений, необходимых для эффективного делового общения на русском языке в устной и 
письменной формах. 

Білуі тиіс/Должен знать:  іскерлік қарым-қатынастың мәні, мазмұны, формалары; іскерлік қарым-
қатынастың ерекшеліктері; іскерлік қарым-қатынастың әлеуметтік және этикалық мәселелері; іскерлік 
мақсатта сөйлеудің негізгі функционалдық түрлері / сущность, содержание, формы делового общения; 
особенности делового общения; социальные и этические проблемы делового общения; основные 
функциональные разновидности речи в деловых целях 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  құжаттардың негізгі түрлерін жасау және ресімдеу тәртібін ажырату, 
адамдардың түрлі категорияларымен іскерлік қарым-қатынас құру  / различать порядок составления и 
оформления основных видов документов, эффективно строить деловое общение с различными 

категориями людей 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  іскерлік (кәсіби) қарым-қатынас саласындағы ағымдағы, 
проблемалық немесе даулы жағдайларды анықтау және өзіндік диагностика жүргізу; іскерлік әңгіме 
жүргізу және іскерлік хат алмасу ерекшелігін білу/ самостоятельной диагностики и выявления текущей, 



 
 

проблемной или конфликтной ситуаций в области делового (профессионального) общения; вести 
деловую беседу и знать специфику деловой переписки. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  коммуникацияның әртүрлі салаларында қабылданған 
коммуникативтік стратегиялар мен тактикаларды, риторикалық, стилистикалық және тілдік нормалар 

мен тәсілдерді меңгерген, кәсіби міндеттерді шешу кезінде оларды барабар пайдалана білу /владеет 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении 
профессиональных задач 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән бұрыннан қалыптасқан ережелер 
мен ережелер бар кәсіпорындарда жоғары бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету мақсатында іскери 
қарым-қатынас дағдыларын сауатты меңгеруге бағытталған / Дисциплина направлена на компетентное 
владение навыками деловых коммуникаций в целях обеспечения высокой конкурентоспособности на 

предприятиях, в которых давно существуют утвердившиеся правила и нормы 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Қазақ (орыс) тілі  / Казахский (Русский) язык 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Кәсіби бағытталған шетел тілі / Профессионально- 
ориентированный иностранный язык 

2ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Бухгалтерлік есеп / Бухгалтерский учет/ Accounting    
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Мақсаты-студенттердің 
(тыңдаушылардың) шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі туралы шынайы ақпаратқа қоғам мен 
мемлекеттің қажеттіліктерін көрсететін факторлардың ықпалымен қалыптасатын жүйе ретінде 

бухгалтерлік есепті санасы / Цель - сознание студентами (слушателями) бухгалтерского учета как систем, 
формирующихся под воздействием факторов, отражающих потребности общества и государства в 
достоверной информации о деятельности хозяйствующих субъектов. 
Білуі тиіс/Должен знать:  Бақылаудың негізгі әдістерін /Основные методы контроля 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  бухгалтерлік есепті нормативтік реттеуді қолдану; қаржылық 
есептіліктің халықаралық стандарттарына бағдарлану; бухгалтерлік есептің объектілерін әртүрлі 
белгілері бойынша жіктеу; бухгалтерлік есепке қойылатын талаптарды сақтау; бухгалтерлік есептің 
әдістері мен принциптерін ұстану /  применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; классифицировать объекты 
бухгалтерского учета по различным признакам; соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
следовать методам и принципам бухгалтерского учет 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   бухгалтерлік есеп пен есептілікті нормативтік реттеу; 
нормативтік реттеудің ұлттық жүйесі; қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары бухгалтерлік 
есеп ұғымы; бухгалтерлік есептің мәні мен мәні; бухгалтерлік есептің теориясы; бухгалтерлік есепті 
жүргізуге қойылатын негізгі талаптар; бухгалтерлік есептің мәні, әдісі және принциптері /  нормативное 
регулирование бухгалтерского учета и отчетности; национальную систему нормативного регулирования; 

международные стандарты финансовой отчетности понятие бухгалтерского учета; сущность и значение 
бухгалтерского учета; ьисторию бухгалтерского учета; основные требования к ведению бухгалтерского 
учета; предмет, метод и принципы бухгалтерского учета 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   Ақшалай қаражаттардың есебін жүргізеді, ақшалай және 
кассалық құжаттарды ресімдейді / Проводит учет денежных средств, оформляет денежные и кассовые 
документы 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты - 
ұйымның қызметі туралы және оның мүліктік жағдайы туралы толық және шынайы ақпарат 

қалыптастыру (оның негізінде), мүмкін болады/ Основной задачей бухгалтерского учёта является 
формирование полной и достоверной информации (бухгалтерской отчётности) о деятельности 
организации и её имущественном положении, на основании которой становится возможным: 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория Экономикадағы 
Математика / Математика в экономике  
 Постреквизиттер/Постреквизиты: Кәсіпорындағы Экономика және басқару (салалар бойынша) / 
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)  

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Басқару есебі / Управленческий учет/Management 

Accounting   
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Басқарушылық есептің мақсаты 
ұйымның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ұйым 
менеджерлеріне шынайы, толық және уақтылы ақпарат дайындау және ұсыну болып табылады/ Целью 
управленческого учета является подготовка и представление менеджерам организации достоверной, 
полной и своевременной информации для принятия управленческих решений, направленных на 
достижение целей организации 
Білуі тиіс/Должен знать:  басқару есебінің негізгі тәсілдері / основные приемы управленческого учета 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  негізгі басқару шешімдерін қабылдауда есептік ақпаратты таңдау, 
біріктіру, түсіндіру және пайдалану / отбирать, агрегировать, интерпретировать и использовать учетную 
информацию в принятии ключевых управленческих решений 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   арнайы тетіктерді құру (бюджеттеу, ішкі есептілік) 
арқылы есепке алу және өзге де ақпаратқа (жоспарлы, бақылау) байланысты негізгі дағдыларды 
меңгерген) / владеет основными навыками в связи учетной и иной информации (плановой, контрольной) 
через создание специальных механизмов (бюджетирование, внутренняя отчетность) 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   жағдайды талдау және дұрыс шешім әзірлеу үшін 

алынған білім мен практикалық дағдыларды қолданады / применяет полученные знания и практические 
навыки для анализа ситуации и выработки правильного решения 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән басқару есебінің мәні мен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 
 

қызметтерін зерттейді. Басқарушылық есеп пәні, әдісі және принциптері. Басқару бөлімдері/ Дисциплина 
изучает сущность и функции управленческого учета. Предмет, метод и принципы управленческого 
учета. Составные части управления 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория/Экономическая теория Экономикадағы 

Математика / Математика в экономике  
 Постреквизиттер/Постреквизиты: Кәсіпорындағы Экономика және басқару (салалар бойынша) / 
Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

3ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Салалық экономика / Отраслевая экономика / Branch 
economy      
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Оқу пәнін зерделеудің мақсаты - салалық 
нарықтың дамуы мен қызмет етуінің проблемалары мен механизмдері, экономикалық қызметтің осы 

саласының тиімділігін арттыруға ықпал ететін факторлар туралы іргелі білім алу / Целью изучения 
учебной дисциплины является приобретение фундаментальных знаний по проблемам и механизму 
развития и функционирования отраслевых рынков, факторам, способствующим повышению 
эффективности этой сферы экономической деятельн 
Білуі тиіс/Должен знать:  саланың нарықтарына қатысты негізгі экономикалық категориялар, 
терминдер, анықтамаларsy /сновные экономические категории, термины, определения, касающиеся 
отраслевых рынков 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  оның қызметінің ерекшелігін және нарық құрылымын ескере отырып, 
кәсіпорынның баға стратегиясын анықтау / определять ценовую стратегию предприятия с учетом 

специфики его деятельности и структуры рынка 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: Қазақстандағы нарықтардың жұмыс істеу ерекшеліктері 
туралы түсінікке ие болу/ иметь представление об особенностях функционирования рынков в РК 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  экономикалық білім негіздерін әр түрлі салаларда 
қолдана білу/ способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Салалық экономика - бұл белгілі бір 
саладағы жалпы экономикалық заңдылықтардың көрінісін зерттейтін қолданбалы экономикалық ғылым / 
Отраслевая экономика это прикладная экономическая наука, исследующая проявление общих 

экономических законов в той или иной отрасли.  
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория/Экономическая теория  
Постреквизиттер/Постреквизиты:  Салалық нарықтарды талдау / Анализ отраслевых рынков 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Бағаны қалыптастыру / Ценообразование  / Pricing     
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   нарықтық экономика жағдайында 
бағаның қалыптасуы мен қолданылуы туралы қажетті білім алу /получение студентами необходимых 
знаний по вопросам формирования и использования цен в условиях рыночной системы хозяйствования 
Білуі тиіс/Должен знать: бағаға және оған тікелей байланысты салаларға қатысты негізгі нормативтік 

құжаттарды (салық салу, бухгалтерлік есеп, экономика және т.б.)/основные нормативные документы, 
касающиеся ценообразования и непосредственно связанных с ним областей (налогообложения, 
бухгалтерского учета, экономики и др.) 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: баға тиімділігін арттыратын тәуелсіз бизнес шешімдерді әзірлеу үшін 
баға саясатын, баға стратегиясын және әдістерін қалыптастыру әдістерін сауатты және сауатты қолдана 
білу /грамотно и компетентно использовать приемы формирования ценовой политики, ценовой стратегии 
и методы для выработки самостоятельных хозяйственных решений, повышающих эффективность 
бизнеса 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  баға механизмі, баға саясаты мен компанияның баға 
стратегиясын анықтау, бағаны кедендік-тарифтік реттеу мәселелері бойынша қажетті білім/  
необходимые знания в вопросах механизма ценообразования, определения ценовой политики и ценовой 
стратегии фирмы, таможенно-тарифного регулирования цен  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  экономикалық білім негіздерін әр түрлі салаларда 
қолдана білу/ способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: пән стандарттар мен динамика, 
бағаның негізгі факторлары негізінде жеке ресурстар мен тұтас өнімнің құнын қалыптастыру процесін 

зерттейді/ Дисциплина изучает процесс формирования стоимости отдельных ресурсов и продукции в 
целом на основе нормативов и динамики, основных ценообразующих факторов.  
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория/Экономическая теория  
Постреквизиттер/Постреквизиты:  Салалық нарықтарды талдау / Анализ отраслевых рынков 

5ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіби бағытталған шетел тілі / Профессионально- 
ориентированный иностранный язык / Professionally - oriented foreign language 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: бұл пәнді оқудың мақсаты студенттердің 
жеке қасиеттерін, елдің мәдениетін білу және кәсіби және лингвистикалық білім негізінде арнайы 

дағдыларды игеру арқылы кәсіби бағытталған шетел тілін меңгерту болып табылады / Целью изучения 
данной дисциплины является обучение профессионально – ориентированному иноязычному общению с 
развитием личностных качеств студента, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением 
специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях 
Білуі тиіс/Должен знать: кәсіби, ғылыми, әлеуметтік және саяси коммуникациялар саласындағы ауызша 
және жазбаша сөйлеудің ерекшелігі/ специфику устной и письменной речи в сферах профессионального, 
научного, общественно – политического общения 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   кәсіби, лингвистикалық, социолингвистикалық, ақпараттық-

аналитикалық және коммуникативтік аспектілерін / осуществлять профессиональную деятельность в 
лингвистическом, социолингвистическом, информационно- аналитическом и коммуникативном аспектах 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:    ресми, кәсіби сипаттағы хаттарды жазу кезінде ойлар, 



 
 

пайымдар, ақпараттарды дәйекті түрде ұсыну/последовательного изложения мыслей, рассуждений, 
информации при написании официального письма профессионального характера 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  коммуникативті стратегия мен тактикаға, қарым-
қатынастың әр түрлі саласында қабылданған риторикалық, стилистикалық және лингвистикалық 

нормалар мен әдістерге, кәсіби мәселелерді шешуде оларды дұрыс қолдана білуге ие/  владеет 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении 
профессиональных задач 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Курстың негізгі мақсаты - түлектердің 
тілдік құзіреттілігін практикалық қалыптастыру, яғни. кәсіби қызметтің әртүрлі саласында, ғылыми және 
практикалық жұмыста, шетелдік әріптестерімен қарым-қатынаста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа 
мақсаттар үшін шет тілін қолдануға мүмкіндік беретін білім мен дағдылардың деңгейін қамтамасыз ету/ 

Основной целью курса является практическое формирование языковой компетенции выпускников, т.е. 
обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользоваться иностранным языком в различных 
областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными 
коллегами, для самообразовательных и других целей.   
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Шетел тілі / Иностранный язык 

Постреквизиттер/Постреквизиты:  Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді 
емтихан тапсыру/ Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача 
комплексного экзамена 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Іскерлік ағылшын тілі / Деловой английский язык / 
Business English       
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді оқудың мақсаты - күнделікті және 
кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін ауызекі сөйлеу тілін және мамандық тілін 
практикалық білу/ Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой 
речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так 
и в профессиональном общении 
Білуі тиіс/Должен знать:  сөйлеу этикетінің формулалары: (бейтаныс адаммен әңгімеге кіру, жауап алу, 

біреуді таныстыру, сәлем, құттықтау, шақыру және қабылдау, ризашылық, кешірім, жанашырлық, ләззат, 
мақтауға жауап беру, өтініш, кеңес беру және ұсыныстар) /формулы речевого этикета: (вступление в 
разговор с незнакомым человеком, выражение переспроса, представление кого-либо кому-либо, 
приветствия, поздравления, приглашение и принятие приглашения, выражение благодарности, 
извинения, сочувствия, восторга, ответ на комплименты, выражение просьбы, советов и рекомендаций) 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  өз көзқарасыңызды білдіру (бірдеңе жасауға ниет білдіру, бір нәрсе 
туралы оптимизм / алаңдаушылық білдіру, мақұлдау / келіспеу сұхбаттасушының көзқарасын қабылдау) 
/ выражать своё отношение (изъявление желания что-либо сделать, выражение 

оптимизма/обеспокоенности по поводу чего либо, выражение одобрения/ неодобрения, выражение 
мнения, уклонение от выражения мнения, выражение предпочтения, неудовольствия, негодования, 
удивления, согласия/несогласия, выражения уступки, готовность принять точку зрения собеседника) 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  мәселені талқылау кезінде өз көзқарасын, дәлелін дәлелдей 
білу / навыками высказывать свою точку зрения, аргументацию при обсуждении вопроса 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  коммуникативті стратегия мен тактикаға, қарым-
қатынастың әр түрлі саласында қабылданған риторикалық, стилистикалық және лингвистикалық 
нормалар мен әдістерге, кәсіби мәселелерді шешуде оларды дұрыс қолдана білуге ие / владеет 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении 
профессиональных задач 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: пән университетте шет тілін оқыту 
мәселелерін кәсіби білімнің құрамдас бөлігі ретінде қарастырады. Талдау пәні - кәсіби және іскери 
қарым-қатынасты шет тілін оқыту процесінде кейс әдісін қолдану/ В дисциплине рассмотрены вопросы 
обучения иностранному языку в вузе как одного из компонентов профессионального образования. 
Предметом анализа является применения метода case study в процессе обучения иностранному языку 
профессионального и делового общения. Пререквизиттер/Пререквизиты:  Шетел тілі / Иностранный 

язык 

Постреквизиттер/Постреквизиты:  Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді 
емтихан тапсыру/ Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача 
комплексного экзамена 

5ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Қаржы/ Финансы 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Тәртіп қаржы, кредит, аймақ және 
қаржылық жүйенің бөліктері саласында теориялық білімді, мемлекеттік және шаруашылық субъектілері 

арасындағы қаржылық қатынастарды ұйымдастыру. Пәннің мақсаты - студенттерге қаржы-несие 
қатынастары саласында білім беру /Дисциплина  изучает теоретические знания в область финансов, 
кредита, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и 
субъектов хозяйственной деятельности. Задачи дисциплины – дать студентам знания в области 
финансовых и кредитных отношений 
Білуі тиіс/Должен знать: негізгі санаттар, бағалы қағаздар нарығында заңдар, әсіресе, олардың пайда 
болуы мен іс-әрекеттері; қаржы нарығының жұмыс істеу тетігі; жалпы принциптері, әдістері, және, 
жинау, өңдеу және статистикалық деректерді талдау әдістері /основные категории, законы о рынке 

ценных бумаг, особенности их проявления и действия;  механизм функционирования финансового 
рынка; общие принципы, приемы, методы сбора, обработки и анализа  статистических данных 

Біліктілігі болуы тиыс/ Уметь: Қазақстан Республикасының аумағында қаржы делдалдардың 



 
 

өнімділігін талдау; әлеуметтік-экономикалық процестерді динамикасын зерттеуде талдаудың 
статистикалық әдістерін қолдану/ анализировать деятельность финансовых посредников на территории 
РК; использовать статистические методы анализа в исследовании динамики социально-экономических 
процессов 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: деректер талдау және қаржылық шешімдер қабылдау 
жүргізу кәсіпорындардың есептеу және салықтарды төлеу; статистикалық кестелер мен графиктер салу 

/исчисления и уплаты налогов предприятиями, проведения анализа информации и принятия финансовых 
решений; построения статистических таблиц и графиков. 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: қызметкерлерді тиімді басқара алады, тұтастай алғанда 
компаниялар мен кәсіпорындарды қаржыландырады/ Может рационально управлять кадрами, финансами 
предприятия и предприятия в целом 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пәнде қаржының негізгі ұғымдары, 

қаржы механизмі, қаржы саясаты туралы түсінік берілген. Қаржыландыру көздерін, қаржы нарығының 
институттары мен құралдарын, несие және қаржы жүйелерін, бюджеттік қаржыландыру принциптерін, 
ақша айналымын ұйымдастыруды, макро деңгейде қаржылық ағымдарды қамтамасыз етуді, банк 
жүйесінің негізгі қағидаларын, қаржы-несие нарықтарының функцияларын, кәсіпорындар арасындағы 
қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды ұйымдастыру, қаржыландыру жүйесі және т.б. несиелеу.  
Пәнде қаржының негізгі ұғымдары, қаржы механизмі, қаржы саясаты туралы түсінік берілген. 
Қаржыландыру көздерін, қаржы нарығының институттары мен құралдарын, несие-қаржы жүйелерін, 
бюджеттік қаржыландыру принциптерін, ақша айналымын ұйымдастыруды, макро деңгейде қаржылық 

ағымдарды қамтамасыз етуді, банк жүйесі жұмысының негізгі принциптерін, қаржы-несие 
нарықтарының функцияларын зерттеу /В дисциплине раскрывают основные понятия финансов, понятия 
финансового механизма, финансовой политики. Изучить источники финансирования, институты и 
инструменты финансового рынка, кредитно-финансовые системы, принципы бюджетного 
финансирования, организации денежного обращения, обеспечение финансовых потоков на макроуровне, 
основные принципы функционирования банковской системы, функции финансового и кредитного 
рынков 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория, Микроэкономика,/ Экономическая теория, 
Микроэкономика 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Кәсіпорын экономикасы/ Экономика предприятия, Кәсіпкерлік/ 
Предпринимательство 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Корпоративті қаржы/ Корпоративные финансы 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: ұсынылған курстың негізгі мақсаты қаржы 
ұйымының қазіргі заманғы әдіснамасы студенттердің құзыреттілігін қалыптастыру/ Основная цель 
предлагаемого курса заключается вформировании у студентов современных компетенций в области 
методологииорганизации финансов 

Білуі тиіс/Должен знать: корпоративтік қаржы ұйымдық және басқару құрылымың/организационно-
управленческую структуру корпоративных финансов 

 Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  сыртқы қаржыландыру қажеттілігін есептеп, оны алу көздерін ақтайды/ 
рассчитывать потребность во внешнем финансировании и обосновывать источники его получения 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: капитал бағалау кесімді компанияның капиталының 
құрылымына және құнын зерттеу әдістерің/ методами обоснования структуры капитала компании и 
поэлементной оценки стоимости капитала 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:  бизнес-жоспарлау және қаржы құралдарын бағалау 

саласындағы әдістемелік негіздерге ие/ Владеет методическими основами в области  бизнес 
планирования и проведения оценки финансовых инструментов 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пәнде корпорацияларды (ұйымдарды) 
ұйымдастыру және қаржылық басқару, экономикалық тиімді қаржылық және инвестициялық шешімдерді 
әзірлеу саласындағы теориялық негізделген және практикалық дағдыларды қалыптастыру 
қарастырылады. Корпорацияның қаржылық саясатын құрудың және жүзеге асырудың негізгі 
принциптерін меңгеру; корпорациялардың қаржылық жағдайын талдау, қаржылық жоспарлар мен 
болжамдарды дайындау./ В дисциплине расмотрены формирование теоретически обоснованных и 
практических навыков в области организации и управления финансами корпораций (организаций), 

разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений. Освоение основных 
принципов построения и реализации финансовой политики корпорации; анализ финансовых положений 
корпораций, составление финансовых планов и прогнозов. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория, Микроэкономика / Экономическая теория, 
Микроэкономика 

 Постреквизиттер/ Постреквизиты: Кәсіпорын экономикасы/ Экономика предприятия, Кәсіпкерлік/ 
Предпринимательство 

6ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Электрондық бизнес / Электронный бизнес/E-business   
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Электрондық бизнес саласында 
практикалық дағдыларды қалыптастыру: жеткізушілер мен тұтынушыларды қалай іздеуге, келісім-
шарттар жасасуға және Интернет арқылы төлеуге үйрету. Жеке электрондық бизнесіңізді құру үшін 
бизнес-жоспар құрыңыз; Интернет-технологиялардың көмегімен дәстүрлі бизнестің жағдайын жақсарту 
/Cформировать навыки практической работы в области электронного бизнеса: научить осуществлять 
поиск поставщиков и потребителей, проводить заключение договоров и оплату через Интернет; 
разрабатывать бизнес-план по созданию собственного электронного бизнеса; улучшать позиции 

традиционного бизнеса с помощью Интернет-технологий 
Білуі тиіс/Должен знать:  таңдалған мамандық бойынша және кәсіби қызмет саласы бойынша 
байланысты пәндерді дамытудағы пәндегі білімнің рөлі мен орны туралы; компьютерлік бағдарламалық 



 
 

жасақтаманы дамыту бағыттары туралы/о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных 
дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности;о направлениях 
развития программного обеспечения вычислительной техники 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  интернет арқылы жеткізушілер мен тұтынушыларды табуға, 

электронды дүкендер мен сауда алаңдары арқылы сатып алу және сату/ находить поставщиков и 
потребителей через Интернет, осуществлять покупки и продажи через электронные магазины и торговые 
площадки 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: тиімді маркетинг пен жарнамаға арналған интернет-
технологиялар /интернет-технологии для эффективного маркетинга и рекламы 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  бағдарламалаудың негізгі технологияларын, жобалау 
және енгізу әдістерін және IP және АКТ корпоративтік жұмысын ұйымдастыруды ұйымдастыру / 
организовать основные технологии программирования, методы проектирования и внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән электронды сауданың негізгі 
элементтерін және электрондық нарықтың электрондық қаржылық құрылымдарын қарастырады. 
Электрондық төлем жүйелері және олардың құқықтық аспектілері талданады./Дисциплина рассматривает  
основные составляющие электронной коммерции и электронные финансовые структуры электронного 
рынка. Проанализированы электронные платежные системы и их правовые аспекты 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/ 
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке) 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Экономикадағы ақпараттық технологиялар/ Информационные 
технологии в экономике 

2. Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі / 
Конкурентоспособность предприятия  
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  пәнді оқытудың мақсаты студенттердің 
бәсекеге қабілеттілікті елде, өнеркәсіпте, өңірлерде және кәсіпорындарда реттеудің және басқарудың 
жүйелік ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін енгізу арқылы кәсіпорындардың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру мәселелерін тұжырымдау мен практикалық шешуге ғылыми көзқарасын 

қалыптастыру болып табылады/ цель преподавания дисциплины – формирование     
у студентов научного подхода к постановке и практическому решению проблем  повышения  уровня  
конкурентоспособности предприятий  наоснове реализации системного организационно - 
экономического механизма  регулирования  и  управления конкурентоспособностью  на 
уровне страны, отраслей, регионов и предприятий 
Білуі тиіс/Должен знать:   экономикалық субъектінің бәсекеге қабілеттілігін басқару принциптері; 
дамудың негізгі заңдылықтары - бәсекелестік орта /принципы управления конкурентоспособностью 

экономического субъекта; основные закономерности развития конкурентной среды 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  тауар нарықтарындағы бәсекелестік механизмінің мәнін ашу / раскрыть 
сущность механизма конкуренции на товарных рынках 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  бәсекелес ортадағы экономикалық мәселелерді талдауға 
тұтас көзқарас /целостного подхода к анализу экономических проблем в условиях конкурентной борьбы 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  микро және макро деңгейде стратегиялық шешімдер 
қабылдау және экономикалық саясат саласындағы шараларды бағалау үшін аналитикалық материалдар 
дайындау мүмкіндігі /способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән елдер, аймақтар, аймақтар және 
кәсіпорындар деңгейінде жүйелік-ұйымдастырушылық және экономикалық басқаруды және бәсекеге 

қабілеттілікті реттеуді енгізу арқылы кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелерінің 
ғылыми-практикалық шешімін қарастырады./ В дисциплине расматриваются научное и практическое 
решение проблем повышения уровня конкурентоспособности предприятий на основе внедрения 
системно-организационного и экономического управления и регулирования конкурентоспособности на 
уровне стран, регионов, регионов и предприятий 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/ 
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке) 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Бизнес-коммуникациялар / Бизнес-коммуникации 

7ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Еңбек нарығының экономикасы / Экономика рынка 
труда  
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: еліміздегі саланың және фирмалардың 
еңбек ресурстарын пайдалану мен басқарудың экономикалық саясатын дайындау, бағалау және іске 
асыруға белсенді қатыса алу қабылеттігін дамыту/  развитие потенциала промышленности страны и 
фирм для активного участия в подготовке, оценке и реализации экономической политики использования 
и управления трудовыми ресурсами 
 Білуі тиіс/Должен знать: соның ішінде жеткізу мен сұраныстың нақты жұмысын түсіну қажет / числе 

необходимости понимать фактическую работу спроса и предложения 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: еңбек ресурстарын пайдаланудағы ағымды және перспективалық 
экономикалық ситуацияларды талдау және бағалау негізінде өз бетімен тиімді шешімдер шығара алу/ 
анализировать текущие и будущие экономические ситуации и использования трудовых ресурсов для 
принятия эффективных решений, основанных на их собственной оценке 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: еңбек нарығы экономикасының негізгі түсініктері мен 
терминдарын игеру, еңбек нарығының негізгі мәселерінің мазмұны мен оларды шешу жолдарын түсіне 
білу,  жұмыс күштерін тиімді пайдалану мен кайта өндіру принциптері туралы өзінің негізделген түсінігі 

болуы керек / основные понятия рынка труда экономики, рынка труда и способность понимать 



 
 

содержание основных проблем и путей их решения вернуться к эффективному использованию труда и 
производства должны быть основаны на принципах его концепции 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:  кәсіпорын қызметін жоспарлау ережелері мен рәсімдерін 
әзірлейді және қолданады, оның экономикалық стратегиясын қалыптастырады және жүзеге асырады 

/Разрабатывает и применяет правила и процедуры планирования деятельности предприятия, 
формирования и реализации его экономической стратегии 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Тәртіп еңбек рыногын кез-келген 
экономикалық жүйенің маңызды бөлігі ретінде зерттейді, өйткені оның жағдайы осы жүйенің 
экономикалық өсу қарқынын анықтайды. Еңбек нарығы - бұл әлеуметтік-экономикалық саясат./ 
Дисциплина изучает рынок труда как  важную часть любой экономической системы, поскольку его 
состояние в той или иной степени определяет темпы экономического роста этой системы. Рынок труда - 
это социально-экономическая политика.  

Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория/ Экономическая теори 
Постреквизиттер/ Постреквизиты: Кәсіпкерлік/ Предпринимательство 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Персоналды басқару/Управление персоналом  
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді игерудің мақсаты студенттерді 
персоналды басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздерінің жүйесін қалыптастыру / Цель 
освоения дисциплины формирование у студентов системы теоретических и методологических основ 
управления персоналом 
Білуі тиіс/Должен знать: персоналды басқарудың тұжырымдамалары мен тәсілдері, персоналды басқару 

модельдері; персоналды басқарудың категориялық аппараты; персоналды басқарудың мақсаттары, 
олардың ұйымның даму стратегиясымен, персоналды басқару әдістерімен байланысы; ұйымның кадрлық 
саясатын қалыптастыру заңдылықтары /концепции и подходы к управлению персоналом, модели 
управлении персоналом; категориальный аппарат управления персоналом; цели управления персоналом, 
их взаимосвязь со стратегией развития организации, методы управления персоналом; закономерности 
формирования кадровой политики организации 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: пәннің негізгі ұғымдарын тұжырымдау; персоналды басқарудағы 
ұғымдар мен тәсілдерді сипаттау; мақсаттар, функциялар, ұйымдағы персоналды басқару әдістерінің 

мазмұнын ашып көрсету; персоналды басқарудың стратегиялық дамудағы және ұйымның бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін анықтау /формулировать основные понятия дисциплины; 
охарактеризовать концепции и подходы к управлению персоналом; раскрыть содержание целей, 
функций, методов управления персоналом в организации; выявить роль управления персоналом в 
стратегическом развитии и в обеспечении конкурентоспособности организации 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  кадрлық саясатты әзірлеу және іске асыру; ұйымның 
стратегиялық жоспарларына сәйкес персоналдың санын және кәсіби құрамын жоспарлау әдістері; 
персоналды басқарудағы маркетингтік бағдарламаларды жасау және енгізу әдістері /разработки и 

реализации стратегий управления персоналом; методами планирования численности и 
профессионального состава персонала в соответствии со стратегическими планами организации; 
методами разработки и реализации маркетинговых программ в управлении персоналом 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: персоналды басқарудың стратегиялық негіздерін және 
оларды тәжірибеде қолдана білуді біледі /  знает основы стратегического управления персоналом и 
умение применять их на практике  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән студенттерге қажетті білімді, 
сонымен қатар персоналды басқару жүйесін қалыптастыру, персоналды дамыту және басқару, оның 

дамуы мен мінез-құлқы саласындағы өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастырады./ Данная дисциплина 
формирует у студентов необходимые знания, а также навыки самостоятельной работы в области 
формирования системы управления персоналом, разработки и управления персоналом, его развития и 
поведения. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория/ Экономическая теори 
Постреквизиттер/ Постреквизиты: Кәсіпкерлік/ Предпринимательство 

8ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Бәсекелестік және монополияға қарсы саясат / 
Конкуренция и антимонопольная политика 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: мақсаты мен міндеті студенттерде 
экономикада қалыптасатын бәсекелестік қатынастардың мәні туралы және мемлекеттік органдармен, 
бәсекелестермен және тұтынушылармен қарым-қатынаста әлеуметтік тиімділік пен тұтастық 
қағидаттарында бұл қатынастарды ұйымдастырудағы мемлекеттің рөлі туралы түсінік қалыптастыру / 
Цель и задачи – сформулировать у студентов понимание сути конкурентных отношений, 
складывающихся в экономике, и роли государства в организации этих отношений на принципах 
общественной эффективности и добросовестности в отношениях с властными структурами, 
конкурентами и потребителями.  

Білуі тиіс/Должен знать:  Қазақстанда және шетелде монополияға қарсы және бәсекелестік саясаттың 
ерекшеліктері/ специфику проведения антимонопольной и конкурентной политики в РК и за рубежом 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  интеграциялық процестерді мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігіне 
талдау жасау /анализировать эффективность системы государственного управления интеграционными 
процессами 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  басқаруды жоспарлау және бақылау құралдары / 
инструментами планирования и контроля в процессе управления 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: бастамашылығы мен іскерлігіне қабылдауға мүмкіндігі/ 

способность проявлять инициативу и предприимчивость  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  пән адал бәсекелестікті дамытуға және 
тауарлар, қызметтер және оларды шығару факторлары нарығындағы кәсіпорынның монополиялық 



 
 

күшінің жағымсыз салдарын еңсеруге бағытталған заңнамалық және нормативтік актілер жүйесін 
зерттейді/ Дисциплина изучает систему законодательных и нормативных правовых актов, направленных 
на развитие добросовестной конкуренции и преодоление негативных последствий монопольной власти 
предприятия на рынке товаров, услуг и факторов их производства. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономиканы мемлекеттік реттеу / Государственное регулирование 
экономики 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Салалық нарықтарды талдау / Анализ отраслевых рынков 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорын қызметінің экономикалық қауіпсіздігі / 
Экономическая безопасность деятельности предприятия /Economic security of the enterprise    
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: экономикалық қауіпсіздік мемлекеттің 
рөлін студенттердің кешенді түсінікті дамытуға, студенттерге мақсаты, міндеттері және мемлекеттің 

экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз рөлін толық түсіну үшін қажетті білім беру./ Дать студентам 
знания, необходимые для полного понимания цели, задач и роли экономической безопасности 
государства, выработка у студентов комплексного представления о роли государства в обеспечении 
экономической безопасности 
Білуі тиіс/Должен знать: экономикалық қауіпсіздік шешімдер туралы шешім қабылдау үшін 
пайдаланылатын деректер базасын және ақпараттық жүйелердің түрлері/ виды баз данных и 
информационных систем, используемых для принятия решений по вопросам экономической 
безопасности  
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: экономикалық қауіпсіздік шешімдер туралы шешім қабылдау үдерісі 

ақпарат/ облодать информацией для принятия решений по вопросам экономической безопасности 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:экономикалық қауіпсіздік шешімдер туралы шешім 
қабылдау үшін деректер базасын және ақпараттық жүйелер ақпаратты қабылдау және өңдеу дағдылары/ 
навыками получения и обработки информации из баз данных и информационных систем, для принятия 
решений по вопросам экономической безопасности 

Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: бастамашылығы мен іскерлігіне қабылдауға мүмкіндігі/ 
Способность проявлять инициативу и предприимчивость  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Пән экономиканың жай-күйін 

зерттейді, онда экономикалық көрсеткіштердің жеткілікті жоғары және тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі; 
экономикалық қажеттіліктерді тиімді қанағаттандыру; ұлттық ресурстардың қозғалысы мен 
пайдаланылуын мемлекеттік бақылау; ұлттық және халықаралық деңгейде елдің экономикалық 
мүдделерін қорғау. /Дисциплина изучает состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно 
высокий и устойчивый рост экономических показателей; эффективное удовлетворение экономических 
потребностей; контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов; защита 
экономических интересов страны на национальном и международном уровнях  
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономиканы мемлекеттік реттеу / Государственное регулирование 

экономики 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Салалық нарықтарды талдау / Анализ отраслевых рынков 

9ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорындағы Экономика және басқару (салалар 
бойынша) / Экономика и управление на предприятии (по отраслям) /Economics and management at the 
enterprise (by industry) 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәннің мақсаты – студенттердің 
кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикасы саласында заманауи базалық білімдерді игеруі және осы 
негізде-арнайы экономикалық терминологияны меңгеруі және кәсіпорындар мен ұйымдар қызметінің 

экономикалық көрсеткіштерін есептеу, жоспарлау және бағалаудың практикалық дағдыларын игеруі / 
целью дисциплины является освоение студентами современных базовых знаний в области экономики 
предприятий и организаций и на этой основе – овладение специальной экономической терминологией и 
приобретение практических навыков расчета, планирования и оценки экономических показателей 
деятельности предприятий и организаций 
Білуі тиіс/Должен знать:  кәсіпорынның шаруашылық механизмінің жұмыс істеуінің теориялық 
негіздері мен заңдылықтары / теоретические основы и закономерности функционирования 
хозяйственного механизма предприятия 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы 
мәселелерді анықтау, оларды шешу тәсілдерін ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау / выявлять 
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 
и оценивать ожидаемые результаты 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  болжамдар мен Мақсатты даму бағдарламаларын 
әзірлеудің, микродеңгейде Ресурстық әлеуетті тиімді пайдаланудың негізгі әдістері / основными 
методами разработки прогнозов и целевых программ развития, эффективного использования ресурсного 
потенциала на микроуровне 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, 
талдау және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті / способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Пәндер студенттерге экономика және 
менеджмент бойынша іргелі дайындықты терең инженерлік дайындықпен ұштастыра отырып, терең 
білім алуға мүмкіндік береді./ Дисцплина дает возможность студентам получить обширные знания в 
условиях сочетания фундаментальной подготовки в области экономики и менеджмента с основательной 
инженерной подготовкой. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономикалық теория / Экономическая теория, Менеджмент 
/Менеджмент 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 



 
 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау / Анализ 
хозяйственной деятельности предприятия /Analysis of economic activity of the enterprise 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   оқу пәнінің мақсаты-студенттерге қазіргі 
экономикалық ойлауды, нарықтық экономика жағдайында әр түрлі меншік түріндегі шаруашылық 

субъектілерінің экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін талдау әдістемесі 
саласында базалық теориялық білім жүйесін қалыптастыру / цель учебной дисциплины- сформировать у 
студентов современное экономическое мышление, систему базовых теоретических знаний в области 
методики анализа экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих 
субъектов различных форм собственности в условиях рыночной экономики 
Білуі тиіс/Должен знать:   қойылған міндеттерге сәйкес Экономикалық деректерді өңдеуге арналған 
құрал-саймандық құралдар / инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау және 
өңдеуді жүзеге асыру / осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач  
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  шаруашылық жүргізуші субъект қызметінің қаржылық 
нәтижелерін талдау және бағалау әдістемесін меңгеру /освоить методику анализа и оценки финансовых 
результатов деятельности хозяйствующего субъекта 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-
құқықтық база негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу қабілеті /  способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно- правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пәнде кәсіпорынды дамытудың 
жалпы тенденциялары зерттеледі, қызмет нәтижелерінің өзгеру себептері зерттеліп, кәсіпорынның даму 
жоспарлары жасалып, бекітіліп, тиісті шешімдер қабылданады, бекітілген жоспарлау мен шешімдердің 
орындалуына мониторинг жасалады, өндіріс тиімділігін арттыру мақсатында резервтер анықталады, 
фирмалар нәтижелері бағаланады, экономикалық даму стратегиясы/ В данной дисциплине изучаются 
общие тенденции развития предприятия, исследуются причины изменений результатов деятельности, 

разрабатываются и утверждаются планы развития предприятия, и принимаются соответствующие 
решения, контроль за выполнением утвержденных плановых и решений, выявляются резервы с целью 
повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности фирм, вырабатывается 
экономическая стратегия её развития 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономикалық теория / Экономическая теория, Менеджмент 
/Менеджэмент 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

10 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Салалық нарықтарды талдау / Анализ отраслевых 
рынков/Industry market analysis   
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  пәнді оқытудың мақсаты-студенттердің 
салалық нарықтардың жалпы ерекшеліктері, олардың даму заңдылықтары мен үрдістері туралы 
теориялық білімдерін қалыптастыру, сондай-ақ ҚР салалық нарықтарының ағымдағы жағдайын 
талдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру/ целью изучения дисциплины  является 
формирование у студентов теоретических знаний об общих особенностях функционирования отраслевых 
рынков, закономерностях и тенденциях их развития, а также выработка практических навыков анализа 

текущего состояния отраслевых рынков РК 
Білуі тиіс/Должен знать:   салалық нарықтар экономикасының пәні, әдістері, экономикалық санаттары 
және құралдары / предмет, методы, экономические категории и инструменты экономики отраслевых 
рынков 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   алынған білімдермен еркін және сауатты жұмыс істеу және оларды 
салалық нарықтардың экономикасын зерттеу үшін қолдану / свободно и грамотно оперировать 
полученными знаниями и применять их для исследования экономики отраслевых рынков 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  салалық нарықтардың типтерін және нарықтық 
құрылымдарды жүйелеу дағдысы / навыки  систематизации типов отраслевых рынков и рыночных 

структур 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   салалық нарықтардың құрылымын зерттеу үшін қажетті 
деректерді жинауды, талдауды және өңдеуді жүзеге асыруға қабілетті / способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для исследования структуры отраслевых рынков 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   «Салалық нарықтарды талдау» курсы, 
бір жағынан, фирмалардың (үлкен де, кіші де) талдау арқылы экономикалық дамудағы бәсекелестіктің 
рөлін бағалауға, фирмалар көлемінің әсерін бағалауға бағытталған. «Салалық нарықтарды талдау» курсы, 
бір жағынан, бәсекелестіктің рөлін бағалауға бағытталған. фирмалардың (инновациялардың көлеміне, 

пайдасына, инновациялар көлеміне, пайдасына) әсерін бағалау үшін фирмалардың (үлкен де, кіші де) 
талдау арқылы экономикалық дамуы./ Курс «Анализ отраслевых рынков» направлен, с одной стороны, 
оценить роль конкуренции в развитии экономики через анализ фирм (как крупных, так и мелких), 
оценить влияние размера фирм на объем инноваций, их прибыли. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория, Салалық экономика / 
Отраслевая экономика 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Әлеуметтік-экономикалық жобалау / Социально-экономическое 
проектирование 

 
 



 
 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Экономикалық талдау / Экономический анализ 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: пәндi оқыту мақсаты болашақ мамандарды 
шаруашылықтағы нақты жағдайды сипаттауда қаржылық талдау әдістерін қолдануға, тиімді басқару 
шешімдерін негіздеуде, сонымен қатар кәсіпорынның қаржы-шаруашылық жағдайын жақсарту 

жолдарын  табуға үйрету/ Цель изучения дисциплины научить  будущих специалистов применять 
методы финансового анализа для описания реальной ситуации хозяйствующего субъекта, обосновывать 
эффективные управленческие решения, а также научить находить пути улучшения финансово-
экономической ситуации на предприятии. 
Пәндi оқыту мiндеттерi: кәсiпорын қызметiне экономикалық талдау жүргiзудiң теориялық, әдiстемелiк 
және тәжiрибиелiк негiзiн игеру; белгiлi бiр салаларда жекелеген талдау түрлерiн қолданылу, басқару 
шешiмдерiн қабылдауға қажеттi ақпараттарды талдай бiлу; талдау әдiстерiнiң қолданылуын жете 
меңгеру; кәсiпорында орын алған жағдайлардың себебiн және оған әсер ететiн факторларды анықтай 

бiлу; ұйымның қаржылық жағдайын бағалай бiлу; кәсiпорынды тиiмдi ұйымдастыра бiлу және ең тиiмдi 
шешiмдердi қабылдап үйрену; қаржылық активтердің құрамы мен қозғалысын талдау және бағалау 
әдістемесін беру 

Задачи изучения дисциплины: овладеть теоретическими, методическими и практическими основами 
проведения экономического анализа деятельности предприятия; применение отдельных видов анализа в 
определенной отрасли, уметь анализировать необходимую информацию для принятия управленческих 
решений; овладение и применение методов анализа; 
-уметь определять ситуации на предприятии, уметь выявлять факторы, влияющие на предприятие; 

научить оценивать финансовое состояние предприятия; научить организовывать предприятие принимать 
наиболее эффективные решения; научить анализировать состав и движение финансовых активов и 
методике оценки состояния предприятия 
Білуі тиіс/Должен знать: кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің өндірістік - қаржылық қызметін 
экономикалық талдауды жүргізудің теориялық негіздері мен әдістемесін; экономикалық есептеулерді 
жүргізудің әдістері мен тәсілдерін, бухгалтерлік есепте көрсетілген және аналитикалық жолмен анылнған 
ақпаратты пайдаланудың функционалдық мүмкіндіктерін білуі тиіс/теоретические основы и методику 
проведения экономического анализа производственно-финансовой деятельности предприятия и его 
подразделений, методы и приемы проведения экономических расчетов, функциональные возможности 

использования информации, отраженной в бухгалтерском учете и полученной аналитическим путем 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: кәсіпорынның салалық қатынасын ескере отырып әлеуметтік-
экономикалық, өндірістік, басқарушылық және қаржылық қызметін сипаттау үшін экономикалық 
көрсеткіштер жүйесін пайдалану бойынша,  нақты есептеулерді орындау үшін қажетті ақпаратты таңдау 
және талдауды жүргізу, шығатын мәліметтерді дайындау, типтік әдістер мен әдістемесі негізінде 
көрсеткіштерді талдау және есептеулерді жүргізу бойынша; ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу және 
зерттеу негізінде өндірісті басқаруда ұйымдастыру сұрақтары бойынша сәйкесінше ұсыныстарды 
құжаттамалық рәсімдеу бойынша; орындалған тапсырмалар бойынша аналитикалық есепті дайындау, 

олардың презентациясын өткізу және құжаттамалық рәсімдеу бойынша біліктілігі болуы тиіс/ 
использовать системы экономических показателей, для характеристики социально-экономической, 
производственной, управленческой и финансовой деятельности предприятий с учетом отраслевой 
принадлежности; подобрать и провести анализ информации, необходимой для выполнения конкретных 
расчетов, подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ показателей на основе типовых 
методов и методик; документально оформлять соответствующие предложения по вопросам организации 
в управлении производством на основе поиска и изучения научно-технической информации;  подготовит 
аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их презентацию и документально оформить 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: бастамашылығы мен іскерлігіне қабылдауға мүмкіндігі/ 
способность проявлять инициативу и предприимчивость  
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:  экономикалық объектілердің қызметіне талдау жасай 
алады /умеет анализировать деятельность экономических объектов 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:    Бұл пән белгілі бір экономикалық 
құбылыстарды, процестерді, іс-әрекеттерді, нәтижелерді зерттеу мен ғылыми зерттеудің өзара 
байланысты және өзара тәуелді әдістерін зерттейді /Данная дисциплина изучает взаимосвязанные и 
взаимообусловленные методы изучения и научного исследования 

определенных экономических явлений, процессов, действий, результатов. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория, Салалық экономика / 
Отраслевая экономика 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Әлеуметтік-экономикалық жобалау / Социально-экономическое 
проектирование 

11ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Өндірістік менеджмент / Производственный 
менеджмент/Production management 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  курстың міндеттері студенттердің жүйелі 

білімі болып табылады: ұйымның дамуын басқару функциялары жүйесіндегі өндірісті және 
операцияларды басқарудың рөлі туралы; өндірістік стратегияның мәні, оның барлық ұйымның 
стратегиясымен байланысы туралы/  задачами курса являются сформированные системные знания 
студентов: о роли управления производством и операциями в системе функций управления развитием 
организации; о значении производственной стратегии, ее связи со стратегией всей организации 
 Білуі тиіс/Должен знать:  басқару объектісі ретінде ұйымның сыртқы және ішкі ортасының жалпы 
сипаттамасы; басқарушылық шешімді негіздеу процесінде сыртқы және ішкі орта факторларын жіктеу 
негіздері, ұйымның даму принциптері мен жұмыс істеу заңдылықтары; басқарушылық шешімдердің 

түрлері және оларды қабылдау әдістері; ұйымдастырушылық өзгерістерді жүзеге асырудың негізгі 
теориялары мен тәсілдері / общие характеристики внешней и внутренней среды организации, как объекта 



 
 

управления; основы классификации факторов внешней и внутренней среды в процессе обоснования 
управленческого решения, принципы развития и закономерности функционирования организации; виды 
управленческих решений и методы их принятия; основные теории и подходы к осуществлению 
организационных изменений 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдау, оның негізгі элементтерін 
анықтау және олардың ұйымға әсерін бағалау, Нақты ұйымдағы бақылау құрылымын талдау / 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 
их влияние на организацию, анализировать структуру контроля в конкретной организации 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   жүйелік көзқарас тұрғысынан өндірістік менеджмент 
мәселелерін қою және шешу дағдылары / навыки постановки и решения проблем производственного 
менеджмента с позиций системного подхода 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  ұйымдастырушылық құрылымдарды жобалау, 

ұйымдардың Адами ресурстарын басқару стратегияларын әзірлеуге қатысу, іс-шараларды жоспарлау 
және жүзеге асыру, жүзеге асырылатын іс-шаралар үшін жеке жауапкершілікті ескере отырып 
өкілеттіктерді бөлу және беру қабілеті / способность проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән белгілі бір нарықтағы өнімнің 
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің кешенді жүйесін зерттейді. Өндірісті басқарудың 

функциялары: стратегиялық маркетинг, жоспарлау, процестерді ұйымдастыру/ Дисциплина изучает 
комплексную систему обеспечения конкурентоспособности выпускаемого продукта на конкретном 
рынке. К функциям производственного менеджмента относятся: стратегический маркетинг, 
планирование, организация процессов 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Менеджмент /Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы / Экономика 
предприятия 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Өндірісті ұйымдастыру / Организация 

производства/rganization of production 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Пәннің мақсаты: бакалаврлардың кәсіби 
қызметі үшін материалдық-техникалық базамен, экономикамен және еңбекті ұйымдастырумен тығыз 
байланыста кәсіпорында бәсекеге қабілетті өнім шығарудың өндірістік үдерістерін ұйымдастыру 
саласында білімді меңгеру, біліктерді қалыптастыру және құзыреттілікті қалыптастыру / Цель 
дисциплины: освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области 
организации производственных процессов выпуска конкурентоспособной продукции на предприятии в 
тесной увязке с материально-технической базой, экономикой и организацией труда для 

профессиональной деятельности бакалавров 
Білуі тиіс/Должен знать:  экономикалық процестер, құбылыстар, стандартты теориялық және 
эконометриялық үлгілер; шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық 
және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеудің үлгі әдістемесі / экономические процессы, 
явления, стандартные теоретические и эконометрические модели; типовые методики расчета 
экономических и социально - экономических показателей, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов  
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: шаруашылық субъектілерінің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу; рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
 Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   көлік кәсіпорнында экономикалық жұмысты өз бетінше 
жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеру, нақты бастапқы ақпарат пен есептік экономикалық 
көрсеткіштерде тез және дұрыс бағдарлануы / приобрести практические навыки самостоятельного 
ведения экономической работы на транспортном предприятии, быстро и правильно ориентироваться в 
фактической исходной информации и расчетных экономических показателях 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқару 
шешімдерін табу қабілеті /способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Курстың мазмұны - жалпы өндіріс 
процесінің еңбек және материалдық элементтерінің оңтайлы үйлесімін және белгілі бір кәсіпорын 
жағдайында оның үздіксіз және ырғақты ағымының жолдарын анықтайтын, оған қойылған мақсаттарға 
сүйене отырып, өнім шығарудағы ғылымның, техниканың және озық тәжірибенің жетістіктеріне, сандық 
және сапалық заңдылықтарға негізделген зерттеу. міндеттері./ Содержанием курса является изучение на 
основе достижений науки, техники и передового опыта количественных и качественных 
закономерностей в производстве продукции, определяющих оптимальное сочетание трудовых и 

вещественных элементов совокупного производственного процесса и путей его бесперебойного и 
ритмичного протекания в условиях конкретного предприятия, исходя из поставленных перед ним целей и 
задач.  
Пререквизиттер/Пререквизиты: Менеджмент /Менеджмент, Кәсіпорын экономикасы / Экономика 
предприятия 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

12ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Экономикадағы ақпараттық технологиялар / 

Информационные технологии в экономике /Information technology in the economy 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: ақпараттық қоғамды құру үшін қажетті 
құқықтық және нормативтік базаны құру/ создание  необходимой  нормативно 



 
 

правовой  базы  построения  информационного общества 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: аңа нарықты бастау. Инновациялық 
өнімдер мен қызметтер нарығы, олардың үміттері. Зияткерлік меншік нарығы. Нарық инновациясы. 
Инновациялық және ғылыми ұйымдардың жаңа ұйымдастырушылық нысандарының нарығы/ Инициация 

новых рынков.  Рынок инновационных продуктов и услуг, их ожиданий. Рынок интеллектуальной 
собственности. Рынок инноваций. Рынок новых организационных форм инновационных и научных 
организаций 

Білуі тиіс/Должен знать:  инновациялық процесті әрі қарай дамыту бағыттары/ направления 
дальнейшего развития инновационного процесса 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: инновациялық процесті қолдау үшін арнайы инновациялық 
инфрақұрылым мен институттар құрусоздавать особую инновационную инфраструктуру и институты 
поддержки инновационного процесса 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  аналитикалық және зерттеу мәселелерін шешу үшін 
экономикадағы заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану/ способен 
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства 
и информационные технологии в экономике 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:  ақпараттық технологиялар көмегімен өз бетінше алуға 
және жаңа білімдер мен дағдыларды, соның ішінде білімнің жаңа бағыттарында 
пайдалануға / cпособен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән процестерді, ақпаратты іздеу, 
жинау, сақтау, өңдеу, қамтамасыз ету, тарату әдістерін және осындай процестер мен әдістерді жүзеге 
асыру әдістерін зерттейді/  Дисциплина изучает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/ 
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке) 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: 1С: Кәсіпорын / 1С:Предприятие/1C-enterprise   

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Мақсаты: «1С: Кәсіпорын» ортасында 
конфигурациялау және бағдарламалау үшін теориялық және практикалық базаны меңгеру. Пәндерді 
оқып-үйренудің негізгі мақсаты:  студенттер 1С:Кәсіпорынның платформасы негізінде қосымшаларды 
әзірлеуде теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды игереді. Осы жеткізілім шеңберінде нақты 
қолдану шешімдерін модификациялау және дамыту үшін платформаның оқу нұсқасын қолдану. Білім 
беру және коммерциялық нұсқалар конфигурациясының ақпараттық дерекқорларының пішімдері 
айырмашылығы жоқ, оқу нұсқасындағы конфигурациялардың күрделілігі шексіз /Цель: 
освоениеобучающимисятеоретической и практической базы конфигурирования и программирования в 

среде «1С: Предприятие». Задача: приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 
навыков работы по разработке приложений на базе платформы «1С:Предприятие». Применение учебной 
версии платформы для модификации и разработки реальных прикладных решений в пределах 
возможностей этой поставки. Форматы информационных баз конфигураций учебной и коммерческой 
версии не отличаются, сложность конфигураций в учебной версии неограниченна 
 Білуі тиіс/Должен знать: 1С: Enterprise 8 жүйесінің типтік конфигурациясы;1С: Кәсіпорын 8 
ерекшеліктері мен мүмкіндіктері; 1C: Enterprise 8.0 жүйесін басқарудың негіздері/  типовые 
конфигурации системы 1С:Предприятие 8; функции и возможности 1С:Предприятия 8; основы 

администрирования системы 1С:Предприятие 8.0 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: 1C: Кәсіпорын 8.0 бағдарламасын белгілі бір ұйымның сипаттамаларын 
ескеру үшін теңшеңіз;1С: Кәсіпорын жүйесіндегі пайдаланушы режимдерінде жұмыс істеу;жүйедегі 
іскерлік операцияларды көрсетуге; қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз төлемдермен операция 
жасау; бухгалтерлік есепті және реттелетін есептілікті қалыптастыру /настраивать программу 
1С:Предприятие 8.0 на учет особенностей конкретной организации; работать в пользовательских 
режимах системы 1С:Предприятие; отражать хозяйственные операции в системе; производить 
платежные операции наличными и безналичными денежными средствами; формировать бухгалтерскую и 
регламентированную отчетность 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  конфигурациялауды үйрену: деректер құрылымын құру 
және өзгерту, бағдарламалық модульдерді жазу, диалогтар мен интерфейстерді құру, мобильді 
қосымшаларды құру, 1С: Enterprise 8 платформасында қолданбалы шешімдерді басқару/научиться 
приемам конфигурирования: созданию и изменению структуры данных, написанию программных 
модулей, разработке диалогов и интерфейсов, созданию мобильных приложений, администрированию 
прикладных решений на платформе 1С:Предприятие 8 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, өз 
бетінше сатып ала алады және іс жүзінде жаңа білім мен дағдыларды қолдануға қабілетті /способен 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  «1С: Кәсіпорын» бухгалтерлік есеп пен 
басқаруды (жалақы мен персоналды басқаруды қоса), кәсіпорынның экономикалық және 
ұйымдастырушылық қызметін автоматтандыруға арналған /«1С:Предприятие» предназначено для 
автоматизации бухгалтерского и управленческого учётов (включая начисление зарплаты и управление 
кадрами), экономической и организационной деятельности предприятия. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/ 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке) 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm


 
 

13ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Бизнес-коммуникациялар / Бизнес-
коммуникации/Business communication   
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  бұл пәнді оқыту міндеттері: оның 
құрылымымен, қолданылатын терминологиямен, жалпы ұғымдармен, принциптермен, бизнес 

коммуникациясының ереж 
елері мен әдістерімен, сондай-ақ білімнің осы саласында жинақталған халықаралық тәжірибемен танысу 
/Задачи изучения данной дисциплины заключаются  в: ознакомление с ее структурой, применяемой 
терминологией, общими понятиями, принципами, положениями и методами коммуникации бизнеса, а 
также с международным опытом, накопленным в этой области знаний 
Білуі тиіс/Должен знать:  іскерлік қарым-қатынастың әртүрлі түрлерінде және әр түрлі 
сұхбаттасушылармен тәсілдері мен тәсілдері; коммуникативтік кедергілер; іскерлік адам имиджінің 
негізгі құрамдастары; іскерлік қарым-қатынастың этикалық нормалары мен принциптерін білу және 

сақтау / способы и приемы делового общения в различных его видах и с различными типами 
собеседников;  коммуникативные барьеры; основные составляющие имиджа делового человека; знать и 
соблюдать этические нормы и принципы делового общения 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  басқару тәжірибесінде іскерлік өзара іс-қимыл технологиясын қолдану/  
использовать технологии делового взаимодействия в управленческой практике 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  кәсіби және әлеуметтік қызметінде білімдер мен 
дағдыларды қолдану, кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты мақсаттар қою және 
міндеттерді қалыптастыру; іскери байланыстар туралы білімді практикалық қызметінде пайдалану, 

коммуникацияларды басқарудағы негізгі құбылыстар мен проблемалардың мәнін талдау/ использовать 
знания и навыки в своей профессиональной и социальной деятельности;ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;использовать знания по бизнес 
коммуникациям в своей практической деятельности;анализировать сущность основных явлений и  
проблем в управлении коммуникациями 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  жинақталған халықаралық тәжірибеде іскери 
байланыстарды одан әрі дамыту бағыттары, проблемалар бойынша /в существующих проблемах, 
направлениях дальнейшего развития  бизнес коммуникаций  в накопленном международном опыте 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Пәннің мәні студенттерге жеке қарым-

қатынас стиліне әсер ететін жеке ерекшеліктері мен тұлғалық ерекшеліктері туралы түсінік беру; жеке 
және топтық коммуникацияның тиімді формаларын ұйымдастыру дағдыларын дамыту./ Суть 
дисциплины является дать студентам представление о существующих индивидуальных особенностях и 
свойствах личности, влияющих на индивидуальный стиль общения; развитие навыков организации 
эффективных форм индивидуальных и групповых коммуникаций. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Менеджмент /Менеджэмент 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Бизнесті ұйымдастыру / Организация бизнеса /  
Business organization    
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: студенттерді бизнесті ұйымдастыру 
қағидалары мен әдістерін, қызмет жағдайы мен түрлерін білуді, қалыпты қызметті қамтамасыз ететін 
барлық ресурстардың оңтайлы жолдарын анықтау/ Основной целью преподавания данной дисциплины 
является обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями о предпринимательской 
деятельности 
Білуі тиіс/Должен знать: негізгі ресми әдістемелік құжаттар бағалау қызметін реттейтін және Қазақстан 

Республикасының бағалау жұмыстарын жүргізу; клиент пен бағалаушы арасындағы қатынастарды 
реттейтiн бағалаушы құжаттардың іріктеу және ұйымдастыру ережелері/ основные официальные 
методические документы, регламентирующие оценочную деятельность и проведение оценочных работ в 
Республике Казахстан; правила выбора организации-оценщика и документы, регулирующие 
взаимоотношения между предприятием-заказчиком и оценщиком. 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: бағалау жұмыстарын жүргізу, қажетті қаржылық және басқа да 
ақпаратты түзету туралы қажетті жұмыс істеу; ағымдағы және бизнес әділ нарықтық құнын бағалау үшін 
техникалық және іргелі талдау әдістерін қолдану / произвести сбор, проверку на достоверность и 
необходимые работы по корректировке финансовой и иной информации, необходимой для проведения 

оценочных работ; использовать методы технического и фундаментального анализа с целью оценки 
текущей и справедливой рыночной стоимости бизнеса 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: серіктестіктің жарғылық капиталына ақшалай және заттай 
жарналарының бағалау, инвестициялар болашақ табыс дисконтталған; іскерлік шешімдер қабылдау 
кезінде бизнестің ағымдағы және болашақ құнын бағалау нәтижелерін пайдалана отырып, сондай-ақ 
оның қайта құрылымдау бағыттарының таңдау/ оценка денежных и имущественных вкладов в уставный 
капитал компании, дисконтирования будущих доходов от инвестиций; использования результатов 
оценки текущей и перспективной стоимости бизнеса при принятии предпринимательских решений и в 

выборе направлений его реструктуризации. 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:   кәсіби қызметінің нәтижелеріне жауапты бола алады/ 
Способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: пән жүйеде орындылық, тұтастық, 
сәйкессіздік және белсенділік белгілері бар жүйені зерттейді. Кәсіпкерлер тек бір-бірімен еркін 
бәсекелестікке ғана емес, сонымен қатар олардың нарықтық мінез-құлқының кейбір аспектілерін келісуге 
мүдделі /Дисциплина изучает систему, обладающую необходимыми признаками целесообразности, 
целостности, противоречивости и активности. Предприниматели заинтересованы не только в свободном 

соперничестве друг с другом, но и в согласовании отдельных сторон своего рыночного поведения 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Менеджмент /Менеджэмент 



 
 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

14ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Экономиканы дағдарысқа қарсы реттеу / 
Антикризисное регулирование экономики/Anti-crisis regulation of the economy 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Дағдарысты болжау және оған барабар 
(қауіп дәрежесіне сәйкес) дайындық. Дағдарыстың қауіпті факторларына кедергі жасау. Дағдарыстың 
даму динамикасын басқару (жеделдету, бәсеңдету, жұмсарту, күшейту)) /Предвидение кризиса и 
адекватная (в соответствии со степенью угрозы) подготовка к нему. Воспрепятствование опасным 
факторам кризиса. Управление динамикой развития кризиса (ускорить, замедлить, смягчить, усилить) 
Білуі тиіс/Должен знать:  экономиканы мемлекеттік реттеу тұжырымдамалары, дағдарысқа қарсы 
мемлекеттік реттеу әдістері /концепции государственного регулирования экономики, методы 
государственного антикризисного регулирования  

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  мемлекеттік дағдарысқа қарсы саясаттың дискрециялық және 
дискрециялық емес құралдарын ажырату /различать дискреционные и недискреционные инструменты 
государственного антикризисного  
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  мемлекеттік дағдарысқа қарсы реттеу мәселелері бойынша 
білімді практикада қолдану/ применения на практике знаний по вопросам государственного 
антикризисного регулирования 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  кәсіби қызметте ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу 
қабілеті және оларға жауапкершілік алуға дайын болу / способность находить организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: пән кәсіпорындарды дағдарыстық 
жағдайлардан қорғауға және олардың банкроттықтың алдын алуға бағытталған. Ол мезо- және 
макролевельдерде жүзеге асырылады және жүйе болып табылады/ Дисциплина направлена на защиту 
предприятий от кризисных ситуаций и на предотвращение их банкротства. Она осуществляется на мезо- 
и макроуровне и представляет собой систему. 
 Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономиканы мемлекеттік реттеу / Государственное регулирование 
экономики 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқару / 
Антикризисное управление предприятием /Crisis management of the enterprise 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәннің мақсаттары: қазіргі кешені 
экономикалық білімді және практикалық дағдыларды студенттерге әдістері мен рәсімдері туралы 
дағдарысқа қарсы басқару кәсіпорын күрделі экономикалық жағдайында, нарықтық тұрақсыздық 
негізінде, ең алдымен, жинақталған ҚР-тәжірибе нәтижелерін және шетелдік тәжірибені осы саладағы, 
сондай-ақ қалыптастыру общекультурные және кәсіби құзыреттер /Цели дисциплины: дать комплекс 
экономических знаний и практических навыков студентам о методах и процедурах антикризисного 

управления предприятием в сложных экономических условиях, в условиях рыночной нестабильности на 
основе, прежде всего, накопленного в РК опыта и результатов зарубежной практики в данной сфере 
Білуі тиіс/Должен знать:  маркетингтің мақсаттары, принциптері, функциялары, міндеттері, маркетинг 
кешенінің негізгі құралдары, маркетингтік орта және оны талдау, мақсатты маркетинг стратегиясы, 
ақпаратты жинау және өңдеу әдістері, маркетингтік қызметтер қызметін ұйымдастыру тәсілдері, 
маркетинг саласындағы процестерді ұйымдастыру, басқару және жобалау, жарнама, материалдық-
техникалық жабдықтау және өткізу ерекшеліктері, сауда-делдалдық қызмет / цели, принципы, функции, 
задачи маркетинга, основные инструменты комплекса маркетинга, маркетинговую среду и её анализ, 

стратегию целевого маркетинга, методы сбора и обработки информации, подходы к организации 
деятельности маркетинговых служб, организацию, управление и проектирование процессов в области 
маркетинга, рекламу, специфики материально-технического снабжения и сбыта, торгово-
посредническую деятельность 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: инвестицияларды басқару, ұйымдарда инновацияларды енгізуді негіздеу 
бойынша кешенді қаржы-экономикалық есептерді жүзеге асыру; әр түрлі нарықтарда экономикалық 
агенттердің мінез-құлық стратегиясын әзірлеу / осуществлять комплексные финансово-экономические 
расчеты по управлению инвестициями, обоснованию внедрения инноваций в организациях; 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  жобаны орындау бойынша командалық жұмыс үшін 
әсіресе маңызды тапсырмаларды орындау, өзіндік жұмыс, өзіндік ұйымдастыру және орындауды 
ұйымдастыру дағдылары / навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений, особенно важными для командной работы по выполнению проекта 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:ұйымдастырушылық құрылымдарды жобалау, 
ұйымдардың Адами ресурстарын басқару стратегияларын әзірлеуге қатысу, іс-шараларды жоспарлау 
және жүзеге асыру, жүзеге асырылатын іс-шаралар үшін жеке жауапкершілікті ескере отырып 

өкілеттіктерді бөлу және беру қабілеті / способность проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  пән кешенді, жүйелік сипатқа ие 
кәсіпорынды басқару жүйесін зерттейді/ Дисциплина изучает системау управления предприятием, 
которая имеет комплексный, системный характер.   
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономиканы мемлекеттік реттеу / Государственное регулирование 

экономики 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 
 



 
 

15 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Деректерді талдау және экономиканы болжау / Анализ 
данных и прогнозирование экономики/Data analysis and economic forecasting          
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Бұл курстың мақсаты экономикалық 
білім алушыларға саналы шешім қабылдау және әлеуметтік-экономикалық дамуды болжау үшін әр түрлі 

сипаттағы мәліметтерді талдау дағдылары мен дағдыларын беруге бағытталған/ В данном курсе ставится 
цель дать студентам-экономистам знания и навыки анализа данных различной природы для 
обоснованных принятия решений и прогнозирования социально-экономического развития 
Білуі тиіс/Должен знать:  экономикалық көрсеткіштерді болжаудың негізгі тәсілдері  / основные 
подходы к прогнозированию экономических показателей 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   қоғамда болып жатқан әлеуметтік-маңызды мәселелер мен процестерді 
талдай білу, болашақта олардың даму мүмкіндігін болжау / уметь анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в обществе, прогнозировать возможное их развитие в будущем 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  экономикалық көрсеткіштерді болжаудың негізгі 
тәсілдерін білу / знать основные подходы к прогнозированию экономических показателей 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: қойылған міндетке сәйкес экономикалық деректерді өңдеу 
үшін құрал-саймандық құралдарды таңдау,есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды 
негіздеу қабілеті / способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей,проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Бұл курс экономика студенттеріне 

микроэкономика деңгейінде де, макроэкономика деңгейінде де экономикалық және математикалық 
модельдеудің заманауи бағыттары туралы түсінік беруді, әлеуметтік-экономикалық дамуды болжау мен 
болжау үшін экономикалық деректерді талдаудың негізгі әдістерін ұсынуды мақсат етеді./В данном 
курсе ставится цель дать студентам-экономистам представление о современных направлениях 
экономико-математического моделирования, как на уровне микроэкономики, так и на уровне 
макроэкономики, представить основные методы анализа экономических данных для принятия решений и 
прогнозирования социально-экономического развития.  
Пререквизиттер/Пререквизиты: Салалық нарықтарды талдау / Анализ отраслевых рынков 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорын қызметін болжау / Прогнозирование 
деятельности предприятия/Forecasting of activity of the enterprise                
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Пәннің мақсаты - ұйымның жоспарлы 
басқару ерекшеліктерін оқу. Пәнді оқу заманауи экономикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді 
/Цель дисциплины - изучение особенностей планового управления организации. Изучение дисциплины 
способствует выработке современного экономического мышления 
Білуі тиіс/Должен знать:  фирманың қызметін жоспарлау әдістері және басқару шешімдерін негіздеу / 

методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих решений 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   фирманың қызмет жоспарларының жүйесін қалыптастыру  
/формировать систему планов деятельности фирмы 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  жоспарларды әзірлеу және басқарушылық шешімдерді 
негіздеу үшін қажетті деректерді жинау және өңдеу сбора и обработки необходимых данных, 
необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   ұйымдастырушылық құрылымдарды жобалау, 
ұйымдардың адами ресурстарын басқару стратегияларын әзірлеуге қатысу, іс-шараларды жоспарлау 

және жүзеге асыру, жүзеге асырылатын іс-шаралар үшін жеке жауапкершілікті ескере отырып 
өкілеттіктерді бөлу және беру қабілеті / способность проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Бұл пән компанияның болашақ 
дамуының ықтимал баламаларын анықтауға және зерттеуге бағытталған. Мұнда басты рөл өнім 
сатылымын болжауға беріледі. Болжаудың негізгі мақсаты - нарыққа әсер ететін үрдістерді 
анықтау./Данная дисциплина направлена на выявление и изучение возможных альтернатив будущего 

развития фирмы. Главная роль здесь отводится прогнозированию сбыта продукции. Основная цель 
прогноза - определить тенденции, влияющие на конъюнктуру рынка. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Салалық нарықтарды талдау / Анализ отраслевых рынков 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

Жиынтығы
\ Итого 
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 Бейіндеуші пәндер циклі/ Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 

№  
Академия 

лық кредит 
терде/ в 

академичес
ких 

кредитах 

 
Пән тізімі/ 

Перечень дисциплин 

1 2 3 

1 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Аймақтық экономика / Региональная экономика/ 
Regional economy      



 
 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: даму кемшіліктері мен тепе тендікті 
жеңуге экономикалық кеңістік және практикалық жобалық шешімдерді әзірлеу қалыптастыру 
субъективтік және объективтік заңдар мен заңдылықтарын кешенді зерттеу /Комплексное изучение 
объективных и субъективных законов и закономерностей формирования экономического пространства и 

разработка конструктивных практических решений по преодолению его диспропорции и недостатков 
развития 

Білуі тиіс/Должен знать: қазақстанның аумақтық дамуының қазіргі кездегі мәселелері түсіну; 
Облыстық диагностикалау және болжау әдістемесін зерделеу/ современные проблемы территориального 
развития Казахстана; изучить методы региональной диагностики и прогнозирования 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: өңірлік экономикада зерттеу әдістері пайдалану дағдылары мен қолөнер 
алуға; Өңірлік саясат және аумақтық даму стратегияларын үшін ғылыми негізде идеясы /получить 
навыки прикладного использования методов в изучении региональной экономики; составить 

представление о научном обосновании региональной политики и стратегии территориального развития 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  аймақты стратегиялық талдау әдістерін қолдану дағдылары 
/навыками применения методов стратегического анализа региона. 

 Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:  әртүрлі қызмет салаларында экономикалық білім 
негіздерін пайдалану мүмкіндіктері /способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Региональная экономика – 
единственная экономическая дисциплина, предметом которой служат территория региона, ее природно-
ресурсный потенциал, демографические процессы, трудовые ресурсы, экономика региона, 
ее структурная перестройка, экономические связи и т. д. 

 Пререквизиттер/Пререквизиты: Кәсіпорын экономикасы/Экономика предприятия, Кәсіпкерлік / 
Предпринимательство 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Өндірістік практика/ Производственная  практика 
 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы / 
Экономическая стратегия предприятия/ Economic strategy of the enterprise         
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   студенттерді классикалық стратегиялық 
менеджментпен және оның қазіргі жалғастыруымен таныстыру / ознакомление студентов с классическим 
стратегическим менеджментом и его современным продолжением 

Білуі тиіс/Должен знать:  кәсіпорын стратегиясына классикалық және қазіргі заманғы тәсілдер / 
классические и современные подходы к стратегии предприятия 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  стратегиялық жоспарды инвестицияларды, қаржыландыру саясатын, 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру саясатын, технологиялық саясатты, адами ресурстарға қатысты 
саясатты және болашақты қалыптастыратын басқа да шешімдерді жүзеге асыру үшін басшылық ретінде 
қалыптастыру / формировать стратегический план как руководство для осуществления инвестиций, 
политики финансирования, политики повышения квалификации работников, технологической политики, 
политики в отношении человеческих ресурсов и других решений, которые формируют будущее  

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  кәсіпорын стратегиясының мақсаттары мен міндеттерін 

іске асыру әдістерімен /  методами реализации целей и задач стратегии предприятия 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-
құқықтық база негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық 
және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеуге қабілетті / способен на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән саланың экономикасындағы 
негізгі буын ретінде ұйымның мәнін қарастырады; ұйымның экономикалық жүйесін құрудың негізгі 

принциптері; негізгі және айналым қаражаттарын басқару және оларды пайдалану тиімділігін бағалау; 
өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыру; ұйымның материалдық, еңбек және қаржылық 
ресурстарының құрамы; оларды тиімді пайдалану көрсеткіштері/ Данная дисциплина расматривает 
сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные принципы построения 
экономической системы организации; управление основными и оборотными средствами и оценку 
эффективности их использования; организацию производственных и технологических процессов; состав 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; показатели их эффективного 
использования Пререквизиттер/Пререквизиты: Кәсіпорын экономикасы/Экономика предприятия, 

Кәсіпкерлік / Предпринимательство 
Постреквизиттер/ Постреквизиты: Өндірістік практика/ Производственная  практика 
 

2 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Стратегиялық жоспарлау / Стратегическое 
планирование /Strategic planning 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Пәннің міндеттері: стратегиялық 
жоспарлау түсінігін ашу; стратегиялық жоспарлаудың стратегиялық менеджмент жүйесіндегі орны мен 
рөлін анықтау; стратегиялық жоспарлау кезеңдерін қарастырыңыз /Задачами дисциплины являются:  

раскрыть понятие стратегического планирования; определить место и роль стратегического 

планирования в системе стратегического менеджмента;  рассмотреть этапы стратегического 
планирования 
Білуі тиіс/Должен знать:  кәсіпорында ұйымдастыру, жоспарлау принциптері мен әдістерін білу /знать 
принципы и методы организации, планирования на предприятии 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  өндірістік ресурстарды пайдалану тиімділігінің есебін жүргізу, 



 
 

қаржылық жай-күйіне талдау жүргізу және алынған нәтижелерді жоспарлар мен басқарушылық 
шешімдерді негіздеу мақсатында пайдалану / проводить расчеты эффективности использования 
производственных ресурсов, анализ финансового состояния и использовать полученные результаты в 
целях обоснования планов и управленческих решений 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   жоспарларды әзірлеу және басқарушылық шешімдерді 
негіздеу үшін қажетті деректерді жинау және өңдеу / сбора и обработки необходимых данных, 
необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған 
Ұйымның стратегиясын стратегиялық талдау, әзірлеу және жүзеге асыру дағдыларын меңгерген / владеет 
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной 
на обеспечение конкурентоспособности 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пәннің негізгі мақсаты студенттерге 

стратегиялық жоспарлау және болжау әдістемесі саласындағы қазіргі заманғы теориялық білімнің 
қажетті көлемін беру, оларға фирмалардың ең басым бағыттарын негіздеуге байланысты есептеулерді 
практикалық орындауға үйрету/ Основная цель дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 
необходимый объем современных теоретических знаний в области методологии стратегического 
планирования и прогнозирования, научить их практическому выполнению расчетов, связанных с 
обоснованием наиболее приоритетных направлений деятельности фирм.  
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория, Микроэкономика 
/Микроэкономика,  Макроэкономика / Макроэкономика 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Әлеуметтік-экономикалық жобалау / Социально-экономическое 
проектирование 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорын қызметін жоспарлау / Планирование 
деятельности предприятия /Enterprise activity planning               
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Пәннің мақсаты кәсіпорынның ғылыми 
және практикалық қызметі саласындағы шетелдік және отандық тәжірибені ескеретін стратегиялық, 
тактикалық және жедел жоспарлаудың әдіснамалық және әдістемелік негіздерін оқу болып табылады 
/целью дисциплины является изучение методологических и методических основ стратегического, 

тактического и оперативного планирования, учитывающих зарубежный и отечественный опыт как в 
области научной, так и практической деятельности предприятия 
Білуі тиіс/Должен знать:   шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық 
және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеуге арналған үлгілік әдістемелер 
;ұйымдастырушылық мінез-құлықтың этикалық нормалары мен негізгі модельдері / типовые методики 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов ;этические нормы и основные модели организационного поведения 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу; 

жобаларды әзірлеу кезінде инновациялық тәсілді қолдану /  анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; применять инновационный подход при разработке проектов 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру резервтерін 
анықтау әдістерімен; еңбек ұжымының қызметін талдау және үйлестіру құралдарымен /методами 
выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятий; инструментами анализа и 
координации деятельность трудового коллектива 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, 
талдау және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті / способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: пән белгілі бір перспективадағы 
кәсіпорынның мақсаттары мен міндеттерін анықтауға, оларды жүзеге асыру әдістерін талдауға және 
ресурстарды қолдауға бағытталған/   Дисциплина направлена наопределение целей и задач предприятия 
на определенную перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория/Экономическая теория, Микроэкономика 
/Микроэкономика,  Макроэкономика / Макроэкономика 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Әлеуметтік-экономикалық жобалау / Социально-экономическое 
проектирование 

 

3 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Салалық тәуекелдер және оларды бағалау / Отраслевые 
риски и их оценка/Industry risks and their assessment          
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  пәннің мақсаты-студенттерді 
кәсіпорынды басқарудың барлық деңгейлерінде тәуекелдерді басқару саласында тиімді шешімдерді 
әзірлеуге және енгізуге дайындау/ Цель  дисциплины -изучения дисциплины подготовить студентов к 
выработке и внедрению эффективных решений в области управления рисками на всех уровнях 

управления предприятием 
Білуі тиіс/Должен знать:  тәуекелдердің жіктелуі; тәуекелдерді бағалау және болжау әдістері; 
тәуекелдерді басқару жүйесі түсінігі (тәуекел-менеджмент) /  классификацию рисков; методы оценки и 
прогнозирования рисков; понятие системы управления рисками (риск-менеджмент) 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   кәсіпорынның қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның сыртқы ортадағы 
бәсекелестік жағдайын анықтау / определить финансовое состояние предприятия, а также его 
конкурентное положение во внешней среде 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: тәуекелдерді сапалық және сандық бағалау әдістерін 

қолдана білу / умением применять методы качественной и количественной оценки рисков 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Кәсіби қызметтің жаңа тәсілдері мен құралдарын ойлап 
табу және пайдалану, модельдер, тұжырымдамаларды ұсыну қабілеті / Способность предлагать 



 
 

концепции, модели, изобретать и использовать новые способы и инструменты профессиональной 
деятельности 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Пән осы саладағы фирмалардың, 
сондай-ақ белгілі бір уақыт аралығында (таңдалған) өндірістердің қызметін зерттейді; осы саладағы 

фирмалар жалпы ел экономикасымен салыстырғанда қаншалықты тұрақты /Дисциплина изучает 
деятельность фирм данной отрасли, а также смежных отраслей за определенный (выбранный) период 
времени; насколько деятельность фирм данной отрасли устойчива по сравнению с экономикой страны в 
целом 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Кәсіпорындағы Экономика және басқару (салалар бойынша) / 
Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау / Принятие решений в 
условиях риска 

 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер / Риски в 
предпринимательской деятельности/Risks in business activities       
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Пәнді оқыту мақсаты тәуекелдік 
кәсіпкерліктің негіздерін меңгеруден тұрады. Бұл пәнді оқу кәсіпкерлік тәуекелдерді талдау және бағалау 
құралдары саласында білім алуға және дамытуға мүмкіндік береді, сондай-ақ кәсіпкерлік ортада 
тәуекелдерді төмендетудің ғылыми тәсілдерін қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді / Цель 
изучения дисциплины состоит в освоении основ рискового предпринимательства. Изучение данной 

дисциплины позволит получить и развить знания в области инструментов анализа и оценки 
предпринимательских рисков, а также даст возможность овладеть навыками применения научных 
приемов снижения рисков в предпринимательской среде 
Білуі тиіс/Должен знать:  тәуекелдік кәсіпкерліктің теориялық және практикалық негіздері; Кәсіпкерлік 
тәуекелдерді талдау мен бағалаудың әдістемелік тәсілдері / теоретические и практические основы 
рискового предпринимательства; методические приемы анализа и оценивания предпринимательских 
рисков 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  тәуекелдік жағдайды талдау; кәсіпорынның кәсіпкерлік тәуекелдерін 

анықтау және сәйкестендіру; кәсіпорынның тәуекелдік шешім қабылдау мүмкіндігін бағалау; 
анализировать рисковую ситуацию; выявлять и идентифицировать предпринимательские риски 
предприятия; оценивать возможность принятия рискового решения предприятием 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:кәсіпкерліктің тәуекел факторларын сәйкестендіру; 
кәсіпкерлік тәуекелдерді талдау және бағалау дағдылары /идентификации рисковых факторов 
предпринимательства; навыками анализа и оценки предпринимательских рисков; 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  нарықтық және ерекше тәуекелдерге талдау жүргізу, 
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін оның нәтижелерін пайдалану қабілеті  способность проводить 

анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих 
решений 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән өнім өндірумен, тауарларды 
сатумен және қызмет көрсетумен байланысты кәсіпкерлік қызметтің кез-келген түрінен туындайтын 
қауіпті зерттейді; ақша-қаржы операциялары; коммерция, сондай-ақ ғылыми-техникалық жобаларды 
жүзеге асыру./Дисциплина изучает риск, возникающий при любых видах предпринимательской 
деятельности, связанных с производством продукции, реализацией товаров и предоставлением услуг; 
товарно-денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-

технических проектов. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Кәсіпорындағы Экономика және басқару (салалар бойынша) / 
Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау / Принятие решений в 
условиях риска 
 

4 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Экономика салаларының инвестициялық 
тартымдылығы / Инвестиционная привлекательность отраслей экономики/Investment attractiveness of 

sectors of the economy         
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   инвестициялық менеджментті 
ұйымдастырудың мәні, функциялары және негізгі принциптері, оны ақпараттық қамтамасыз ету 
/сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного менеджмента, его 
информационное обеспечение 
Білуі тиіс/Должен знать: саланың даму болашағы деңгейі келесі негізгі көрсеткіштер мен 
сипаттамаларға сүйене отырып бағаланады/ уровень перспективности развития отрасли оценивается на 
основе следующих основных показателей и характеристик 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: осындай бағалаудың заманауи әдістері мен индикаторларын қолдана 
отырып, компанияның инвестициялық тартымдылығын бағалау бойынша ақпараттық және 
статистикалық материалдарды талдауанализировать информационные и статистические материалы по 
оценке инвестиционной привлекательности фирмы, используя современные методы и показатели такой 
оценки 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін 
сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді анықтау; нақты және 
қаржылық инвестицияларды бағалау және басқару /определения экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; оценки и 
управления реальными и финансовыми инвестициями 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  способность на основе типовых методик и действующей 



 
 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов / способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Кәсіпорынның инвестициялық 
тартымдылығы - бұл оның өндіріс сипаттамаларының белгілі бір жиынтығы, сонымен қатар 
коммерциялық, қаржылық, белгілі бір дәрежеде басқару қызметі және белгілі бір инвестициялық 
климаттың сипаттамалары, олар нәтижелерге сүйене отырып, оған инвестициялаудың орындылығы мен 
қажеттілігін көрсетеді/ Инвестиционная привлекательность предприятия - это определенная 
совокупность характеристик его производственной, а так же коммерческой, финансовой, в некоторой 
степени управленческой деятельности и особенностей того или иного инвестиционного климата, по 
результатам которого свидетельствуют о целесообразности и необходимости осуществления инвестиций 

в него.  
Пререквизиттер/Пререквизиты: Кәсіпорындағы Экономика және басқару (салалар бойынша) / 
Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау / Принятие решений в 
условиях риска 
 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі / 
Инвестиционная деятельность предприятия /Investment activity of the enterprise        

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Пәннің мақсаты ұлттық экономикадағы 
инвестициялық климатты қалыптастыруға мемлекеттік реттеудің әсер ету механизмдерін терең түсінуді 
қалыптастыру болып табылады /целью дисциплины является формирование глубокое понимание 
механизмов воздействия государственного регулирования на формирование инвестиционного климата в 
национальной экономике. 
Білуі тиіс/Должен знать:  ұлттық экономиканы дамытудағы инвестициялардың рөлі; инвесторлардың 
түрлері және инвестициялардың түрлері/ роль инвестиций в развитии национальной экономики;  типы 
инвесторов и виды инвестиций 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  микро және макродеңгейлердегі кредиттер бойынша пайыздық 
ставкалардың өзгеру салдарын алдын ала болжау; қарапайым және капиталдандырылған пайыздарды 
ажырату / предвидеть последствия изменения процентных ставок по кредитам на микро и макроуровнях;  
различать простые и капитализированные проценты 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  қарапайым және капиталдандырылған пайыздарды есептеу 
әдістемесін; ақша ағындарын дисконттауды есептеу әдістемесін меңгеру /  владеть методикой расчета 
простых и капитализированных процентов;  методикой расчета дисконтирования денежных потоков 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  инновациялық жобаларды жоспарлау және жүзеге асыру 

кезінде экономикалық қауіпсіздік қатерлеріне кешенді талдау жүргізу қабілеті /способностью проводить 
комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении 
инновационных проектов 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән ұзақ мерзімді активтерді сатып 
алуға және сатуға, сондай-ақ басқа ұйымдардағы ұзақ мерзімді қаржылық салымдарға қатысты қызмет 
түрлерін зерттейді/  Данная дисциплина изучает деятельность, связанную с приобретением и продажами 
вне оборотных активов, а также долгосрочными финансовыми вложениями в других организациях. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Кәсіпорындағы Экономика және басқару (салалар бойынша) / 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау / Принятие решений в 
условиях риска 
 

5 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау / Принятие 
решений в условиях риска /Risk-based decision-making              
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Оқу пәнін меңгерудің мақсаты 
студенттердің қазіргі ұйымды басқару үшін қажетті білімнің, іскерліктің және практикалық дағдылардың 

біртұтас жүйесін қалыптастыру және оларды ұйымның даму мақсаттарына жету үшін тиімді пайдалануға 
дайын болу болып табылады/  Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 
целостной системы знаний, умений и практических навыков, необходимых для управления современной 
организацией и готовности эффективно использовать их для достижения целей развития организации. 
Білуі тиіс/Должен знать: басқарушылық шешімдерді қабылдау және экономикалық, қаржылық және 
ұйымдық-басқарушылық модельдерді құру кезіндегі сандық және сапалық талдау әдістері /  
количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и построении 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей  

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  әр түрлі қызмет салаларында экономикалық білім негіздерін қолдану/  
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   ұйымдардың операциялық қызметін басқаруда шешім 
қабылдау әдістерімен /методами принятия решений в управлении операционной деятельностью 
организаций 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді табу 
қабілеті және қабылданатын шешімдердің әлеуметтік маңыздылығы тұрғысынан олар үшін 
жауапкершілік алуға дайын болу / способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән оқу болашақ мамандардың басқару 
шешімдерін әзірлеу, қабылдау және іске асыруда теориялық білімі мен практикалық дағдыларын 



 
 

қалыптастыру болып табылады/ Изучение дисциплины является формирование у будущих специалистов 
твердых теоретических знаний и практических навыков по разработке, принятию и организации 
выполнения управленческих решений. Пререквизиттер/Пререквизиты:  Менеджмент /Менеджэмент 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика/ Производственная  практика 

 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Басқарушылық шешімдерді қабылдау / Принятие 
управленческих решений /Management decisions            
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Пәннің мақсаты - корпоративтік басқару 
бәсекелестік ортада кәсіби жұмыс істеуі үшін әзірлік және әкімшілік қызметтің түрлі салаларындағы 
шешім қабылдаудың заманауи құралдарын пайдалану саласындағы болашақ маман қалыптастыру 

Пәннің міндеттері: Басқару шешімдерін қабылдау және практикалық дағдыларды теориялық тұрғыда 

бекіту; Қазіргі заманғы компанияларда басқару шешімдерін қабылдаудың заманауи тетіктерін 
қалыптастыру қажеттігін түсіндіру; Даму мен басқару шешімдерін қабылдау ағымдағы проблемаларды 
талдау және оларды жүзеге асыру жолдарын анықтау; Тиісті біліктілік еңбек нарығының  қажеттіліктерін 
қамтамасыз ету/ Цель дисциплины - формирование у будущего специалиста в области корпоративного 
управления готовности к профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды и 
использование современных инструментов принятия решений в различных областях управленческой 
деятельности. Задачи дисциплины: дать теоретические знания  и практические навыки в области 
принятия управленческих решений. Обеспечить понимание необходимости формирования современных 
механизмов принятия управленческих решений в современных компаниях; проанализировать 

современные проблемы разработки и принятия управленческих решений и определить пути их 
реализации; беспечить направленность профессиональной подготовки на удовлетворение потребностей 
рынка труда в специалистах соответствующей квалификации 
Білуі тиіс/Должен знать: әлеуметтік жауапкершілік бағытына әсерін ескере отырып, басқарушылық 
шешімдерді түрлерін білу, оларды шешу әдістерін меңгеру /виды управленческих решений, методы их 
принятия с учетом последствий в направлении социальной ответственности  
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: әлеуметтік жауапкершілік тұрғысынан қабылданған басқару шешімдерін 
бағалау/ оценивать принимаемые управленческие решения с точки зрения социальной ответственности 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: әлеуметтік жауапты орында басқару шешімдерін қабылдау 
дағдыларын игеру/ навыками принятия управленческих решений с учетом позиции социальной 
ответственности 

Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: стратегиялық басқару құралдарын қолдануға қабілетті/ 
рациональным образом организует процесс разработки, принятия и реализации управленческого 
решения в подразделении организации 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Әр түрлі деңгейдегі менеджерлерді 
кәсіби даярлауда пәнді оқу қажеттілігі қазіргі жағдайда басқарушылық қызметтің нақты нәтижелеріне 

қол жеткізу басқарушылық шешімдердің табиғатын, оларды әзірлеу, қабылдау және іске асыру 
тәсілдерін түсінбестен мүмкін емес екендігімен байланысты/  Необходимость изучения дисциплины  при 
профессиональной подготовке менеджеров различных уровней связана с тем, что в современных 
условиях достижение конкретных результатов управленческой деятельности невозможно без понимания 
природы управленческих решений, способов их разработки, принятия и реализации. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Менеджмент /Менеджэмент 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика/ Производственная  практика 
 

6 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Цифрлық экономика / Цифровая экономика/ Digital 
economy      

 Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Сандық экономиканың құзыреттілігін 
игеруге азаматтарды ынталандыру жүйесін құру. ҚР цифрлық экономикасы үшін білім беру және 
кадрларды даярлау жүйесін жетілдіру/ Создание системы мотивации граждан к освоению компетенций 
цифровой экономики. Совершенствование системы образования и подготовки кадров для цифровой 
экономики РК. 
Білуі тиіс/Должен знать:  Ақпараттық технологиялар мен жүйелердің негізгі кластары; басқарушылық 
шешім циклінің әртүрлі фазалары мен ұйымда басқарудың әртүрлі деңгейлерінде ақпараттық 

технологияларды қолдану салалары /основные классы информационных технологий и систем; области 
применения информационных технологий на различных уровнях управления в организации и различных 
фазах цикла управленческого решения 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  пәндік саладағы бизнес-үдерістерді талдау және ақпараттық кеңістік 
компоненттерінің арасында құрылымдық өзара байланыс орнату бағдарламалық құралдардың көмегімен 
экономикалық ақпаратты өңдеу/ анализировать бизнес-процессы предметной области и устанавливать 
структурные взаимосвязи между компонентами информационного пространства  обрабатывать 
экономическую информацию с помощью программных средств 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  экономикалық ақпаратты өңдеу әдістерімен; экономикалық 
міндеттерді шешуді автоматтандырудың қазіргі кең таралған құралдарымен/ методами обработки 
экономической информации; современными наиболее распространенными средствами автоматизации 
решения экономических задач 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   экономикалық есептерді жүргізу үшін әртүрлі ақпарат 
көздерін талдау және пайдалану қабілеті /способность анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения экономических расчетов 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пәнді игеру нәтижесінде: студент 

дәрістік оқу материалын игеру қабілеті мен дайындығын көрсетуі, зертханалық тапсырмалар бойынша 
өзінің кіші тобының қызметіне белсенді қатысуы, сұрақтар қоюы және оларға жауап іздеуі керек./ В 



 
 

результате освоения дисциплины: студент должен демонстрировать способность и готовность к 
усвоению лекционного учебного материала, принимать активное участие в деятельности своей 
подгруппы по лабораторным заданиям, задавать вопросы и добиваться получения на них ответов. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/ 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке) 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика/ Производственная  практика 
 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорынның инновациялық дамуы / Инновационное 
развитие предприятия /Innovative development of the enterprise     
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Курстың мақсаты-студенттердің 
макродеңгейде (инновациялық үрдістің теориясы, инновациялық даму концепциясы, инновацияның 

жалпы сипаттамасы) және микродеңгейде (инновацияны жүзеге асырудың негізгі факторлары, 
инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды 
тарту) инновациялық экономика саласында білім кешенін қалыптастыру/ Целью изучения курса является 
формирование у студентов комплекса знаний в сфере инновационной экономики как на макроуровне 
(теории инновационного процесса, концепции инновационного развития, общая характеристика 
инноваций), так и на микроуровне (ключевые факторы осуществления инноваций, создание и развитие 
инновационной компании, выбор инновационной стратегии, привлечение инвестиций).  

Бі луі тиіс/Должен знать:   инновациялық қызметтің мәні экономикалық белсенділіктің ерекше нысаны ретінде; 
инновациялық кәсіпкерлік үрдісінің негізгі элементтері / суть инновационной деятельности как особой формы 

экономической активности; основные элементы процесса инновационного предпринимательства 
            Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   өнімнің инновациялық дәрежесін анықтау; нақты кәсіпорын 
жағдайында инновациялық процестің моделін қалыптастыру /определять степень инновационности продукта;  
формировать модель инновационного процесса в условиях конкретного предприятия 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   жобаның перспективалылығын бағалау негізінде 
венчурлік қаржыландыру үшін инновациялық компаниялардың жобаларын іріктеу әдістерімен  
/методами отбора проектов инновационных компаний для венчурного финансирования на основании 
оценки перспективности проекта 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, 
ұйымдардың, ведомстволардың және т.б. есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты 
талдау және түсіндіру және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану қабілеті 
/ способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., 
и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пәнде басқару объектісін өзгерту 
және экономикалық, экологиялық, ғылыми-техникалық нәтиже алу үшін инновацияларды қолдану 

нәтижелері зерттеледі/ В данной дисциплине изучены результаты применения инноваций в целях 
изменения объекта управления и получения экономического, экологического, научно-технического 
эффекта 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/ 
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке) 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика/ Производственная  практика 
 

7 ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әлеуметтік-экономикалық жобалау / Социально-

экономическое проектирование /Socio-economic design   
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Курстың мақсаты - әлеуметтік үрдістер 
мен құбылыстарды болжаудың, жобалаудың және модельдеудің тұтас жүйесін құру және қызмет етуге 
әдістемелік және ұйымдастыру тәсілдерін, атап айтқанда әлеуметтік жұмыс саласында оқыту. Курстың 
мақсаты: осы саладағы жалпы білімнің ұғымдық аппараты, оның нақты бөлімдерінің терминологиясы; 
әлеуметтік болжамдау мен жобалаудың пайда болуы, қалыптасуы мен дамуының әдіснамалық және 
тарихи контексті; нақты әлеуметтік-болжамдық зерттеу мен әлеуметтік жобалауды жүргізудің әдістемесі 
мен техникасы / Цель курса - изучение методологических и организационных подходов к построению и 

функционированию целостной системы прогнозирования, проектирования и моделирования социальных 
процессов и явлений, в частности в области социальной работы. В курсе рассмотрены: понятийный 
аппарат этой области знания в целом, терминология конкретных ее разделов; методологический и 
исторический контекст возникновения, становления и развития социального прогнозирования и 
проектирования; методики и техники проведения конкретного социально-прогностического 
исследования и социального проектирования 
Білуі тиіс/Должен знать: механизм осуществления социально-экономического прогнозирования и 
планирования, принципы и методы прогнозирования и планирования 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық дербестігін қамтамасыз ететін 
инвестициялық ағындарды жобалау, кәсіпорындардың қаржы, материалдық және еңбек ресурстарына 
қажеттілігін анықтау / проектировать инвестиционные потоки, обеспечивающий финансово-
хозяйственную самостоятельность предприятий, определять потребность предприятий в финансовых, 
материальных и трудовых ресурсах 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  негізгі өндірістік салаларда басқару шешімдерін қабылдау 
дағдысын меңгеру /владеть навыками принятия управленческих решений в основных производственных 
сферах 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: студенттердің алған теориялық білімдерін практикада 
қолдануға ықпал ету / способствовать применению студентами на практике полученных теоретических 
знаний 



 
 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Бұл пән жобаның бастамашысы болып 
табылады, оның мақсаты кеңістік-уақытша жобаларды құру болып табылады/ Данная дисциплина 
является инициатором проекта, целью которого является создание пространственно-временных проектов 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Кәсіпорын экономикасы / Экономика предприятия 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика/ Производственная  практика 

 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорын қызметінде жобалау / Проектирование в 
деятельности предприятия /Design in the activity of the enterprise            
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәннің мақсаты: құрылыс 
индустриясының кәсіпорындарын жобалау негіздерін оқу. Пәннің міндеттері: құрылыс материалдары 
мен бұйымдарын шығаратын технологиялық желілер мен цехтарды жобалау бойынша жұмыстарды 

орындау; көмекші өндірісті әзірлеу және жобалау/ Цель дисциплины: изучение основ проектирования 
предприятий стройиндустрии. Задачи дисциплины: осуществлять работы по проектированию 
технологических линий и цехов по производству строительных материалов и изделий; осуществлять 
разработки и проектирования вспомогательных производств 
Білуі тиіс/Должен знать:  жобалаудың және жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеудің жалпы 
принциптері; жобалау алдындағы және жобалау жұмыстарының мазмұны; жұмыс жобасының құрамы 
/общие принципы проектирования и разработки проектно-сметной доку ментации; содержание 
предпроектных и проектных работ; состав рабочего проекта 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  выполнять технологические расчеты по проектированию и разработке 

проектно-сметной документации 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  әртүрлі мақсаттағы кәсіпорындарды жобалаудың негізгі 
принциптері/основными принципами проектирования предприятий различного назначения 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Жобалық есептеулердің алдын-ала техникалық-
экономикалық негіздемесін жасау, жобалық және пайдалану техникалық құжаттамасын жасау, аяқталған 
жобалау және құрылыс жұмыстарын жүргізу, жобаланған жобалар мен техникалық құжаттаманың 
жобалық тапсырмаға, стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа нормативтік құжаттарға 
сәйкестігін бақылау мүмкіндігі/ Способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабо чую техническую документацию, 
оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатывае 
мых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән даму жоспарлары мен 
бағдарламаларын жасау қажеттілігімен, мемлекеттік қызметшілерді басқарудың аспектісіне, теориялық 
білім мен практикалық дағдыларды меңгеруге, ұйымның түрін саналы түрде таңдауға бағытталған/  
Дисциплина призвана акцентировать внимание на аспекте управленческой деятельности 

государственных служащих, связанном с необходимостью разработки планов и программ развития, 
приобретение теоретических знаний и практических навыков, позволяющих осуществлять обоснованный 
выбор типа организации 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Кәсіпорын экономикасы / Экономика предприятия 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика/ Производственная  практика 
 

8 ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Экономикалық қызметті оңтайландыру / Оптимизация 
экономической деятельности/Optimization of economic activity     

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Пәннің мақсаты студенттердің 
оңтайландырудың негізгі әдістері мен түсініктерін меңгеруін қамтамасыз ету. Мақсатқа жету үшін келесі 
міндеттерді шешу қажет: студенттердің сызықтық бағдарламалаудың негізгі әдістері мен 
тұжырымдамаларын, оңтайлы басқару теориясын меңгеруін қамтамасыз ету /Цель дисциплины - 
обеспечить усвоение студентами основных методов и понятий оптимизации. Для достижения цели 
необходимо решить следующие задачи: обеспечить усвоение студентами основных методов и понятий 
линейного программирования, теории оптимального управления 
 Білуі тиіс/Должен знать:  оңтайландыру теориясының негізгі түсініктері мен анықтамалары / основные 

понятия и определения теории оптимизации 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  оңтайландыру есептерін шешуде математикалық әдістерді қолдану/  
использовать математические методы при решении оптимизационных задач.  
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   қазіргі заманғы талдау құралдары және оңтайландыру 
теориясы /современными средствами анализа и теории оптимизации.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Кәсіби қызмет объектілерін жобалаудың, әзірлеудің, 
өндірудің және техникалық қызмет көрсетудің барлық кезеңдеріне қатысу мүмкіндігі/ Способность 
участвовать во всех фазах проектирования, разработки, изготовления и сопровождения объектов 

профессиональной деятельности 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән математикалық бағдарламалаудың 
көптеген мәселелерін қарастырады. Шартсыз және шартты оңтайландыру есептерін шешудің 
аналитикалық және сандық әдістері сипатталған. Әр әдісті қолдану типтік мысалдардың шешімдерімен 
суреттелген. Өз бетінше шешуге арналған тапсырмалар берілген./ В дисциплине рассматривается 
широкий круг задач математического программирования. Изложены аналитические и численные методы 
решения задач безусловной и условной оптимизации. Применение каждого метода иллюстрируется 
решениями типовых примеров. Приведены задачи для самостоятельного решения.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Кәсіпорын экономикасы / Экономика предприятия 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика/ Производственная  практика 
 



 
 

 

 
 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорын қызметінің экономикалық көрсеткіштерін 
оңтайландыру / Оптимизация экономических показателей деятельности предприятия/Optimization of 
economic performance of the enterprise     
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Мақсаты: математикалық модельдеу 

саласында теориялық және практикалық білім алу /Цель: получение теоретических и практических 
знаний в области математического моделирования. 
Білуі тиіс/Должен знать:  Математикалық модельдерді құру мен талдаудың маңызды аспектілері 
/Важнейшие аспекты построения и анализа математических моделей. 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  математикалық мәлімдемелерді қатаң негіздеу; оңтайландыру 
модельдерін талдау және шешу үшін оңтайлы шарттарды қолдану /строго обосновывать математические 
утверждения; применять условия оптимальности для анализа и решения оптимизационных моделей 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  қазіргі заманғы талдау құралдары және оңтайландыру 

теориясы /современными средствами анализа и теории оптимизации.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   Кәсіби қызмет объектілерін дамытудың заманауи 
әдістері, құралдары мен технологияларын қолданады / Использует  современные методы, средства и 
технологии разработки объектов профессиональной деятельности 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән қаржылық-экономикалық 
қызметті оңтайландырудағы заманауи теориялық тәсілдерді қарастырады /В данной дисциплине 
рассмотрены современные теоретические подходы к оптимизации финансово-экономической 
деятельности 

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Кәсіпорын экономикасы / Экономика предприятия 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика/ Производственная  практика 

Жиынтығы 
\  Итого 

36  

Барлығы/ 

Всего 

103  


