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6В04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы (2019 жылғы қабылдау) 

 

№ 

р/к 

ECTS 

кредиттер 

саны 

ЖОО компоненті және элективті пәндер тізімі 

 

1 2 3 4 

ZhBP 02 Жалпы білім беретін пәндер 2 модулі 

1 5 

(ЖБП) 

КNESZhKMN 3108 «Құқық негіздері, Экология, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері модулі» 
 2-1-0-6 

Пререквизиттер: 
KKZT 1101 1-2-0-2 

ASB (ASMP) 2106 4-1-0-3,4 
Постреквизиттер: 

--- 

Пәнді оқыту мақсаты: қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыру, қоғамдық және жеке құқықтық сана 

мен құқықтық мәдениетті арттыру, Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекетті жетілдіру жағдайын еңгізу. Қоғамның тұрақты дамуының 

негіздері туралы, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдері туралы жүйелі білім алу. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру.   

Негізгі бөлімдердің мазмұны: құқық негіздері пәнін өзіндік ғылым ретінде, сондай-ақ академиялық пән ретінде келесі негізгі элементтерге негізделеді: 

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық негіздері; Қазақстан Республикасының конституциялық құқық негіздері; Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқық негіздері; Қазақстан Республикасының еңбек құқығы негіздері;  Қазақстан Республикасының отбасы құқығы 

негіздері; Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негіздері; Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы негіздері; Іс жүргізу құқықтарының 

негіздері;  Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары; Қазақстан Республикасының қаржы және салық құқығының негіздері; Қазақстан 

Республикасының экологиялық және жер құқығының негіздері; Халықаралық құқық негіздері. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты 

дамудың экологиялық және экономикалық принциптері, Жасыл экономика және табиғатты ұтымды пайдалану. Қоршаған ортаны қорғау. Тұрақты даму 

мақсатындағы жаһандық серіктестік. Дербес ғылым ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздерін түсіну мынадай негізгі элементтерге 

негізделеді:  Жемқорлық - антиәлеуметтік көрініс ретінде; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру; Сыбайлас жемқорлық әрекеттері 

үшін құқықтық жауапкершілік;Әртүрлі салалардағы сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін моральдық-этикалық жауапкершілік; Жемқорлыққа қарсы 

әрекет ретінде Қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастарды жетілдіру. 

Оқу нәтижесі: құқықтың қайнар көздерімен жұмыс істеу дағдысының болуы, нақты құқықтық жағдайларға құқық нормаларын қолдана білу, заң 

актілерінің, сондай-ақ заңды пайдалана отырып, ұлттық құқықтың жетекші салаларын білу, өз құқықтары мен міндеттерін қорғау. Өндірістің тұрақты 

даму шарттарын және табиғатты тиімді пайдалануды ұйымдастыру принциптерін білу. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында 

қолданыстағы заңнамамен жұмыс істеу дағдысының болуы, мүдделер қақтығысы жағдайында әрекет ете білу, сыбайлас жемқорлық мінез-құлық 

табиғатының ерекшеліктерін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік мәселелерін білу. 

 

 

 



  KZE 03 Қазіргі замаңғы экономика модулі 

2 5 

(БазП) 

ET 1201 «Экономикалық теория» 

2-1-0-1 

Пререквизиттер: 

--- 

Постреквизиттер: 

Mik 1202 2-1-0-2 

Пәнді оқыту мақсаты: қоғам дамуының экономикалық заңдылықтары және оның тиімді қызмет ету мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: қоғамдық өндіріс негіздері, экономикалық жүйелер, ұлттық экономика жүйе ретінде, экономикалық өсу, әлемдік 

экономика. 

Оқу нәтижесі: экономикалық жағдайды талдау үшін экономикалық модельдерді қолдана білу, экономикалық ақпаратты жинау, қорыту және талдау. 

3 5 

(БазП) 

Mik 1202 «Микроэкономика» 

2-1-0-2 

Пререквизиттер: 

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиттер: 

Mak 2203 2-1-0-3 

Пәнді оқыту мақсаты: микроэкономика әдістері туралы, нарықтық экономика субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалау үшін негізгі микро-

экономикалық модельдер туралы және олардың бизнес-ортада табысты өзін-өзі іске асыруын қалыптастыру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: сұраныс теориясы және тұтыну тәртібі, өндіріс теориясының негіздері, өндіріс шығындары, фирмалар мен нарықтар, 

өндіріс факторларының нарығы, сыртқы әсерлер теориясы. 

Оқу нәтижесі: графикалық модельдерді құру механизмін білу, экономикалық агенттердің өзара қарым-қатынасын сипаттай білу. нарық ойыншысы 

ретінде нарықтағы тиімді мінез-құлықты қалыптастыру. 

4 5 

(БазП) 

Mak 2203 «Мaкроэкономика» 

2-1-0-3 

Пререквизиттер: 

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиттер: 

EMR 2216 2-1-0-4 

Пәнді оқыту мақсаты: экономикалық жүйенің жалпы жұмыс істеуі туралы, макродеңгейде жасалатын процестер туралы білімді қалыптастыру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: экономикалық өсу, экономикалық циклдар, AD-AS моделі, фискалдық саясат,монетарлық саясат, IS-LM моделі, төлем 

балансы және валюталық бағамдар. 

Оқу нәтижесі: макроэкономиканың қазіргі заманғы мектептерін және экономикалық саясаттың бағыттарын білу, макроэкономикалық жағдайды талдай 

білу, нақты экономикалық жағдайға сүйене отырып, макроэкономикалық саясатты әзірлеу. 

5 5 

(БазП) 

Mаr 2204 «Маркетинг» 

2-1-0-4 

Пререквизиттер:  

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиттер: 

EТ 3311 2-2-0-6  

  

Пәнді оқыту мақсаты: маркетингтің теориялық негіздерін, нақты маркетингтік зерттеулерді жүргізу әдістемесін оқып үйрену: негізгі кезеңдері; ақпарат-

ты жинау және талдау әдістері, тәсілдері, қаруы, зерттеу түрлерінің ерекшеліктері.  

Негізгі бөлімдердің мазмұны: маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары, маркетингтік құралдар мен зерттеулер, маркетингтегі жоспар-



лау және бақылау, маркетингтегі өткізу саясаты, маркетинг жүйесіндегі жарнама, маркетингті жоспарлау және бақылау. 

Оқу нәтижесі: нақты экономикалық жағдайда проблемаларды талдау және шешу үшін маркетингтік қызметтің негізгі ұғымдарын, принциптерін, 

әдістерін қолдану. 

6  ОP 1205 «Оқу практикасы» 
0-10-0-2 

Пререквизиттер:  

Sta 1211  2-1-0-1 
Постреквизиттер: 
ОP1 2209 0-10-0-4 

Пәнді оқыту мақсаты: оқыту процесінде алынған теориялық білімді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді алу. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: ЖОО қызметінің бағыттарымен, мамандықпен, ұйымдастыру-құқықтық формасымен, органикалық басқару жүйесінің 

құрылымымен, еңбек ұжымында жұмыс істеу дағдыларымен танысу. 

Оқу нәтижесі: болашақ кәсіби қызметтің түрлері, функциялары мен міндеттерін, кәсіпорындарға есеп беру ерекшеліктерін, кәсіпорынның құрылымын, 

болашақ кәсіптің объектілері болып табылатын ұйымдарды басқару жүйесін білу. 

  ТЕ 04 Талдамалы экономика модулі 

7 5 

(БазП) 

EM 1206 «Экономикадағы математика» 

1-2-0-1 

Пререквизиттер:  

--- 

Постреквизиттер: 

Eko  2207 2-2-0-3 

Пәнді оқыту мақсаты: компьютерлік технологияларды қолдану арқылы экономикалық есептерді моделдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін 

математикалық аппаратты меңгеру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия элементтері, дифференциалдық есептеу, ықтималдықтар теориясының 

элементтері. 

Оқу нәтижесі: математикада теориялық және эксперименталды зерттеу әдістерін білу, сызықтық алгебра, математикалық талдаудың алгоритмдері мен 

негізгі теоремаларын пайдалана отырып, экономикалық модельдерді жасай білу, экономикалық есептерді шешу үшін математиканың негізгі 

әдіснамалық принциптерін қолдану. 

 

8 6 

(БазП) 

Eko 2207 Эконометрика 

2-2-0-3 

Пререквизиттер:  

Sta 1208 2-1-0-1 

Постреквизиттер: 

ET 3311 2-2-0-6 

 

Пәнді оқыту мақсаты: студенттерге тәуелділіктер мен заңдардың теориясы мен бақылауының заманауи дамуына сүйеніп, постулаланған қарым-

қатынастарды тексеруге негізделген нақты экономикалық құбылыстарды сандық талдаудың негізін беру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: эконометрикалық үлгілеудегі айнымалылардың түрлері және түрлері. Математикалық статистиканың элементтері Көп 

регрессияның сызықтық моделі. Ең кіші регрессиялық теңдеуді бағалау. 

Оқу нәтижеcі: ең маңызды болып саналатын факторлардың ауқымын анықтайды және модельге енгізілуі тиіс; экономикалық-математикалық 

модельдің ұтымды формасын таңдау; үлгі параметрлерін бағалаңыз. 

 

 

9 5 Sta 1208 «Статистика» 



(БазП) 2-1-0-1 

Пререквизиттер:  

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиттер: 

Eko  2207 2-2-0-3 

Пәнді оқыту мақсаты: бұқаралық процестерді сандық зерттеу әдістерін, кәсіпорынның негізгі қорларының статистикалық көрсеткіштерін бағалау. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны:  статистикалық бақылау, жинақтау, топтастыру және кестелер, макроэкономикалық көрсеткіштер, халықтың тұрмыс 

деңгейінің статистикасы. 

Оқу нәтижесі: қоғамда болып жатқан әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен процестерді талдау элементтерін қолдану 

 

10 5 

(БазП) 

OP1 2209 «Өндірістік практика 1» 

0-10-0-4 

Пререквизиттер:  

OP 1205 0-10-0-2 

Постреквизиттер: 
OР2 3302 0-10-0-6 

Пәнді оқыту мақсаты:  кәсіби құзыреттілікті бекіту, кәсіби қызметтің практикалық дағдылары мен тәжірибесін меңгеру.. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: кәсіби шеберлікті, Дағдылар мен құзыреттілікті қалыптастыру, еңбек пен өндірістің озық әдістерін меңгеру, 

ұйымдастырушылық және кәсіби өсуді меңгеру. 

Оқу нәтижесі: өз іс – әрекетін өз бетінше жоспарлай білуі және кәсіби лауазымның рөлін анықтай алуы. Тәжірибе туралы есеп беру.  
 

  KB Кәсіби бағытталған модуль 

11 5 

(БазП) 

КВK (О)/Sht 3210 «Кәсіби  бағытталған қазақ (орыс) /шет тілі» 

0-3-0-5 

Пререквизиттер:  

Sht 1103 0-6-0-1,2 

K(O)T 1104 0-6-0-1,2 

Постреквизиттер: 

- 

 

Пәнді оқыту мақсаты:  негізгі жалпы ғылыми терминологияны, лексикалық минимум көлемінде мамандық бойынша терминдерді меңгеру, сондай-ақ 

негізгі тақырыптарды баяндайтын ғылыми мәтіндердің коммуникативтік ұйымдастыру түрлерін білу./ кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген 

арнайы дағдыларды меңгеру мақсатында арнайы пәндермен интеграциялауда оқу. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: типтік мәндерді білдіру тәсілдерін трансформациялауды жүзеге асыру; коммуникативтік актіге синтаксистік бірліктерді 

қосу ережелерін, жалпы техникалық сөйлеу тәжірибесін қалыптастыру. Мамандықтың кәсіби-бағытталған сөйлеу тақырыбы. Жалпы техникалық 

сипаттағы базалық категориялық-ұғымдық аппарат. Арнайы материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Тыңдауды оқытуға арналған 

жаттығулар жүйесі. Кәсіби-бағытталған сипаттағы диалогтық және монологиялық мәтіндер және олардың коммуникативтік мақсаттары. Сөйлеуді 

оқыту үшін жаттығулар жүйесі. 

Оқу нәтижесі: типтік мәндерді білдіру тәсілдерін трансформациялауды жүзеге асыру; коммуникативтік актіге синтаксистік бірліктерді қосу ережелерін 

білуді қалыптастыру, кәсіптік ойлау ерекшеліктерін ескере отырып, нақты кәсіби, іскерлік, ғылыми салаларда және жағдайларда студенттерде өзге тілді 

қарым-қатынас қабілетін қалыптастыру. 
12 5 

(БазП) 

MN 1211 «Менеджмент негіздері» 

2-1-0-1 

Пререквизиттер:  

-- 



Постреквизиттер: 

MBT 2213 2-1-0-3 

Пәнді оқыту мақсаты:  бітірушінің кәсіби қызметінің негізі болып табылатын менеджмент теориясын зерттеу. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: басқару функциялары: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, үйлестіру және бақылау, команда жұмысы және 

көшбасшылық. 

Оқу нәтижесі: ұйымның ішкі және сыртқы жақтарының проблемалық мәселелерін анықтау үшін әдістерді, есептеулерді, көрсеткіштерді қолдану. 

  KZBT 06 Қазіргі заманғы басқару теориясы модулі 

13 5 

(БазП) 

MKB 3315 Мемлекеттік қаржыны басқару 

2-1-0-5 

Пререквизиттері:  

EMR 2216 2-1-0-4 

Постреквизиттер: 

SZhMBBP 4307 1-2-0-7 

Пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттік қаржы және Қазақстан 

Республикасының қаржы жүйесінің жұмыс істеуі туралы білімді 

қалыптастыру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: қаржы сипаттамалары, оларды дамыту 

және мемлекетпен байланыс. Қаржылық жүйе. Мемлекеттік қаржы және 

олардың нарықтық экономикадағы маңызы. Қаржы саясаты. Қазақстан 

Республикасының қаржы саясаты. Қаржылық механизм. Мемлекеттік 

қаржы ресурстары. Мемлекеттік кірістер жүйесі. Салықтар. Салық жүйесі. 

Салық саясаты. Мемлекеттік шығыстар жүйесі. Мемлекеттік бюджет. 

Жергілікті қаржы. Мемлекеттік несие және қарыз. Қаржылық жоспарлау 

және болжау. Мемлекеттің қаржылық қатынастарын құқықтық қамтамасыз 

ету. Қазақстан Республикасындағы қаржылық бақылау мәселелері. 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қаржыны басқаруды 

ұйымдастыру.  

Оқу нәтижесі: мемлекеттік қаржы идеясын қалыптастыруды білу. 

// ZhBB 3212 Жергілікті бюджетті басқару 

2-1-0-5 

Пререквизиты:  

EMR 2216 2-1-0-4 

Постреквизиттер: 

SZhMBBP 4307 1-2-0-7 

Пәнді оқыту мақсаты: бюджеттік жүйенің жұмысында теориялық білім 

мен практикалық дағды. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: бюджетке салықтық және ақшасыз 

кірістерді болжау және т.б. 

Оқыту нәтижесі: әр түрлі әдістер мен әдістердің әсерін ескере отырып, 

бюджеттік және қаржылық есептерді құрастыру, ресурстарды бөлу 

дағдыларына ие. 

 

 

14 5 

(БазП) 

MBT 2213 «Мемлекеттік басқару теориясы» 

2-1-0-3 

Пререквизиттер: MN 1211 2-1-0-1 

Постреквизиттер: MKB 3212 2-1-0-5 

Пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттік басқарудың маңызды, типтік 

фактілерін зерттеу (мемлекеттік даму стратегиясының болуы, болмауы, 

жалақы стандарттары, өмір сүрудің орташа ұзақтығы және т.б.); 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: мемлекеттік басқаруға жүйелі көзқарас, 

мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу және т.б. 

Оқыту нәтижесі: мемлекеттік басқару жүйесі, оның құрамдас бөліктерінің 

мәні туралы білу: процестер, мақсаттар, функциялар, принциптер, әдістер, 

органдар, мемлекеттік басқару персоналы 

 

// IE 2213 «Институциональная экономика»  

2-1-0-3 

Пререквизиты: MN 1211 2-1-0-1 

Постреквизиты: MKB 3212 2-1-0-5 

Пәнді оқыту мақсаты: институционалдық экономикалық теорияның 

негізгі ережелері мен әдістемесін игеру; 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: институционалдық экономиканы зерттеу 

тақырыбы. Экономикалық теориядағы адам мінез-құлық модельдері. 

Экономикалық ұйымдар теориясы. Топтардың ұйымдастыру және 

теориясы. Экономикалық ұйым ретінде фирма. Экономиканың 

институционалдық құрылымы. Институционалдық өзгерістер; 
Оқу нәтижесі: Институционалдық зерттеу әдістері туралы білімді 
қалыптастыру, институционалдық орта жағдайы және оның 
экономикалық процестерге әсері туралы мәліметтерді жинау, өңдеу. 

15 5 

(БазП) 

IM 3214 «Инвестициялық менеджмент» 

2-1-0-6 

Пререквизиттер: KM 3219 2-2-0-5 

// ShOBB 3214 «Шағын және орта бизнесті басқару» 

2-1-0-6 

Пререквизиттер: KM 3219 2-2-0-5 



Постреквизиттер: AEHEK 4220 2-1-0-7 

Пәнді оқыту мақсаты: инвестицияның қазіргі жағдайын талдау 

саласындағы теориялық және практикалық білім. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: инвестицияларды ұйымдастыру және 

қаржыландыру, инвестициялардың сипаттамалары, инвестицияланған 

жобалардың тиімділігін қаржылық бағалау, экономикалық мазмұн және 

қаржылық инвестициялардың мақсаты. 

Оқыту нәтижесі: нарықтың жаңа мүмкіндіктерін табу, бизнес 

жоспарларды құру және алға жылжыту және т.б. дағдыларын білу. 
 

Постреквизиттер: AEHEK 4220 2-1-0-7 

Пәнді оқыту мақсаты: нарықтық жағдайлар осы топтың тауарларын 

өндіруді және жеткізуді, бөлшек сауданың көлемі мен құрылымын, 

кәсіпорынның қоймаларындағы, көтерме және бөлшек саудадағы 

тауарлық-материалдық құндылықтарды сипаттайтын көрсеткіштерді 

талдауға негізделген. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: кәсіпкерлік негіздері; іскери 

коммуникациялар; жарнама негіздері; бизнесті жоспарлау; кәсіпкерлік 

тәуекелдер және т.б. 

Оқыту нәтижесі: нарықтың жаңа мүмкіндіктерін табу, бизнес 

жоспарларды құру және алға жылжыту және т.б. дағдыларын білу. 
16 5 

(БазП) 

ES 2215 «Экономикалық саясат» 

2-1-0-3 

Пререквизиттер: 

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиттер: 

AEB 3217 2-1-0-5 

Пәнді оқыту мақсаты:  экономикалық мемлекеттің жүйесі, сондай-ақ 

экономиканың әсер әдістері мен құралдарын таныстыру бойынша 

студенттер теориялық білімдерін меңгеру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: экономикалық саясат субъектісі, объектісі 

және субъектісі. Экономикалық саясат теориясы. Үкімет шешімдерін 

қабылдау механизмі. Ақша-несие саясаты. Мемлекеттің бюджеттік-

фискалдық (салық) саясаты. Мемлекеттік қарызды басқару саясаты. 

Әлеуметтік саясат. Валюта саясаты. Инвестициялық саясат. Еңбек түрлерін 

әлеуметтік бөлу және экономикалық саясат бағыттары. Сауда саясаты. 

Өнеркәсіп саясаты. Мемлекеттің аймақтық және сыртқы экономикалық 

саясаты. Командалық-әкімшілік шаруашылық жүйесін нарыққа айналдыру 

мәселелері. Ресми резервтік талаптарды реттеу. Ашық нарықтық 

операциялар. Дисконттау мөлшерлемесін өзгерту; 
Оқу нәтижесі: ҚР Еңбек және экономикалық саясаттың әлеуметтік 
бөлімінің нысандарын талдау; мемлекеттік шешімдердің балама 
нұсқаларын есептеу; есептелген опциялардың барынша тиімділігін 
анықтайды; дамыған инвестициялық жобаларды бағалау және оларға 
қатысты шешімдер қабылдау. 

// KSh 2215 «Қала шаруашылығы» 

2-1-0-3 

Пререквизиттер: 

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиттер: 

AEB 3217 2-1-0-5 

 

Пәнді оқыту мақсаты: қала экономикасының тұжырымдамаларын, 

мазмұны мен құрылымын меңгеру, қалалық дамудың заңдары мен 

проблемаларын зерттеу, қалалық шаруашылықты басқарудағы 

практикалық тәсілдерді меңгеру; қоғамдық қауіпсіздікті және қала 

тұрғындарының салауатты өмір салтын қорғау. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: пәні, әдістемесі және мақсаттары. 

Қалалық экономика тұжырымдамасы. Ерекшеліктері және қалалық 

басқару механизмі. Қалалық экономикадағы негізгі құралдар. Қалалық 

экономикадағы айналым капиталы. Қалалық экономикадағы еңбек 

ресурстары. Қазақстандағы тұрғын үйді басқару және экономика. 

Қалалық көліктің экономикасы және басқару. Қаланы сыртқы жетілдіруге 

тартылған кәсіпорындардың экономикасының ерекшеліктері. 

Тұтынушылар қызметтерінің менеджменті және экономикасы. Қаланы 

сыртқы жетілдіруге тартылған кәсіпорындардың экономикасының 

ерекшеліктері. Коммуналдық шаруашылықтың әлеуметтік саласын 

басқару және экономика; 
Оқу нәтижесі: Жергілікті өзін-өзі басқару реформасын іске асыру 
аясында қазіргі заманғы үрдістерді және қала құрылысының мүмкін 
нысандарын талдай білу; Басқару саласында кәсіби дағдыларды жүзеге 
асыру үшін коммуналдық шаруашылық саласында білімдерін пайдалану. 

  MR 07 Мемлекеттік реттеу модулі 

17 5 

(БазП) 

EMR 2216 «Экономиканы мемлекеттік реттеу» 

2-1-0-3 

Пререквизиттер: Mak 2203 2-1-0-3 

Постреквизиттер: AEB 3217 2-1-0-5 

 

Пәнді оқыту мақсаты: теория негіздері, әдістеме және экономиканы 

// MZhB 2216 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

2-1-0-3 

Пререквизиттер: Mak 2203 2-1-0-3 

Постреквизиттер: AEB 3217 2-1-0-5 

Пәнді оқыту мақсаты: экономикалық және әлеуметтік салаларда 

мемлекеттің рөлі үшін теориялық негіз қалыптастыру; 



реттеудің тәсілдерін ұйымдастыру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі, 

экономикалық және әлеуметтік процестерді мемлекеттік реттеу бағыттары 

және т.б. 

Оқыту нәтижесі: экономикалық жағдайды бағалауда және экономикалық 

шешімдер қабылдауда мемлекеттік тәсілді қолдану. 

 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: мемлекеттің ұйымдастырылуы және оның 

негізгі түрлері. Мемлекеттік басқарудың функционалдық және 

экономикалық аспектілері. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу. 

Мемлекеттік басқарудың конституциялық негіздері. Әкімшілік, 

экономикалық, қоғамдық-саяси әдістер. Экономикалық ғылым саласы 

ретінде жергілікті басқару; 
Оқу нәтижесі: Экономикалық және әлеуметтік үдерістерді реттейтін 
мемлекеттік заңдарды жүйелендіру және экономикалық талдау, сондай-ақ 
экономикада туындайтын проблемаларды шешу жолдарын жобалау 
туралы білімді қалыптастыру. 

18 5 

(БазП) 

AEB 3217 «Аймақтық экономика және басқару» 

2-1-0-5 

Пререквизиттер: EMR 2216 2-1-0-4 

Постреквизиттер: SM  3310 2-2-0-6 

Пәнді оқыту мақсаты: аймақтық деңгейде елдің экономикалық кешенін 

қалыптастырудың мүмкін жолдарын жан-жақты зерттеу. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: аймақтық экономиканың қалыптасуының 

теориялық негіздері; аймақтың экономикалық әлеуеті; аймақтық саясат; 

аймақтық фискалдық жүйе. 

Оқыту нәтижесі: аймақтың экономикасы мен әлеуметтік саласын 

басқарудың әдіснамалық негіздері туралы түсінік қалыптастыру. 
 

// KM 3217 «Креативті менеджмент» 

2-1-0-5 

Пререквизиттер: EMR 2216 2-1-0-4 

Постреквизиттер: SM  3310 2-2-0-6 

Пәнді оқыту мақсаты: теориялық білім, кәсіби мәселелерді шешуге 

дағдыландыру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: ұйымды басқару, шығармашылық 

менеджмент жағдайында стратегиялық шешім қабылдауды ұйымдастыру, 

жеке мансаптық жоспарлау және т.б. 

Оқыту нәтижесі: қайшылықтарды шешудің әмбебап әдістерін қолдану. 

 

19 6 

(БазП) 

ZhB  3218 «Жобаларды басқару» 

2-1-0-5 

Пререквизиттер: MN 1211 2-1-0-1 

Постреквизиттер: IM 3310 2-2-0-6 

Пәнді оқыту мақсаты:  студенттерді теориялық білімдерін жобалық 

басқару саласында практикалық қызметте осы тақырыпты тәуелсіз әрі әрі 

қарай дамыту үшін жетілдіру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: басқарудың ағымдағы жағдайында 

жобалық қызметті басқару. Жобаларды басқару процестері. Жобаны бастау 

кезеңі. Жобаның шығындарын басқару. Жобаның сапасын басқару. 

Жобаны сатып алу және жеткізуді басқару. Жобаны басқару. Жобаның 

өзгерістерін басқару. Жобаны тәуекелді басқару. Жобаны басқарудағы 

коммуникация және басқару. 

Оқу нәтижесі: негізгі экономикалық процестерді ұғымын тұжырымдау 

бағдарламалардың кескіндер мен түрлерін ажырата, экономикалық 

шешімдердің түрлі нұсқаларын бағалау үшін өнімділік критерийлерін 

анықтау. 

// AZhB 3218 «Аймақтың жобаларын басқару» 

2-1-0-5 

Пререквизиттер: MN 1211 2-1-0-1 

Постреквизиттер: IM 3310 2-2-0-6 

Пәнді оқыту мақсаты: жобаны тиімді басқарудың әдіснамалық негіздері 

туралы білім жүйесі. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: ұйымдастыру әдістемесі. жоспарлау, 

көшбасшылық, жобалық цикл бойындағы еңбек, қаржылық және 

материалдық-техникалық ресурстарды үйлестіру және т.б. 

Оқыту нәтижесі: жобаларды құра білу, жобаларды бағалау; аймақта 

жобаларды басқарудың заманауи құралдарын қолдану. 

 

20 6 

(БазП) 

KM 3219 «Қаржылық менеджмент» 

2-2-0-5 

Пререквизиттер:  

MN 1211 2-1-0-1 

Постреквизиттер: SM  3310 2-2-0-6 

Пәнді оқыту мақсаты: коммерциялық ұйымдарды қаржылық басқару 

// SM 3219 «Салықтық менеджмент» 

2-2-0-5 

Пререквизиттер:  

MN 1211 2-1-0-1 

Постреквизиттер: SM  3310 2-2-0-6 

Пәнді оқыту мақсаты: салық міндеттерін басқару теориясы мен 



негіздерін зерделеу; кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және 

қаржылық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін пайдаланылатын 

қаржылық есеп беру мәселелерін қарастыру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Қаржылық басқару: оның мазмұны, жұмыс 

істеу механизмі. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. Қаржылық 

жоспарлау және болжау. Ақшаны басқару. Фирманың бағасын және 

капитал құрылымын талдау. Фирманың инвестициялық жобаларын 

қаржыландыруды ұйымдастыру. Тәуекелдерді басқару. Компанияның 

бағалы қағаздар портфелін басқару. 
Оқу нәтижесі: ұйымның сыртқы ортасын қалыптастыратын нормативтік 
базаны талдау және бағалау; алған білімдерін ұйымның қаржылық 
жағдайын талдау және бағалау үшін дұрыс қолдану. 

практикасын меңгеруде білімді қалыптастыру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Салықтық басқарудың мәні мен мазмұны. 

Ұйымның салықтық басқару жүйесі. Салықтық басқаруды заңнамалық 

және нормативтік қамтамасыз ету. Салық саясаты. Салықтық жоспарлау. 

Салық талдау. Салық ауыртпалығы. Салық төлемдерін оңтайландыру. 
Оқу нәтижесі: салықтық басқарудың құқықтық және халықаралық 
аспектілері саласында білімді қалыптастыру, корпоративтік 
қаржыландыруды басқарудағы салықтық басқаруды қолдану, салықтық 
оңтайландыру мақсатында ұйымның есеп саясатын қалыптастыру. 

  MB 08 Мемлекеттік басқару модулі 

21 5 

(БазП) 

AEHEK 4220 «Әлемдік экономика және халықаралық  

экономикалық қатынастар» 

2-1-0-7 

Пререквизиттер: ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиттер: - 

 

Пәнді оқыту мақсаты: халықаралық экономикалық қатынастар 

саласындағы іргелі білімдерді игеру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: халықаралық сауданың классикалық 

теориялары, халықаралық технологиялар трансферті және т.б. 

Оқыту нәтижесі: нарықтық конъюнктураны, тауарлар мен қызметтердің 

әр түріне сұранысты білуге және талдау жасай білуге, ішкі және сыртқы 

нарықтарда мемлекеттік және бизнес құрылымдарда сыртқы экономикалық 

қызметті сәтті жүзеге асыру үшін мүмкіндіктерді пайдалануға. 

 

// SEKN 4220 «Сыртқы экономикалық қызмет негіздері» 

2-1-0-7 

Пререквизиттер: 

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиттер: - 

 

Пәнді оқыту мақсаты: кәсіпорындардың сыртқы экономикалық 

қызметін басқару саласындағы студенттерге білімнің негізгі негізін беру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: сыртқы сауда түрлері: негізгі 

бөлімдерінің мазмұны. Мемлекеттік реттеу субъектілері ретінде сыртқы 

экономикалық қызметке қатысушылар. Сыртқы сауда компаниясының 

жұмысын ұйымдастыру. Сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік 

реттеу. Сыртқы сауда қызметін салықтық реттеу жүйесі. Валюталық 

реттеу және сыртқы сауда қызметін бақылау әдістері. Сыртқы сауда 

операциялары түрлері. Келісім-шарттарды жасау, валюталық және 

қаржылық шарттар. Халықаралық есеп айырысу және несиелеу. 

Оқу нәтижесі: білу және нарықтық жағдайларға негізделген талдау 

жасай алады, тауарларды немесе қызметтерді түрлі түрлері үшін сұраныс, 

ішкі және сыртқы нарықтарда мемлекеттік және бизнес-құрылымдарда 

сыртқы экономикалық қызмет табысқа пайдалану мүмкіндігі. 
 

22 5 

(БазП) 

MAEZhM 4221 «Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық  

жүйелерін модельдеу» 

2-1-0-7 

Пререквизиттер: MBT 2213 2-1-0-3 

Постреквизиттер: - 

Пәнді оқыту мақсаты: әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге 

бакалаврларды теориялық және практикалық даярлау негіздері 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: экономикалық жүйелер құрылымын талдау, 

экономикалық жүйелерді модельдеудің әдіснамалық негіздері, 

экономикалық даму мен өсуді модельдеу және т.б. 

Оқыту нәтижесі: әлеуметтік-экономикалық жүйелерді экономикалық-

// ADM 4221 «Аймақтық дамуын модельдеу» 

2-1-0-7 

Пререквизиттер: MBT 2213 2-1-0-3 

Постреквизиттер: - 

 

Пәнді оқыту мақсаты: әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге 

бакалаврларды теориялық және практикалық даярлау негіздері. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: аймақтардың кеңістіктік даму үлгілері, 

аймақтың инновациялық дамуын модельдеу, аймақтың әлеуметтік-

экономикалық даму стратегиясы, аймақтың негізгі салаларының дамуын 

болжау және модельдеу және т.б. 



математикалық модельдеу әдістемесін қолдану. 

 

Оқыту нәтижесі: динамикадағы аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық 

жағдайды білу проблемаларды анықтауға және оларды жоюға 

бағытталған. 

 

 

23 5 

(БазП) 

UIZhB 4222 «Ұлттық инновациялық жүйені басқару» 

2-1-0-7 

Пререквизиттер: AEB 3217 2-1-0-5 

Постреквизиттер: - 

 

Пәнді оқыту мақсаты: арнайы әлеуметтік бағдарланған экономикалық 

жүйені - өмір сапасы экономикасын қалыптастырудың негізгі факторы ретінде 

экономикалық дамудың инновациялық жолына деген қажеттілікті теориялық 

негіздеу. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: ұлттық инновациялық жүйелер туралы 

түсінік, ҰИЖ құрылымы, ҰИЖ модельдері, ҰИЖ тиімділігін бағалау, ЕО-да 

бірыңғай ҰИЖ қалыптастыру, жаһандық инновациялық жүйе (ЖИЖ), 

инновациялық статистика. 

Оқыту нәтижесі: тәуекелдерді бағалау дағдылары мен инновациялық 

шешімдердің болашағы туралы білу. 

// AIZhB 4222 «Аймайтық ииновациялық жүйені басқару» 

2-1-0-7 

Пререквизиттер: AEB 3217 2-1-0-5 

Постреквизиттер: - 

 

Пәнді оқыту мақсаты: арнайы әлеуметтік бағдарланған экономикалық 

жүйені - өмір сапасы экономикасын қалыптастырудың негізгі факторы 

ретінде экономикалық дамудың инновациялық жолына деген қажеттілікті 

теориялық негіздеу. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: технологиялық құрылымдар, 

инновациялық кәсіпкерлік, инновациялық процестің модельдері, ғылыми-

техникалық өнімдер нарығы, инновациялық инфрақұрылым. 

Оқыту нәтижесі: тәуекелдерді бағалау дағдылары мен инновациялық 

шешімдердің болашағы туралы білу. 
 

  BM 09 Басқару мәдениеті модулі 

24 5 

(БП) 

BMMKE 2301 Басқару мәдениеті және мемлекеттік қызметкерлердің этикасы 

1-2-0-3 

Пререквизиттер:  

ET 1201 1-2-0-1 

Постреквизиттер: 

BAPA 2309 2-2-0-4 

Пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттік басқарудағы этика, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің, кәсіпкерлер мен кәсіпкерлердің, саяси және қоғам 

қайраткерлерінің басқару мәдениетіне арналған қазіргі заманғы талаптарды әкімшілік этиканың негізгі принциптері мен нормаларын зерделеу. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: саяси қызмет этикасы және мәдениеті. Этика және экономика: экономикалық қызметтің этикалық аспектілері. 

Мемлекеттік басқарудың этикасы үкімет пен халық арасындағы қарым-қатынастарды реттеуші ретінде. Мемлекеттік қызметшінің этикалық талаптары. 

Бастың қызмет этикасы. Мемлекеттік қызметте жүріс-тұрыс мәдениеті және іскерлік этикет. 

Оқу нәтижесі: мемлекеттік қызмет саласында этикалық мәселелерді шешуде отандық және әлемдік тәжірибені меңгеру және оны нақты жағдайларда 

пайдалану. 

25 5 

(БП) 

ОР2 3302 «Өндірістік практика 2» 
0-10-0-6 

Пререквизиттер:  
ОР1 2209 0-10-0-4 
Постреквизиттер: 
DР 4305 0-10-0-8 

 

Пәнді оқыту мақсаты: кәсіби құзыреттілікті бекіту, кәсіби қызметте практикалық дағдылар мен тәжірибені меңгеру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізу, негізгі құралдарды есепке алу, ақша қаражатын есепке алу, дебиторлық және 

кредиторлық берешектерді есепке алу, қаржылық нәтижелерді қалыптастыру есебі, дайын өнімді басқару есебі, дайын өнімнің және аяқталмаған 

өндірістің өзіндік құнының калькуляциясы. 



Оқу нәтижесі: ҚР НҚА сәйкес қаржылық және басқару есебін жүргізу дағдыларын алу, кәсіпорында бухгалтердің қызметін өз бетінше жүргізе білу. 

  EUEK 10 Электронды үкімет және еңюекті қорғау модулі 

26 5 

(БП) 

EKAOK 3303 Еңбекті қорғау және адам өмірінің қауіпсізідігі   

2-0-1-6 

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер: DР 4305 0-10-0-8 

 

Пәнді оқыту мақсаты: сыртқы факторлар мен себептерден болатын адам өлімі мен денсаулығын жоғалтуға бағытталған білімді қалыптастыру және 

насихаттау. Техносферада адамның антропогендік, техногендік және табиғи шығу тегі сыртқы жағымсыз әсерлерден қорғалуын құру; 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: еңбектің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері.Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы. Кәсіпорындарда 

еңбекті қорғауды мемлекеттік бақылау және бақылау. Кәсіпорындарда еңбекті қорғауды ұйымдастыру. Жұмыс орындарын сертификаттау. Қауіпсіздік 

ережесі. Төтенше жағдайлар кезіндегі өндірістік объектілер мен техникалық жүйелер жұмысының тұрақтылығын зерттеу әдістері. Қауіпті және өте 

қауіпті жағдайларды бақылау әдістері. Тіршілік қауіпсіздігін басқарудың нормативтік, техникалық және ұйымдастырушылық негіздері; 

Оқу нәтижесі: өмір қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерінде сауатты болу. 

27 5 

(БП) 

EМ 4304 Электронды мемлекет 

1-2-0-7 
Пререквизиттер: MBT 2213 2-1-0-3 

Постреквизиттер: - 

 

Пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттік қызметтердің тиімділігін арттыру мақсатында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) белсенді 

пайдалануға негізделген өзара әрекеттесудің жаңа тәсілі. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: электрондық үкіметтің нормативтік базасы, электрондық үкіметтің тиімділігін бағалау әдістері, мемлекеттік қызметтер 

порталдары және т.б. 

Оқыту нәтижесі: мемлекеттік басқаруда заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану тенденциялары туралы білу. 

28 5 

(БП) 

DP 4305 «Дипломалды практика» 
0-10-0-8 

Пререквизиттер:  
OР2 3302 0-10-0-6  
Постреквизиттер: 

- 
Пәнді оқыту мақсаты: дипломдық жұмысты жазу үшін теориялық және практикалық материалдарды жинау және өңдеу. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша практикалық материалдарды жинау, өңдеу және қорыту, статистикалық және 

есептік деректерді талдау, қорытындылар, ұсыныстар мен ұсыныстарды қалыптастыру. 

Оқу нәтижесі: алынған есептер мен статистикалық мәліметтерді диплом алдындағы практика бойынша есепті құрастыру және ұсыну үшін пайдалану. 
 

  РР 11 Жоспарлау және болжау модулі 

29 6 

(БП) 

KTDZhB 3306 Қазақстанның территориялық дамуын жоспарлау және 

болжау 2-2-0-5 

Пререквизиттер:  

EТ 1207 2-1-0-1 

Постреквизиттер: 

SZhMBBP 4307 1-2-0-7 

Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді нарықтық қатынастар жағдайында 

шет елдердің экономикасын мемлекеттік реттеу саласында білімдермен 

қамтамасыз ету; 

// TM 3306 «Территориальный маркетинг» 

2-2-0-5 

Пререквизиттер: 

EТ 1201 2-1-0-1 

Постреквизиттер: SZhMBBP 4307 1-2-0-7 

 

Пәнді оқыту мақсаты: аумақтық маркетингті ұйымдастырудың 

теориялық және практикалық аспектілері. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Курс бөлімдермен ұсынылған: аумақты 



Негізгі бөлімдердің мазмұны: нарықтық экономикадағы ұлттық 

жоспарлау. Құрылымдық, инновациялық, инвестициялық саясат. 

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты және жұмыспен қамтуды реттеу. Табиғат 

пайдалануды мемлекеттік реттеу. Өңірлік дамуды мемлекеттік реттеу және 

экономиканың негізгі секторларын реттеу. Сыртқы экономикалық қызметті 

және валюталық саясатты мемлекеттік реттеу. Болжау мен жоспарлаудың 

әдістемесі мен ұйымдастырылуы. Болжау және жоспарлау жүйесі. 

Интуитивті әдістер. Қазақстан аумағының экономикалық даму деңгейін 

ретроспективті талдау және жоспарлау (өңірлер бойынша); 

Оқу нәтижесі: шет елдердің экономикасын мемлекеттік реттеу әдістері 

туралы идеяларды қалыптастыру. 

басқарудың маркетингтік-бағытталған механизмін қалыптастыру, 

аймақтық маркетингтің қалыптасуы мен дамуына көзқарастар. 

Оқыту нәтижесі: аумақтық басқарудың тиімділігін арттыру үшін 

аумақтық маркетингтің құралдары мен тетіктерін практикада қолдану. 

 

30 5 

(БП) 

SZhMBBP 4307 Мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау 

мен бюджеттік процестер 1-2-0-7 

Пререквизиттері:  

KTDZhB 3306 2-2-0-5 

Постреквизиттер: 

- 

Пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау 

және бюджеттік процестердің көзқарастарын қалыптастыру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: мемлекетте стратегиялық жоспарлаудың 

және бюджеттік процестердің жалпы сипаттамалары. басқару. Бюджеттің 

түрлері мен деңгейлері. Бюджеттің құрылымы. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтері. Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қоры. Бюджетаралық қатынастар. Бюджетті 

әзірлеу, қарау, бекіту және орындау. Бюджеттік инвестициялар және 

концессиялық жобалар. Бюджеттік несиелеу. Қарыз, мемлекеттің қарызы 

және кепілдігі. 

Оқу нәтижесі: мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау және 

бюджеттік процестер туралы білімді қалыптастыру. 

//KEB 4307 Қазақстанның экономикасын басқару 

1-2-0-7 

Пререквизиттері:  

KTDZhB 3306 2-2-0-5 

Постреквизиттер: 

- 

Пәнді оқыту мақсаты: экономикалық басқарудың әдіснамалық 

негіздерін, Қазақстан Республикасы экономикасының басқару 

мәселелеріне қатысты республикалық экономикадағы нарықтық 

қатынастарды қалыптастыру мен дамытудың негізгі кезеңдері туралы 

аналитикалық ақпараттарды ұсыну. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Қазақстан Республикасының 

экономикасын басқарудың әдістемелік негізі. Өтпелі кезеңде және 

экономикалық өсу мен даму кезеңіне өту кезеңінде экономиканы басқару 

бойынша шаралар жүйесі. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті 

басқару. Сыртқы экономикалық қатынастарды қалыптастыру басқармасы. 

Адам ресурстарын басқару. Дағдарыстан кейінгі Қазақстан үшін оңтайлы 

экономикалық модельді әзірлеу жөніндегі стратегиялық бағыттар мен 

шаралар. 

Оқу нәтижесі: Республикалық тұжырымдамалар мен бағдарламаларды 

есепке ала отырып, макроэкономикалық талдауды жүргізеді және 

нәтижелерін кәсіби көзқарастары мен дағдыларына негізделген түсінікті 

түрде түсіндіреді. 

  КВ 12 Қауіпсіздікті басқару модулі 

31 5 

(БП) 

UEB 4308 «Ұлттық қауіпсіздікті басқару» 

2-2-0-7 

Пререквизиттер: AEB 3217 2-1-0-5 

Постреквизиттер: - 

 

Пәнді оқыту мақсаты: Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі 

саласындағы құқықтық қатынастарды реттеу және адам мен азаматтың, 

қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мазмұны мен 

принциптерін, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін 

// AKB 4308 «Аймақтың қауіпсіздігін басқару» 

2-2-0-7 

Пререквизиттер: AEB  3217 2-1-0-5 

Постреквизиттер: - 

 

Пәнді оқыту мақсаты: Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі және 

адам мен азаматтың, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің мазмұны мен принциптерін, Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін, мақсаттары мен бағыттарын 



қамтамасыз етудің жүйесін, мақсаттары мен бағыттарын анықтайды. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: экономикалық қауіпсіздіктің қауіптері мен 

қауіптері, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мемлекеттік 

саясаты, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің институционалдық 

аспектілері, бизнестің экономикалық қауіпсіздігі. 

Оқыту нәтижесі: елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде 

ғылыми зерттеулердің әдіснамасын қолдану 

 

анықтайды. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздік 

деңгейіне сәйкес аймақтар типологиясы, аймақтың демографиялық 

қауіпсіздігін бағалау, азық-түлік қауіпсіздігін басқару, цифрлық 

экономика, киберқауіпсіздік, экологиялық қауіпсіздік мәселелері. 

Оқыту нәтижесі: аймақтың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуде ғылыми зерттеулердің әдіснамасын қолдану 

 

32 6 

(БП) 

BAPA 2309 Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері 2-2-0-4 

Пререквизиттер:  

BMMKE 2301 1-2-0-3 

Постреквизиттер: 

ZhB 3218 2-1-0-5 

 

Пәнді оқыту мақсаты: студенттердің әлеуметтік-психологиялық басқару 

әдістерін қалыптастыру. Тренинг менеджерлері болашақ мамандардың 

жұмыс ұжымында жеке қарым-қатынастарына, жағымсыз үрдістерді 

түзетуге, оң көзқарас қалыптастыруға даярлығын қалыптастыруды 

қамтиды. 
Негізгі бөлімдердің мазмұны: басқарудағы қарым-қатынас процесінің 
ерекшеліктері. Әлеуметтік топтардың жіктелуі. Әлеуметтік-психологиялық 
әдістер. Зерттеу нәтижелерін өңдеу. Сауалнама әдістері. Ранжирлеу 
әдістері, масштабтау. Ми шабуылы. Психологияның негізгі әдістері. 
Әлеуметтік авиобатиканы ұйымдастыру. Ойын әдістерін пайдалану. 
Қарқынды оқыту әдістері. 
Оқу нәтижесі: кәсіпорында ұжымның дамуының бастапқы деңгейін 

диагностикалау, теріс үрдістерді түзету, оң институттарды қалыптастыру 

және т.б. 

//MB 3214 Мемлекет және бизнес 2-2-0-6 

Пререквизиттер:  

BMMKE 2301 1-2-0-3 

Постреквизиттер: 

ZhB 3218 2-1-0-5 

Пәнді оқыту мақсаты: мемлекет пен бизнестің өзара қарым-

қатынасының проблемаларын түсіну және осы негізде осы қатынастарды 

жақсарту үшін проблемаларды шешудің ең тиімді әдістерін және 

құралдарын таңдау. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: мемлекет және аралас экономиканы 

қалыптастыру. Экономика және бюрократияны мемлекеттік басқару 

жүйесі. Қоғамдық таңдау теориясы. Мемлекет нарықтық қатынастарды 

ынталандыру тақырыбы ретінде. Кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық 

негіздері және оның түрлері. Мемлекет пен бизнестің бақылау 

функциялары арасындағы қарым-қатынас. Мемлекет пен бизнес 

арасындағы қарым-қатынастың құқықтық аспектісі. Жаһанданудың 

Қазақстан экономикасына әсері. 

Оқу нәтижесі: экономикаға мемлекеттік араласу қажеттілігін негіздеу, 

бизнесті мемлекеттік реттеу тетігінің тиімді жұмыс істеуі. 

  ZhT 13 Жоспарлау және талдау модулі 

33 5 

(БП) 

SM 3310 Стратегиялық менеджмент  

2-2-0-6 

Пререквизиттері:  

KM 3219 2-2-0-5 

Постреквизиттер: 

EM 4304 1-2-0-7 

Пәнді оқыту мақсаты: теориялық және практикалық білімдер мен 

басқарудағы заманауи стратегиялық тәсілдерді, сонымен қатар теориялық 

және практикалық материалдарды оқыту, сондай-ақ заңнамалық және 

нормативтік құжаттарды қорыту, стратегиялық басқару әдістерін меңгеру 

болып табылады. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: стратегиялық басқарудың маңызы мен 

мазмұны. Ұйымның миссиясы мен мақсаттарының ролі Ұйымның сыртқы 

ортасын талдау және бағалау. Компанияның ішкі ортасын талдау және 

бағалау. Компанияның бәсекелестік стратегиясы. Корпоративтік 

әртараптандыру стратегиясы. Әртараптандырылған компанияларды 

//IM 3310 Инновациялық менеджмент 2-2-0-6 

Пререквизиттері:  

KM 3219 2-2-0-5 

Постреквизиттер: 

EM 4304 1-2-0-7 

 

Пәнді оқыту мақсаты: теориялық және практикалық тәжірибені және 

инновациялық менеджменттің функциялары мен әдістерін, микро және 

макро деңгейдегі инновацияларды ғылыми білімді жалпылау. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: инновацияның теориялық негізі. 

Инновациялық процесс басқару объектісі ретінде. Инновациялық 

жобаларды басқару. Инновациялық жобалар тиімділігінің деңгейін 

бағалау. Инновациялардағы тәуекелдер. Инновацияларды басқару және 

инновациялық өнімді құру әдістері. Инновациялық басқару және 

стратегиялық басқару. Инновациялық ұйымның қызметкерлерін басқару 

және мәдениеті. Венчурлық бизнесті ұйымдастыру. Қазіргі Қазақстанның 



стратегиялық талдау. Стратегияны әзірлеу және енгізу. Қызметкерлерді 

басқару стратегиясы. Стратегиялық өзгерістерді басқару. Әлемдік 

интеграция жағдайында мемлекеттердің даму стратегиясы. 

Оқу нәтижесі: нарықтық жағдайды талдау; компанияның сыртқы ортасын 

бағалау; Компанияның бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастырады. 

индустриалдық-инновациялық дамуы: проблемалары мен 

перспективалары. 

Оқу нәтижесі: инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау; венчурлік 

қаржыландыру бойынша инновациялық қызметтің жекелеген кезеңдерін 

қаржыландыру бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

34 6 

(БП) 

ET 3311 Экономикалық талдау 2-2-0-6 

Пререквизиттері:  

Mik 1202 2-1-0-2 

Постреквизиттер: 

- 

Пәнді оқыту мақсаты: әдістері және кәсіпкерлік зерттеу және басқару 

шешімдерін қабылдау процесіне экономикалық талдаудың әдістерін 

қолдану студенттер теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын 

меңгеру. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: кәсіпорынның экономикалық талдау 

әдіснамалық негіздері; экономикалық ақпаратты өңдеу жолдары; көп 

өлшемді салыстырмалы талдау әдісі; факторлық талдау әдісі; қорларды 

анықтау және есептеу әдістемесі; кәсіпорынның тақырыптық талдау; 

операциялық және қаржылық көрсеткіштері және кәсіпорынның даму 

болашағы туралы жан-жақты бағалау; кәсіпорында құрылымдық 

өзгерістерді бағалау; толық және нақты талдамалық ақпаратты 

қалыптастыру мүмкіндігі болуы үшін. 

Оқу нәтижесі: кәсіпорынды тиімді басқару үшін қажетті қаржы 

тұрақтылығы, қаржылық нәтижелері, өндіру және сату құнын, сондай-ақ 

тұтастай алғанда тиімділігін талдау және бағалау, бойынша есептеулер, 

зерттеулер және пікірлер. 

KShKT 3311 «Қаржылық-шаруашылық қызметтің талдауы» 

2-2-0-6 

Пререквизиты: Mik 1202 2-1-0-2 

Постреквизиты: - 

 

Пәнді оқыту мақсаты: бакалаврларды кәсіпорында аналитикалық 

жұмыстарды жүргізуге әдістемелік дайындау негіздері. 

Негізгі бөлімдердің мазмұны: қаржылық талдау әдістері, қаржылық 

талдау көздері, активтер мен міндеттемелерді талдау, пайдалылық пен 

тиімділікті талдау. 

Оқыту нәтижесі: қаржылық талдау әдістері мен әдістерін қолдана 

отырып, кәсіпорынды басқарудағы проблемалық бағыттарды анықтай 

білу. 
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