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«7М04107202 -  Іскерлік әкімшілік жүргізу» дайындау бағыты бойынша білім беру бағдарламасы келесілер негізінде қүрастырылды:
-Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы» Заңы (11.07.2017 ж.),
- Қазақстан Республикасындағы «Тіл туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-1 Қазақстан Республикасының Заңы (24.05.2018 ж.),
-2018 жылғы 31 қазандағы №604 мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты
- 2016 жылғы 16 наурыздағы Әлеуметтік әріптестік жэне әлеуметтік жэне еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үш жақты 
комиссия.
- ҚР БҒМ «Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылгы 2 қазандағы № 152 бұйрығы 
-2018 жылгы 13 қаңтар № 569 жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуіші.

Университет Ғылыми Кеңесінің шешімімен 2020 жылдың 1 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізу ұсынылды.
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1. Білім беру бағдарламасының куәлігі

1.1 Білім беру бағдарламасы туралы жалпы ақпарат
1. Білім саласы: 04 Бизнес, басқару жэне құқық
2. Дайындау бағыты: 7м041-Бизнес жэне басқару
3. Оқу мерзімі: 2 жыл
4. Оқыту тілі: қазақ, орыс
5. Білім беру қызметімен айналысуға мемлекетгік лицензиара қосымша: № 012015198, берілген күні «15.10.2012ж.»
6. Білім беру бағдарламасын аккредиттеу: ұйымның атауы НКАОКО, сертификат SA-A № 0168/7, берілген күні" 10.06.2019", қолданылу мерзімі 

10.06.2019-07.06.2024
7. Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар: экономика бакалавры, бизнес жэне басқару бакалавры
8. Білім беру бағдарламасының түрі: әрекет етуші.
9. Бағдарламаны меңгеру үшін орнатылатын Пререквизиттер:
- магистратураның білім беру бағдарламасының бейіні жоғары білім беру бағдарламасымен сәйкес келген жағдайда -  талап етілмейді
-  магистратураның білім беру бағдарламасының бейіні жоғары білім беру бағдарламасымен сәйкес келмеген жағдайда: Экономикалық теория -  

4 ESTC, Микроэкономика -  4 ESTC
10. Бағдарламаны іске асыру бойынша шетелдік серіктестер туралы мәліметтер: Катовицадағы Экономикалық университет (Польша), НИЯУ 

МИФИ (Ресей), Қолданбалы ғылымдар Жоғары мектебі Хайльбронн (Германия), Экономика Жоғары мектебі (Чех Республикасы), Карлов 
университеті (Чех Республикасы))

12. Білім беру бағдарламасы бойынша практиканың негізгі базасы:
- педагогикалық (экономика жэне халықаралық бизнес кафедрасы, Педагогика жэне бастауыш оқыту әдістемесі кафедрасы, психология 

кафедрасы)
- зерттеу (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ цифрлық экономиканы дамыту институты, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ жастар кәсіпкерлік 

орталығы, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ғылым жэне коммерцияландыру басқармасы, Өңірлік даму институты, ҚР ¥ЭМ Экономикалық 
зерттеулер институты, "Rational Solution" ЖШС»)

- өндірістік (Қарағанды облысының Кэсіпкерлер палатасы, Қарағанды облысының Сауда палатасы, «Қарағанды облысының индустриялық- 
инновациялық даму басқармасы" ММ, "Қарағанды облысының статистика басқармасы" ММ, "Қазақмыс" ЖШС»)

13. Негізгі ғылыми үйымдар, ғылыми тағылымдамадан өткізу үшін шетелдерді қоса алғанда, тиісті сала немесе қызмет саласының ұйымдары 
(Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ Цифрлық экономиканы дамыту институты, Е.А. Бекетов атындағы ҚарМУ жастар кэсіпкерлік орталыгы, Е.А. Бекетов 
атындағы ҚарМУ гьшым жэне коммерцияландыру басқармасы, Өңірлік даму институты, ҚР ¥ЭМ Экономикалық зерттеулер институты, "Rational 
Solution" ЖШС»)

14. Зерттеу жұмыстарын орындауға арналған негізгі ғылыми ұйымдар, ЕЗИ, ғылыми орталықтар (Е.А. Бекетов атындағы ҚарМУ цифрлық 
экономиканы дамыту институты, Е.А. Бекетов атындағы ҚарМУ жастар кэсіпкерлік орталыгы, Е.А. Бекетов атындағы ҚарМУ гылым жэне 
коммерцияландыру басқармасы, Өңірлік даму институты, ҚР ¥ЭМ Экономикалық зерттеулер институты, "Rational Solution" ЖШС»)

15. Оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндіктері: "Экономика" білім беру багдарламасы бойынша докторантура
16. Жұмыс берушілердің тізімі

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, үйымдардың атауы Контакттер, телефон, e-mail
l. «Атамекен» Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасы +7 (7212) 59-79-60

87751788370
k. ospanova@palata.kz

2. «Қарағанды облысының өнеркэсіп жэне индустриялық-инновациялық даму 
басқармасы» ММ

87022302303
asl.abdullin(a)karaganda-region.gov.kz

mailto:ospanova@palata.kz


3. «Қарағанды облысының сауда палатасы» БҚ 87012273575
karcci@mail.ru

4. «Қазақмыс» Корпорациясы +77015210205
kvin07@list.ru

5. «Rational Solution» ЖШС 87021000033 
х invest@mail.ru

6. «¥К «ӘКК «Сарыарқа» АҚ 87015573045 
17wet@mail.ru

7. « Қазақтел еко м » АҚ 87015552460
Aalimbayeva@ln.online.kz

8. WOOPPAY ЖШС 87014798599 
kj ussupov@wooppay.com

9. «Қарағанды-Жарық» ЖШС 87710060800 
danara 2008@mail.ru

10. «Ехііпе» ЖШС 87014259629 
esk nesip@mail.ru

2. Магистратура түлектерінің біліктілік сипаттамасы

2.1 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі
Магистратура түлегіне "7М04107202 -  Іскерлік әкімшілік жүргізу " білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының магистрі " 

дэрежесі беріледі жэне ол келесі қызметгерді атқара алады: орта жэне жоғары буын менеджері, соның ішінде үлггық жэне халықаралық 
компаниялардың топ-менеджері; ірі жэне орта компаниялардағы бизнес-талдаушы; корпоративтік басқару (даму жэне т.б.) бөлімінің талдаушысы 
немесе менеджері, бөлім бастығы, департамент басшысы, даму жөніндегі директор, атқарушы директор, корпорацияның бас директоры, басқарудың 
мемлекеттік қүрылымдарындағы эртүрлі бөлімшелердің басшысы, эртүрлі меншік нысанындағы және салалық тиістілік кэсіпорындардың басшысы, 
ғылыми-зерттеу институттарындағы гылыми қызметкер, жоғары оқу орындарында оқытушы.

2.2 Кәсіби қызмет саласы
"7М04107202 -  Іскерлік экімшілік жүргізу " Білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілердің кәсіби қызмет саласы: мемлекеттік органдар, 

кэсіпорындар, мекемелер жэне меншіктің барлық түріндегі үйымдар, нарықтық инфрақүрылым буынындағы экономиканы мемлекеттік реттеудің 
басқару органдары, ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады. "7М041 - Іскерлік экімшілік" мамандығы бойынша экономика ғылымдарының 
магистрі аналитикалық, ғылыми-зертгеу, үйымдастыру-басқару (экімшілік) жэне білім беру (педагогикалық) қызметін келесі салаларда жүзеге асыра 
алады: салалық жэне аймактық нарықтардың, түрлі үйымдық-қүқықтық нысандағы Шаруашылық субъектілерінің қызметін зерттеу; кэсіпорын 
менеджменті жүйесін жетілдіру; кәсіпорындардың экономикалық стратегиясы мен саясатын қалыптастыру; мемлекеттік, салалық жэне Фирмаішілік 
деңгейлерде элеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу.

2.3 Кәсіби қызмет объектілері
"7М04107202 -  Іскерлік экімшілік жүргізу " Білім беру бағдарламасы бойынша магистрлердің кәсіби қызметінің объектілері: экономикалық, 

қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық жэне талдау қызметі, олардың қызмет түріне, меншік нысанына, қатысушылардың санатына (ҚР 
резиденттері мен резидент еместері), ұйымдастыру-құқықтық нысанына қарамастан, ұйымдар мен кәсіпорындардың қызметі, республикалық жэне 
жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; ғылыми-зерттеу институтгары, кэсіптік бастауыш, кәсіптік орта, жоғары кәсіптік білім беру мекемелері 
болып табылады.
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2.4 Кәсіби қызмет пәні
"7М041 - Іскерлік әкімшілік жүргізу" Білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілердің кәсіби қызметінің пэні: саланың немесе жеке 

кәсіпорынның нақты жағдайларында экономикалық үдерістерді дамытудың жалпы, жеке жэне арнайы экономикалық зандарын, сондай-ақ оңтайлы 
шығындар кезінде ең жақсы нәтижелердің жетістіктерін қамтамасыз ету үшін резервтерді анықтау шарттары мен факторларын зерттеу болып 
табылады.

2.5 Кәсіби қызмет түрлері:
- Ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет. Осы бағыт бойынша Магистр нақты үйымда басқару технологияларын әзірлеу, енгізу жэне 

қолдану саласында білікті жүмыс істеуге дағдыларға ие, соның ішінде басқару технологиясының тиісті сақталуына жан-жақты талдау мен бақылауды 
жүзеге асырады, басқарудың ғылыми-эдістемелік жэне ұйымдастыру-технологиялық базасын қүруға қатысады, басқа мамандармен бірлесе отырып, 
жоспарлау, инвестициялық, инновациялық жэне экологиялық менеджменттің тиімді әдістерін, ережелері мен процестерін қолданады., кэсіпорындар 
мен ұйымдардың сыртқы экономикалық қызметін жүргізуді ұйымдастыру; қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны ескере отырып, типтік 
әдістемелер негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі бойынша экономикалық есептеулер жүргізу үшін ақпаратты жүйелейді жэне 
қорытады; алынған нәтижелерді талдау, бағалау, түсіндіру жэне қорытындыларды негіздеу жүргізеді; өндірісті ұйымдастыру, өндірістік процесті 
ресурстық қамтамасыз ету, маркетинга, логистиканы басқаруды ұйымдастыру процесіне, табиғатты үтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау 
іс-шараларын әзірлеуге белсенді қатысады.

- Өндірістік-басқару қызметі. Өндірістік-басқару қызметі осы дайындық багыты бойынша магистрлердің прерогативі болып табылады, өйткені 
білім беру процесі олардан басқару процесімен байланысты барлық мэселелерді егжей-тегжейлі зерттеуді талап етеді, оның ішінде: өндірісті басқару; 
басқарудың тиімді жүйесін қүру; басқару шешімдерінің тиімділігін талдау, өндірістік-басқару қызметінің барлық спектрі бойынша контроллингті 
жүзеге асыру.

- Жобалық қызмет. Осы мамандық бойынша магистрлердің жобалық қызметі екі негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады: үйымдық жобалау 
жэне жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі. ¥йымдастырушылық жобалау басқарудың үйымдық қүрылымдарын әзірлеуді, оларды 
енгізудің күтілетін техникалық-экономикалық нәтижелерін негіздеуді және бейімдеуді қамтиды. Жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі 
жобалық есептерді дайындау мен жүргізуді, жаңа кәсіпорынды үйымдастыруға, техникалық қайта жарақтандыруга, жүмыс істеп тұрған кәсіпорынды 
қайта қүруға жэне кеңейтуге, өнімнің жаңа түрлерін енгізуге қатысты арнайы қүжаттаманы (техникалық - экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар 
жэне т.б.) әзірлеуді, сондай-ақ эзірленетін жобалардың стандарттарға жэне басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылауды жүзеге асыруды 
көздейді.

- Ғылыми-зертгеу қызметі. Даярлықтың осы бағыты бойынша магистрлердің ғылыми-зерттеу қызметі жоғары оқу орындарының зерттеу 
бағдарламалары шеңберінде де, сондай-ақ ғьшыми-зерттеу институттарының, кәсіпорындар мен үйымдардың тиісті зерттеу топтарының қүрамында да 
жүзеге асырылады. Экономика, ұйымдастыру жэне басқару саласындағы халықаралық ғылыми ынтымақтастық бағдарламаларына ерекше орын 
беріледі.

- Білім беру (педагогикалық) қызметі. Осы бейіндегі бітірушілердің білім беру (педагогикалық) қызметі жалпы білім беретін оқу орындарында, 
кәсіптік бастауыш, кэсіптік орта білім беру мекемелерінде кэсіби қызмет (экономикалық пәндерді оқыту) болып табьшады.

2.6 Кәсіби қызметінің функциялары:
- үзақ перспективада компанияның түрақты дамуы мен табысын қамтамасыз ететін қолданыстагы бизнесті дамыту процесін жэне жаңа 

инновациялық бизнес-жобаларды құруды, іске асыруды басқару;
- бизнесті басқару мен дамытудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру жэне қолдану;
- фирманың бәсекеге қабілеттілігінің өсуінің тиімді стратегиясын эзірлеу және іске асыру;
- аутсорсинг жэне бизнесті басқару жэне дамыту өкілеттілігін беру принциптері мен эдістерін пайдалану;
- үйым бөлімшелерінің қызметкерлерін басқару;



- жобаларды іске асыру процесінде шаруашылық жүргізу субъектісінің бөлімшелерінде, шағын жэне орта бизнес ұйымдарында қалыптасқан 
қаржы-шаруашылық жағдайларды талдау, бақылау жэне реттеу;

- басқару функцияларын іске асыру үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану;
- өндіріс пен қызмет көрсетуді жоспарлау жэне үйымдастыру үшін бизнес-зерттеулер жүргізу жэне олардың нәтижелерін пайдалану;
- жобалардың сапасы мен тиімділігін бағалау, олардың іске асырылуын ұйымдастыру;
- басқарушылық кұжаттаманы дайындау жэне іскерлік кеңестер өткізу, басқарманың жедел міндетгерін қалыптастыру жэне ресімдеу жэне 

олардың орындалуын бақылау;
- өз еңбегін ғьшыми негізде ұйымдастыру, жаңа білім ала білу, өз қызметінің әлеуметтік маңыздылығын түсіну.

2.7 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:
а) ғылыми-зерттеу қызметі:
- ғылыми зерттеулер мен эзірлемелерді жүргізудің жүмыс жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу, топтар мен жеке орындаушылар үшін 

тапсырмалар дайындау;
- жүргізілетін зертгеулер құралдарын әзірлеу, олардың нәтижелерін талдау; шолуларды, есептерді жэне ғылыми жарияланымдарды жасау үшін 

деректерді дайындау;
- зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинау, өндеу, талдау жэне жүйелеу, зерттеу есептерін шешудің әдістері мен қүралдарын тандау;
- ғылыми зерттеулерді, оның ішінде статистикалық зерттеулер мен сауалнамаларды үйымдастыру жэне жүргізу;
- кәсіби қызмет саласына жататын зерттелетін процестердің, қүбылыстар мен объектілердің теориялық және эконометриялық үлгілерін әзірлеу, 

алынған нэтижелерді бағалау жэне түсіндіру;
б) жобалау-экономикалық қызмет
- белгісіздік факторын ескере отырып, тапсырмаларды дайындау жэне жобалық шешімдерді әзірлеу;
- эзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша тапсырмаларды дайындау жэне әдістемелік жэне нормативтік қүжаттарды, 

сондай-ақ ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу;
- шаруашылық субъектілерінің элеуметтік-экономикалық көрсеткіштер жүйесін эзірлеу жэне тапсырмаларды дайындау;
- эр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар жоспарларының экономикалық бөлімдерін қүру;
- эр түрлі нарықтарда экономикалық агенттердің мінез-құлық стратегиясын әзірлеу;
в) талдау қызметі
- шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын элеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді жэне оларды есептеу эдістемелерін 

эзірлеу жэне негіздеу;
- экономикалық есептерді жүргізу үшін ақпарат көздерін іздеу, талдау жэне бағалау;
- белгісіздік факторын ескере отырып, жобалардың тиімділігіне бағалау жүргізу;
- басқаруды ұйымдастырудың қолданыстағы нысандарын талдау; оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу жэне негіздеу;
- кәсіпорын, сала, өңір жэне экономика қызметінің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің серпінін болжау;
г) ұйымдастыру-басқару қызметі
- экономикагтық жэне әлеуметгік міндеттерді шешу үшін шығармашылық ұжымдарды үйымдастыру жэне оларды басқару;
- кәсіпорындардың, үйымдардың жэне олардың жекелеген бөлімшелерінің даму жэне жүмыс істеу стратегияларын эзірлеу;
- эр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың, мемлекеттік жэне муниципалдық билік органдарының экономикалық 

қызметтері мен бөлімшелеріне басшылық ету;
д) педагогикалық қызмет
- жоғары жэне қосымша кәсіптік білім беру мекемелерінде экономикалық пәндерді оқыту; оқу-эдістемелік материалдарды эзірлеу.

2.8 Кәсіби қызметтің мазмүны
- ұлтгық экономиканың түрлі салалары мен салаларының кәсіпорындары мен үйымдарының қызметін басқару жэне үйлестіру;



- кәсіптік және жоғары оқу орындарында оқыту;
- ғылыми-өндірістік, зерттеу, конструкторлық бірлестіктер мен жобалау ұйымдарындағы басқару қызметі;
- мемлекеттік басқару жэне халық шаруашылығының әлеуметтік инфрақұрылымы органдарындағы басқару қызметіД- сараптамалық- 

консалтингтік ұйымдардағы, жергілікті, өңіраралық жэне халықаралық ғылыми жобалау ұйымдарындағы кәсіптік қызмет;
- жобаларды басқару саласындағы кэсіби қызмет;
- кіші, орта жэне мега-жобаның жобалық менеджері ретінде жұмыс істеу.

3. Білім беру бағдарламасының мақсаты: инвестициялық жэне инновациялық жобаларды, сондай-ақ МЖӘ жобаларын әзірлеуге қабілетті, 
негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға дайындығының жоғары деңгейіне ие, серпінді өзгермелі әлеуметтік жэне кэсіби қызмет жағдайларына 
тиімді бейімделуге қабілетті, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдарға талап етілген 
экономикалық бейіндегі мамандарды даярлау; басқару командаларының жүмысына басшылық жасау жэне олардың қызметінің жоспарларын әзірлеу; 
тәуекелдерді (жобалық жэне кэсіпкерлік) басқарудың пәрменді жүйесін құру жэне қолдану; жобаларды басқарудың қолданыстағы әдістерін жетілдіру 
жэне жаңаларын әзірлеу.

3.1 Білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты:
Қазақстан Республикасының экономикасын, өнеркэсібін жэне мәдениетін дамыту үшін білікті мамандар даярлау, экономика жэне бизнес сала- 

сында толыққанды білім алу үшін жағдайды қамтамасыз ету.

3.2 Базалық пәндер циклінің мақсаты
Ғылым жэне педагогикалық қызмет саласында теориялық жэне тэжірибелік дағдыларды меңгеру, өзін-өзі жетілдіру жэне өзін-өзі дамыту 

қабілетін, жаңа білімді дербес шығармашылық меңгеру дағдыларын, кэсіби мәдениеттің жоғары деңгейі бар болашақ маманның үйлесімді дамуын 
қалыптастыру, бүл оның табысты кәсіби қызметі үшін қажет. Маманды шығармашылық белсенді кәсіби және әлеуметтік қызметке, тэжірибелік 
міндеттерді сапалы орындауға дайындау.

3.3 Бейіндік пәндер циклінің мақсаты
Экономика саласында қажетті білімі бар, бастапқы материалды талдай алатын жэне қорытынды жасай алатын маманды даярлау. Белгісіздік жэне 

тәуекел жағдайында тәжірибелік есептер мен мәселелерді шешу үшін теориялық білім алу.

3.4 Ғылыми-зерттеу/эксперименталды-зерттеу жүмысының мақсаты магистрантгы өзіндік ғылыми-зерттеу жүмыстарына дайындау болып 
табылады,оның негізгі нэтижесі магистрлік диссертацияны жазу жэне табысты қоргау болып табылады.

3.5 Қорытынды аттестаттау мақсаты - магистранттың алған білімінің, іскерлігінің жэне дағдыларының деңгейін, оның кэсіби есептерді 
шешуге дайындығын, сондай-ақ өзіндік ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеру дэрежесін бағалау.



4. Түлектің негізгі қүзыреттілігі

Қүзырет
коды

Қүзыреттердің сипаттамасы

Түлғальік құзыреттер
ТҚІ Абстрактылы ойлау, талдау, синтездеу қабілеті
ТҚ2 Өзінің зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіру жэне дамыту қабілеті
ТҚЗ Стандартты емес жағдайларда әрекет етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік жэне этикалық жауапкершілік алуға 

дайындық
ТҚ4 Іс-әрекет аясымен тікелей байланысты емес білімнің жаңа салаларын қоса алғанда, жаңа білім мен біліктерді дербес алу және 

тәжірибелік қызметте пайдалану қабілеті
ТҚ5 Зерттеудің жаңа эдістерін дербес меңгеруге, өзінің кэсіби қызметінің ғылыми жэне ғылыми-өндірістік бейінін өзгертуге қабілетгі

Бейіндік қүзыреттер
БҚІ Кәсіби бағыт бойынша ғылыми-зерттеу қызметінде ғылым тарихы мен философиясының дәстүрлі жэне қазіргі мэселелерін 

пайдалану қабілеті
БҚ2 Жоғары мектепте оқыту жэне тәрбиелеу үрдісінің негізгі компоненттерін жоспарлауда, болжауда, талдауда нормативтік 

құжаттардың негізгі ережелерін басшылыққа алу дағдыларын кэсіби меңгеріп, жоғары мектептің оқу үрдісінде психологиялық- 
педагогикалық міндеттерді шешу қабілеті

БҚЗ Үйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдау жэне ұжымды басқару кезінде өзінің кәсіби қызметі саласында басқарушылық 
қарым-қатынастың элеуметтік-психологиялық тэсілдерін пайдалану қабілеті

БҚ4 Кәсіби саладағы шет тіліне ауызша жэне бейсезімдік түрінде еркін, қол жетімді жэне сенімді байланыстыру қабілеті
БҚ5 Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нэтижелерін тиімді коммерцияландыру қабілеті
БҚ6 Инновацияларды іске асыру, технологиялық жэне азық-түлік инновацияларын енгізу жобаларын әзірлеу қабілеті
БҚ7 Кешенді бизнес-зерттеуді жүзеге асыру қабілеті
БҚ8 Кэсіпорында бизнес-әкімшілендіруді, жоспарлы-есеп беру жүмысын, ұйымның экономикалық дамуының ағымдағы жэне 

перспективалық жоспарларының бөлімдерін эзірлеуді жүзеге асыру қабілеті
БҚ9 Тиімді басқару шешімдерін қабылдау мақсатында бизнестің тиімділігін талдаудың сандық жэне сапалық әдістерін қолдану 

қабілеті
БҚЮ Жоба қатысушыларының қүрамы мен көлемі, құны, уақыты, сапасы жэне қанағаттануы бойынша жобалық нәтижелерге қол 

жеткізуді қамтамасыз ететін жобаларды басқарудың жэне экономикапық талдаудың қазіргі заманғы әдіснамасын пайдалану 
қабілеті

БҚП Инновациялық жобаларды тиімді бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру қабілеті
БҚ12 Цифрлық экономикада бизнес-процестерді басқару үшін заманауи ІТ-технологияларды қолдану қабілеті
БҚІЗ Қаржы нарығындағы операциялардың экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету стратегиясын эзірлеу қабілеті
БҚ14 ҚР Салық кодексіне сэйкес салық базасы мен салықтар мен алымдар сомасын анықгау жэне макроэкономикалық жоспарлауды 

жүзеге асыру қабілеті
БҚ15 Статистикалық есептілік негізінде зерделенгендерді пайдалану негізінде корпоративтік бизнес-үрдістерді басқару қабілеті



5. Оқытудың негізгі нәтижелері (кемінде 10)
Оқу нәтижесінің 

коды
Нәтижесі

ОН1 Негізгі эпистемологиялық модельдерді, рационалдылық ұғымының өзгеру сипатын, ғылыми, ғылыми жэне ғылыми емес танымның 
түрлері мен әдістерін, элеумеггік-гуманитарлық жэне жаратылыстану-ғылыми білімге заманауи көзқарастарды жэне олардың 
өлшемділігін біледі

ОН2 Кең көп бейінді білім беру негізінде дербес ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметті жүргізу, эртүрлі зерггеу әдістерін 
жэне заманауи білім беру технологияларын қолдану тәсілдерін анықтайды.

ОНЗ Басқару қызметі саласындағы практикалық психолог қызметінің негізгі ережелері мен ерекшеліктерін, өзара іс-қимыл субъектілері 
арасындағы даулы жағдайлардың алдын алу жэне шешу негізінде ұйымның тиімділігін арттыру тәсілдерін ұсынады.

ОН4 Жалпы жэне кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін шет тілін білудің қажетті көлемін зерделейді жэне айқындайды, шет тілінде 
тұлғааралық, іскерлік, кэсіби қарым-қатынаста ой мен пікір білдіру дағдыларын қалыптастырады жэне қолданады.

ОН5 Ғылыми жэне ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың негізгі тәсілдері мен эдістерін қалыптастырады жэне 
бағалайды, коммерцияландыру процестерін басқарудың функциялары мен міндеттерін жүйелендіреді,шағын кәсіпкерліктің 
инновациялық элеуетін пайдаланады жэне дамытады

ОН6 Іскерлік экімшілендірудегі инноватиканың мәнін ашатын негізгі ұғымдарды, санаггарды, білімді, әсіресе жаңа енгізілімдер теориясын 
дамыту, инновациялық үдерістердің даму заңдылықтарын, оларды басқару теориясы мен тэжірибесін түжырымдайды жэне 
айқындайды, инновациялық кэсіпкерлік іс-шараларын енгізу үшін экономика жэне басқару білімін пайдаланады.

ОН7 Бизнес-зерттеудің түжырымдамалық негіздері мен әдіснамасын, бизнес-ақпаратты интерпретациялауды сипаттайды, бизнестің 
экономикалық көрсеткіштерін талдау жүмыстарын жүзеге асырады, бизнесті дамыту жолдарын негіздеу мақсатында бизнес тиімділігі 
мен өндірістік үдерістерді бағалау үшін экономикалық талдау құралдарын қолданады.

ОН8 Кәсіпорын қызметін бизнес-әкімшілендіруді жэне жоспарлауды жүзеге асырады, оның ұйымдық-қүқықтық мәртебесін, сыртқы және 
ішкі ортасын ескере отырып, корпорацияның басқару жүйесін жобалайды, кэсіпорынның бэсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 
кәсіпорынның бизнес-процестерін талдау жэне жоспарлау әдіснамасы білімін пайдаланады.

ОН9 Негізгі бағыттарды айқындайды жэне өндіріс қорларын анықтау және бағалау мақсатында экономикалық талдау әдістерін 
пайдаланады; бизнестің тиімділігін арттыру үшін кешенді экономикалық талдау нэтижелерін пайдалану бағыттарын негіздеу

OHIO Кешенді экономикалық талдауды және оның өмірлік циклінің барлық фазаларында жобаны жүйелі жоспарлауды жүзеге асырады, 
күнтізбелік жэне желілік жоспарлау қүралдарының көмегімен жобаның кестесін есептейді; өзгерістерді тиімді басқаруды қамтамасыз 
етеді.

ОН11 Нарыктық жағдайда ұйымның даму стратегиясы мен мақсаттар жүйесіне қол жеткізудің неғүрлым тиімді тәсілдерін негіздеу жэне 
тандау мақсатында инновациялық бизнес - жобаларды экономикалық тиімді бағалау жэне талдау үшін бизнес-жоспарлаудың теориясы, 
эдіснамасы жэне тәжірибесі саласында базалық білімді пайдаланады.

ОН12 Цифрлық экономика инфрақүрылымын үйымдастыру жэне кәсіпорынның бизнес-үрдістерін цифрлық трансформациялау, макро-және 
микроэкономикалық көрсеткіштерге, бизнесті жүргізу жэне экономикалық мэселелерді шешу мүмкіндігіне эсер ету дәрежесін анықтау 
үшін IT - технологияларды пайдалану бойынша білім мен дағдыларды қолданады.

ОН13 Кәсіпорындардың шығыстары мен кірістерін қалыптастыру, қаржы нарығындағы операциялардың экономикалық тиімділігін 
қамтамасыз ету үшін кәсіпорындардың капиталын қалыптастыру жэне пайдалану бағыттары саласында қаржылық шешімдерді әзірлеу 
жэне қабылдау кезінде қаржы делдалдарының, қаржы нарықтарының кәсіби қатысушыларының қызметін талдау жэне стратегиялық 
инвестициялық талдау нәтижелерін пайдаланады.

ОН14 Экономикалық жүйенің дамуын жоспарлау үшін макроэкономикалық талдауды қолданады жэне ҚР Салық кодексіне сәйкес салық ба- 
засы мен салық жэне алымдар сомасын есептейді

ОН15 Кәсіпорынның зерттелген бухгалтерлік жэне басқа да есептерін пайдалану негізінде корпорацияның бизнес-үрдістерін басқаруды тал- 
дайды жэне жетілдіреді.



6. Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің құзыреттілік формасы мен арақатынасының матрицасы

БҚ 1 БҚ2 БҚЗ БҚ4 БҚ5 БҚ 6 БҚ 7 БҚ8 БҚ9 БҚ 10 БҚИ БҚ 12 БҚ 13 БҚ 14 БҚ 15
ОН1 +
ОН2 +
ОНЗ +
ОН4 +
ОН5 +
ОН6 +
ОН7 +
ОН8 +
ОН9 +

OHIO +
ОНИ +
ОН12 +
ОН13 +
ОН14 +
ОН15 +



7. Қузыреттілік картасы

Модуль
коды

Модуль атауы Модуль пәндері 
коды

Пәннің атауы Оқу нәтижесінің 
коды

Қүзырет коды

1 2 3 4 5 6
1 Әлеумеггік-гуманитарлық білімнің 

философиялық-тарихи аспектілері
GTF5101 Ғылым тарихы мен философиясы ОН1 КҚІ

ZhMP 5102 Жоғары мектеп педагогикасы ОН2 КҚ 2
BP 5103 Басқару психологиясы ОНЗ КҚЗ

2 Кэсіби тілдер ShT 5105 Шет тілі (кәсіби) ОН4
ОН5 КҚ4IABAT5206 Іскерлік экімшілендірудегі бизнес-ағылшын 

тілі
3 Ғылыми жэне ғылыми-білім беру жо- 

баларын әкімшіліктендіру жэне ком- 
мерциялизациялау

GGTKNK 6107 Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет 
нэтижелерін коммерцияландыру

ОН6 КҚ5

IAI5208 Іскерлік экімшілендірудегі инноватика ОН7 КҚ6
4 Бизнес-экімшілендіру мен бизнес- 

талдаудың әдіснамасы
BZ 5109 Бизнес-зертгеу ОН8 КҚ7

BAKKZh 5210 Бизнес-әкімшілендіру жэне кэсіпорын 
қызметін жоспарлау (ағылшын тілде)

ОН9 КҚ8

BTT5211 Бизнестің тиімділігін талдау OHIO КҚ9
5 Бизнес-экімшілендірудегі жобалық 

басқару
ZhBZhT 5112 Жобалық баскару жэне жобалық талдау ОНИ КҚ 10

BIP 5113 Инновациялық жобаларды бизнес- 
жоспарлау

ОН12 КҚ 11

KTB6114 Кэсіпорын тәуекелдерін басқару 
(ағылшынша)

ОН13 КҚ 12

6 Бизнес-экімшілендірудің тәжірибесі KBAB 6115 Корпоративтік бизнес-экімшілік басқару ОН14 КҚ 13

BSKBM 6116 Бизнестің стратегиясы жэне қазіргі бизнес- 
модельдер

ОН15 КҚ 14

DKBA6117 Дағдарысқа қарсы бизнес-экімшілендіру ОН1 КҚ 15



8. Білім беру бағдарламасының мазмүны 
8.1 Білім беру бағдарламасының картасы

Мо
дуль
коды

Цикл
және

компо
нент

Пэн коды Бақылау
нысаны

Семестр ESTC Модуль бойынша оқыту нәтижелері

1 БП/ЖК

*

GTF 5101 Емтихан 1 3 Білімдер:
- негізгі эпистемологиялық модельдерді, рационалдылық ұғымының түрлендіру сипатын, 
ғылымға дейінгі, ғылыми жэне ғылыми емес таным түрлері мен әдістерін, әлеуметтік- 
гуманитарлық жэне жаратылыстану-ғылыми білімге заманауи тәсілдерді және олардың 
өлшемділігін біледі;
- жоғары білім мазмұнының негізгі ережелерін, жоғары мектептегі қазіргі дидактикалық 
концепцияларды; жоғары оқу орнындағы педагогикалық процесті жобалау және ұйымдастыру 
ерекшеліктерін, қазіргі білім беру технологияларын; педагогикалық шеберлік жэне 
педагогикалық техника негіздерін, білім берудегі менеджмента, білім алушылардың тұлғасын 
қалыптастыру жэне дамыту процесін басқаруды біледі;
- басқару қызметі саласындагы тәжірибелік психолог қызметінің негізгі ережелері мен 
ерекшеліктерін; ұйымның тиімділігін арттыру тәсілдері мен амалдарын.
Іскерліктер:
- ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын жэне тереңдетілген кэсіби білімді талап 
ететін міндеттерді тұжырымдау жэне шешу; зерттеудің қажетті эдістерін тандау, нақты 
зерттеу міндеттеріне сүйене отырып, қазіргі бар әдістерді түрлендіру жэне жаңа эдістерді 
әзірлеу; элеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білім әдіснамасы негізінде 
қазіргі заманғы теория мен тәжірибенің болмысын талдау жэне ұғыну;

педагогикалық үдерісте туындайтын жэне терең педагогикалық білімді талап ететін 
міндеттерді түжырымдау жэне шешу; жоғары мектепте оқытудың қазіргі заманғы теориясы 
мен тәжірибесінің болмысын талдау жэне ұғыну; болашақ кэсіби қызметінің бейінін ескере 
отырып, студенттерді диагностикалау жэне кеңес беру;

абстрактілі ойлау, талдау, синтездеу қабілеті; басқару қызметінде қолдану қабілеті, 
үйымдастыру саласында элеуетті мүмкіндіктерді үйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі 
саласындагы білім.
Цагдылар:
- кең бейінді білім беруді талап ететін дербес ғылыми-зертгеу жэне ғылыми-педагогикалық 
қызметті жүргізу; ғылыми зерттеу, педагогикалық жэне тэрбие жүмыстарын жүргізуде 
әдіснамалық жэне эдістемелік білімді қолдана білу; ғылыми мақалаларды, тезистерді, 
конференцияларда, симпозиумдарда, дөңгелек үстелдерде, пікірталастар мен диспуттарда сөз 
сөйлеу;
- кең бейінді білім беруді талап ететін дербес ғылыми-зерттеу жэне ғылыми-педагогикалық 
қызметті жүргізу; ғылыми зерттеу, оқу және тәрбие жүмыстарын жүргізуде әдіснамалық 
жэне эдістемелік білімді қолдана білу;
- жанжалдасатын тараптардың, үйымдастыру жүйесінің қатысушыларымен жүмыс істеу, 
оларға басқару саласында психологиялық көмек корсету; басқару психологиясы саласындагы

ZhMP 5102 Емтихан 1 3
BP 5103 Емтихан 1 3



міндеттерді шешу үшін коммуникацияларға дайындық; қызметкерлердің мүдделерін, 
үстанымдарын жэне уэждерін есепке ала білу; үйымда кәсіби жанжалдарды шешу. 
Құзыреттіліктер: КҚІ, КҚ2, КҚЗ 
Багалау критерийлері:
«Қанагаттанарлықсыз» бағасы КҚІ, КҚ2, КҚЗ құзыреттеріне ие емес 
«Қанагаттанарлық» бағасы - КҚІ, КҚ2, КҚЗ құзыреттеріне жеткілікті дәрежеде ие 
«Жақсы» бағасы - КҚІ, КҚ2, КҚЗ құзыреттерін жақсы біледі
«Өте жақсы» бағасы - КҚІ, КҚ2, КҚЗ құзыреттерін еркін меңгергенОценка «отлично» - 
Свободно владеет компетенциями ПК1, ГЖ2, ПКЗ

2 БП/ЖК ShT 5105 Емтихан 1 5 Білімдер: шет тілінен кәсіби ақпарат алу үшін қажетті көлемде шет тілін жэне жалпы жэне 
кәсіби деңгейде қарапайым қарым-қатынас жасауды; кәсіби бағыттағы шет тілді мәтіндерді 
(сөздікпен) оқу жэне аудару үшін қажетті көлемде шет тілінің жалпы, іскерлік жэне кэсіби 
лексикасын; эдеби жэне ауызекі тілдің негізгі грамматикалық қүрылымын.
Іскерліктер: шет тілін түлғааралық қарым-қатынаста және кәсіби қызметте пайдалану; 
әңгімелесуде өз ойын еркін жэне адекватты білдіру жэне әңгімелесушінің шет тілінде 
сөйлеуін түсіну; шет тілінде жазбаша қарым-қатынас жүргізу, іскерлік хат жазу; зияткерлік 
даму, мәдени деңгейді көтеру, кэсіби қүзыретгілік үшін таным әдістері мен қүралдарын 
қолдану.
Дагдылар: шет тілінде түлғааралық, іскерлік жэне кәсіби қарым-қатынаста өз ойлары мен 
пікірлерін білдіру; шет тілінде сөйлеу іс-әрекетінің (оқу, жазу, сөйлеу, тындау) эртүрлі 
дағдыларын қалыптастыру.
Қузыреттіліктер: КҚ4 
Багалау критерийлері:
«Қанагаттанарлықсыз» бағасы КҚ4 құзыреттеріне ие емес 
«Қанагаттанарлық» бағасы -  КҚ4 құзыреттеріне жеткілікті дәрежеде ие 
«Жақсы» бағасы - КҚ4 қүзыреттерін жақсы біледі 
«Өте жақсы» бағасы - КҚ4 құзыретгерін еркін меңгерген

БП/ТК IABAT5206 Емтихан 2 5

3 БП/ТК GGTKNK 6107 Емтихан 3 5 Білім:
-ғылым, білім, жоғары технологиялар, нанотехнологияларды дамытуды ынталандыру жэне 
қоғамдық реттеу механизмдерінің жэне нарықтық институгтардың арақатынасы жүйесі; 
ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нэтижелерін коммерцияландыру процестерін 
басқару функциялары мен міндеттері;
- экономикадағы инноватиканың мэнін ашатын негізгі үғымдар, санаттар, жаңа енгізілімдер 
теориясының даму ерекшеліктері, инновациялық үдерістердің даму зандылықтары, 
инновациялық үдерістерді халықаралық, үлттық, аймақтық жэне фирмаішілік басқарудың 
теориясы мен тәжірибесі, ұйымдардың жаңасын енгізуге қабылдаушылық мәселелері. 
Іскерліктер:
- ғылыми нәтижелерді зияткерлік өнімге айналдырудың проблемалық нүктелерін анықтау 
мақсатында ғылыми жэне ғылыми-техникалық зерттеулерді коммерцияландыру процесін 
қалыптастыру;
- инновациялық үдерістерді басқару мәселелерін бөлу, жағымды нэтижелер алу жэне нарыққа 
шығу арқылы инновациялық жобаларды әзірлеу.
Дагдылар:

IAI5208 Емтихан 2 5



- ғылыми жэне ғылыми - техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру мэселелерін 
шешу үшін ұйымдасты ру-те х н и кал ы қ жэне экономикалық іс-шаралар кешенін іске асыру;
- инновациялық жобаларды іріктеу жэне бағалау әдістемелерін, сондай-ақ инновациялық 
дамуды бағалау әдістерін қолдану
Қузыреттіліктер: КҚ5, КҚ6 
Багалау критерийлері:
«Қанагаттанарлықсыз» бағасы КҚ5, КҚ6 құзыреттеріне ие емес 
«Қанагаттапарлық» бағасы - КҚ5, КҚ6 құзыреттеріне жеткілікті дәрежеде ие 
«Жақсы» бағасы - КҚ5, КҚ6 құзыреттерін жақсы біледі 
«Өте жақсы» бағасы - КҚ5, КҚ6 құзыреттерін еркін меңгерген

4 БП/ЖК BZ5109 Емтихан 1 4 Білімдер:
- бизнес-зерттеу жэне бизнес ақпаратты интерпретациялаудың тұжырымдамалық негіздері 
жэне әдіснамасы;
- кэсіпорынды бизнес-экімшілендіру эдіснамасы, ұйым қызметінің негізгі жоспарлы 
көрсеткіштері; ұйымның негізгі қаржылық есептерінің мақсаты, құрылымы жэне мазмұны; 
стратегиялық жоспарлау жэне басқару процесінің негізгі элементтерінің мазмұны және өзара 
байланысы;
- бизнес тиімділігін экономикалық талдаудың негізгі бағыттары, әдістері, өндіріс резервтерін 
анықтау жэне бағалау тәсілдері; кэсіпорын қызметінің тиімділігін кешенді экономикалық 
талдаудың нэтижелерін пайдалану бағыттары.
Іскерліктер:
- шешім қабылдау үшін түрлі әдістерді таңцай отырып, бизнес-зерттеу жүргізу ;
- кәсіпорын қызметінің әзірленген жоспарларын іске асыру бойынша тиісті үсыныстарды 
эзірлеу кезінде шығындар нормативтерін пайдалану ;

үлгілік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-қүқықтық база негізінде бизнестің 
тиімділігін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді есептеу .
Дагдылар:
- бизнестің экономикалық көрсеткіштерін талдау ;
- бизнес-әкімшілендіру жэне кэсіпорынның қызметін жоспарлау, ұйымның жоспарлы-есептік 
жүмысын жүзеге асыру;
- кәсіпорынның бизнес-үдерістері мен бизнес тиімділігінің элеуметгік-экономикалық 
мәселелерін диагностикалау жэне талдау .
Құзыреттіліктер: КҚ7, КҚ8, КҚ9 
Багалау критерийлері:
«Қапагаттанарльщсыз» бағасы КҚ7, КҚ8, КҚ9 қүзыреттеріне ие емес 
«Қанагаттанарлыц» бағасы - КҚ7, КҚ8, КҚ9 құзыреттеріне жеткілікті дәрежеде ие 
«Жақсы» бағасы - КҚ7, КҚ8, КҚ9 құзыреттерін жақсы біледі 
«Өте жақсы» бағасы - КҚ7, КҚ8, КҚ9 құзыреттерін еркін меңгерген

БП/ЖК BAKKZh 5210 Емтихан 2 4
БП/ЖК ВТТ 5211 Емтихан 2 4

5 КП/ТК ZhBZhT 5112 Емтихан 1 3 Білімдер:
- жобаларды басқару эдіснамасы, жобаны қүрылымдау рәсімдері; жоба сметасын әзірлеу 
тэртібі; жобаның уақыты мен қүнын басқару әдістемесі; жобаны іске асыру барысын жобалық 
талдау жэне бақылау әдістері;
- инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың мэні, құрылымы жэне ерекшеліктері, олар-

BIP5113 Емтихан 1 3
КТВ6114 Емтихан 3 4



ды эзірлеу кезендері, инновациялық жобалардың тиімділігін анықтау эдістемесі;
- салалық жэне макроэкономикалық деңгейде әртүрлі экономикалық жағдайларды талдаудың 
негізгі теориялық тэсілдерін білу жэне сандық экономиканың технологиялық, мінез-қүлық, 
институционалдық-құқыктық ерекшеліктерін ескере отырып жағдайды дұрыс модельдеуді 
білу;
- сандық экономиканы қалыптастыру кезінде мемлекеттік Кэсіпкерлік жэне бизнеспен 
ынтымақтастық нысандарының ерекшеліктерін (халықаралық жэне ресейлік) білу. 
Іскерліктер:
- оның өмірлік циклінің барлық фазаларында жобаны жүйелі жоспарлауды жүзеге асыру; 
күнтізбелік жэне желілік жоспарлау құрапдарының көмегімен жоба кестесін есептеу; 
жобадағы өзара іс-қимылдарды басқару; тиімді бақылау мен реттеуді, сондай-ақ өзгерістерді 
басқаруды қамтамасыз ету;
- инновациялық жобалардың бизнес-жоспарларын әзірлеу;
- сандық трансформацияның теріс жэне оң факторларын бөліп, сәйкестендіру, олардың макро
- жэне микроэкономикалық көрсеткіштерге, бизнесті жүргізу мүмкіндігіне және экологиялық 
проблемаларды шешуге эсер ету дәрежесін анықтау;
- сандық экономиканың негізін қүрайтын заманауи және болашақ ақпаратгық- 
коммуникациялық технологиялардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін түсіну.
Дагдылар:
- жобаларды жоспарлау әдістерін, жобаларды бюджеттеу эдістерін, жобаларды талдау 
әдістерін; жобаларды іске асыру барысын бақылау әдістерін пайдалану;
- инвестициялау мен қаржыландырудың эр түрлі жағдайларында инновациялық жобалардың 
тиімділігін бағалау;
- сандық экономиканы талдау, сандық трансформация тиімділігін багалау әдістерін меңгеру, 
сандық қауіпсіздік мәселелерін анықтау жэне талдау;
- сандық трансформация кезінде басқару шешімдерін қабылдау саласында алынған білім мен 
тәжірибені қолдану.
Қузыреттіліктер: КҚІО, КҚІ1, КҚ12 
Багалау критерийлері:
«Қанагаттанарлықсыз» бағасы КҚІО, КҚІ1, КҚ12 қүзыреттеріне ие емес 
«Қанагаттанарлың.» бағасы - КҚІО, КҚІ1, КҚ12 құзыреттеріне жеткілікті дәрежеде ие 
«Жақсы» бағасы - КҚЮ, КҚІ1, КҚ12 құзыреттерін жақсы біледі 
«Өтежақсы» бағасы - КҚІО, КҚІ1, КҚ12 құзыреттерін еркін меңгерген

6 кп/тк

»

КВАВ6115 Емтихан 3 4 Білімдер:
- корпоративтік бизнестегі үдерістерді бизнес-әкімшілендірудің теориялық негіздері;
- бизнес стратегияларын қүру принциптері, бизнес-модельдерді таңдау жэне трансформация- 
лау факторлары;
- мемлекет дамуының эр түрлі кезеңдеріндегі жоспарлау жэне болжау үрдістерінің мэні, 
нарықтық өзара байланыс жүйесі жэне әлеуметтік-экономикалық жағдайлар 4 нарықтық 
қатынастардың дамуы
- нарықтың қаржы қүралдарының мүмкіндіктері мен мақсаты, қаржы нарығының жекелеген 
сегменттерінің функциялары, негізгі қаржы институттары, олар үсынатын қызметтер, баға 
белгілеу эдістері, оларды басқару стилі, ішкі жэне халықаралық қаржы нарықтарында тиімді

BSKBM6116 Емтихан 3 4

DKBA6117 Емтихан 3 5





қызмет стратегиясы туралы.
Іскерліктер:
- корпорацияның ұйымдық-құқықтық мэртебесін ескере отырып, басқару жүйесін жобалау;
- қолданылатын бизнес стратегиялары мен бизнес модельдерін диагностикалау;
- кэсіпорындардың шығыстары мен кірістерін қалыптастыру, кэсіпорындардың капиталын 
қалыптастыру жэне пайдалану бағыттары саласында қаржылық шешімдерді эзірлеу жэне 
қабылдау кезінде стратегиялық инвестициялық талдау нэтижелерін жедел пайдалану
- басқару шешімдерін қабылдаудың эр түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің қызметін жоспарлау эдістерін тандау жэне болжау, болжамдар, мақсаттар 
жүйесін өңдеу үрдістерін оңтайландыру үшін макроэкономикалық жағдайды талдау 
дағдыларын пайдалану
- қаржы нарықтарының қазіргі жай-күйін жэне қаржы делдалдарының, қаржы нарықтарының 
кәсіби қатысушыларының қызметін талдау
Цагдылар:
- корпорацияның сыртқы жэне ішкі ортасын талдау, оны жетілдіру жөніндегі үсыныстарды 
әзірлей отырып, оның түйінді элементгері мен үйымдық құрылымы;
- бизнес стратегияларын жэне тиімді бизнес-модельдерді әзірлеу жэне іске асыру;
- макродеңгейдегі экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік- 
экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістемелерімен
- шаруашылық қызметте басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде қаржы нарығы 
құралдарының мүмкіндіктерін пайдалану.
Қүзыреттіліктер: КҚІЗ, КҚ14, КҚ15 
Багалау критерийлері:
«Қаііагатпшпарлықсыз» бағасы КҚІЗ, КҚ14, КҚ15 қүзыреттеріне ие емес 
«Қанагаттанарлық» бағасы - КҚІЗ, КҚ14, КҚ15 қүзыреттеріне жеткілікті дәрежеде ие 
«Жақсы» бағасы - КҚІЗ, КҚ14, КҚ15 құзыреттерін жақсы біледі
«Өте жсіқсы» багасы - КҚІЗ, КҚ14, КҚ15 құзыреттерін еркін меңгерген_________________



8.2 Білім беру бағдарламасының көлемі бойынша жиынтық кесте
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Барлығы 7 9 64 6 - 14 24 12 120 3600 16 6

Құ расты ру ш ыла р:
Қурастырушылар:
Экономика жэне халықаралық бизнес кафедрасының меңгерушісі 
Жоғарғы оқудан кейінгі білім беру бағдарламаларына жауапты, э.ғ.м.

Келісілді:
Факультеттің әдістемелік комиссиясының төрағасы 
Ескертпе. у .  „
Білім беру бағдарламасы факультет кеңесінде қарастырылды жэне ұсынылды cC-f'V-I хатгама №
Білім беру бағдарламасы ҒӘК отырысында қаралды жэне бекітуге ұсынылды Л<Я~ & У &Q хаттама № У  
Білім беру бағдарламасы Ғылыми кеңестің отырысында қарастырылды жэне бекітілді £&* хаттама

М.К.Асанова
С.Т.Мусина

Н.Н. Ескендір

№ /3

Оқу ісі жөніндегі проректор 
ЖООКББ бастығы 
Экономика факультетінің деканы

Б.Р.Нусупбеков 
С. Г. Карстина 

Ж.С.Хусаинова




