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 «6В04105 – Бизнес-аналитика және бизнес-консалтинг» бойынша білім беру бағдарламасы келесі нормативті 

құжаттар негізінде құрастырылған: 

 -«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы (2017 жылдың 11 шілдесіндегі 

өзгерістер және толықтыруларымен) 

 «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I Заңы 

(2018 жылдың 24 мамырындағы өзгерістер және толықтырулармен) 

 2018 жылғы 31 тамыздағы № 604 Жоғары білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (№182 05.05.2020 

ж.) 

 Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Республикалық үшжақты 

комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы Ұлттық біліктілік шеңбері   

 ҚР БҒМ «Кредиттік жүйе бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру Ережелерін бекіту туралы» 2018 жылғы 2 қазандағы 

№152 бұйрығымен (өзгертулер мен толықтырулармен 12 қазан 2018 жылғы №563) 

 2018 жылғы 13 қазанындағы №569 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды әзірлеу 

бағыттарының классификаторы. 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 

3 Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі 

4 Білім беру бағдарламаларының тобы 

5 Кредиттер саны 

6 Оқу түрі 

7 Оқыту тілі 

8 Берілетін академиялық дәреже 

9 ББ түрі 

10 БЖХС бойынша деңгей: бакалавриат 

11 ҰБШ бойынша деңгей: бакалавриат 

12 СБШ бойынша деңгей: бакалавриат 

13 ББ айрықша ерекшеліктері 

 Әріптес ЖОО (БББ): 

 Әріптес ЖОО (ҚДББ) 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 

15 Аккредиттеу органының атауы және ББ аккредиттелу мерзімінің жарамдылығы  

16 Миссиясы 

17 Пайымдауы 

18 Құндылықтар 

19 ББ-ң мақсаты 

20 Түлектің атрибуттары 

21 ББ бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізімі 

21.2 Қызмет көрсету саласы мен нысаны 
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21.3 Кәсіби қызмет түрлері 

21.4 Кәсіби қызмет функциялары 

22 Білім беру ұйымы түлегінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу 

23 ОП модульдерінің мазмұны 

24 Сертификаттық бағдарлама (майнор) 

25 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілердің тізімі 

28 Білім беру бағдарламасындағы модульдер кесіндісінде меңгерілген кредиттер көлемін бейнелейтін жинақ кестесі 
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Білім беру бағдарламасының (бұдан әрі - ББ) төлқұжаты.  

1. Білім беру бағдарламасының коды: «6B04105 - Бизнес-аналитика және бизнес-консалтинг» 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі: 04.Бизнесті басқару және құқық 

3. Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі: 6В041-Бизнес және басқару 

4. Білім беру бағдарламаларының тобы: Менеджмент және басқару 

5. Кредиттер саны: 240 кредит 

6. Оқу түрі: күндізгі 

7. Оқыту тілі: қазақ 

8. Берілетін академиялық дәреже: «6B04105 - Бизнес-аналитика және бизнес-консалтинг» білім беру бағдарламасы 

бойынша бизнес және басқару бакалавры 

9. ББ түрі: әрекеттегі 

10. БЖХС бойынша деңгей: бакалавриат: 6 деңгей 

11. ҰБШ бойынша деңгей: бакалавриат: 6 деңгей 

12. СБШ бойынша деңгей: бакалавриат: 6 деңгей 

13. ББ айрықша ерекшеліктері: жоқ 

14. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: 15.10.2012 ж. № 1201519802 

мемлекеттік лицензияға қосымша 04.2019 ж. № 036  

15. Аккредиттеу органының атауы және ББ аккредиттелу мерзімінің жарамдылығы: - 
16. Миссиясы - қоғамның әл-ауқатын арттыру үшін инновациялық өсудің бизнес-көшбасшыларын эксклюзивтік 

дайындау. 

17. Пайымдауы- сапалы, беделді, экономикалық білім берудің әлемдік стандарттарын және заманауи зерттеулерді 

орындау. 

18. Құндылықтар 

- еркіндік 

- патриоттық сезім 

- адалдық 

- креативтілік 

- адамгершілік және төзімділік  

- эмоциялық интеллект 
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- жауапкершілік 

19. ББ-ң мақсаттары 

19.1 ББ стратегиялық мақсаттары: 

- инновациялық идеяларды табысты іске асыратын бизнес-көшбасшыларды қалыптастыру 

- ұлттық және әлемдік экономика үшін бәсекеге қабілетті мамандар дайындау 

- әлеуметтік жауапты тұлғаны қалыптастыру 

19.2 «6B04105 - Бизнес-аналитика және бизнес-консалтинг» бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты – 

бизнестегі өзгерістерді басқаруды аналитикалық қамтамасыз етудің қолданбалы әдістемесін құрастыру және әдіснамалық 

негіздерді талдау, коммерциялық ұйымдардың операциялық және инновациялық-инвестициялық қызметті, олардың бизнес-

үлгілерімен және бизнес-үрдістерімен, олардың тиімділігін бағалау, кәсіпорынның бәсекеқабілеттілігін талдау және болжау, 

олардың тұрақты даму стратегиясын айқындау саласында дамыған құзыреттіліктері бар түлектерді дайындау. 

20. Түлектің атрибуттары 
Атрибуттар Құзыреттілік түрі 

Экономика және бизнес саласындағы 

жоғары кәсібилік 

«Қатты» құзырлықтар (Hard skills) Аналитикалық-зерттеу құзыреті 

(Analytical and research skills) 

Кәсіби коммуникациялық-этикалық 

құзыреттер (Forensic eloquence and ethical 

skills) 

Эмоционалды интеллект  

«Жұмсақ» Құзырлықтар (Soft skills) Ғаламдық сұраныстарға бейімділігі 

Көшбасшылық 

Кәсіпкерлік ойлау 

Жаһандық азаматтылық 

Академиялық адалдық қағидалары мен 

мәдениетінің маңызын түсіну 

 

21. ББ бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

21.1. Біліктілік пен лауазымдар тізімі:  

Бизнес-аналитик, бизнес-кеңесші, жобалық менеджер, бизнес үрдісі бойынша кеңесші, бизнестің дамуы бойынша 

менеджер, қаржылық аналитик, бизнес-тренер, жүйелік аналитик, тәуекел бойынша менеджер  

21.2. Қызмет көрсету саласы мен нысаны: Қызмет көрсету саласы меншіктің нысаны және қызметтің түрлі 

салаларындағы фирмалардың экономикалық, аналитикалық, консалтингтік, қаржылық, бухгалтерлік қызметтерін қоса 
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меншік нысанына тәуелсіз экономиканың әртүрлі секторлары болып табылады. Кәсіби қызметтің объектілері кәсіпорындар, 

бизнес-үрдістер, персонал болып табылады. 

21.3. Кәсіби қызмет түрлері: «6B04105 - Бизнес-аналитика және бизнес-консалтинг» мамандығы бойынша бакалаврлар 

келесідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: Басқару және ұйымдастыру жүйесінің аналитикасы, ұйымдағы 

стратегиялық және тактикалық өзгерістер бойынша бизнес-кеңесші, бизнес-талдау негізде ұйымдағы өзгерістерді айқындау, 

кәсіпорынның саясатын анықтау және жоспарлау, инвестиция, стартаптар бойынша кеңес беру, өндірістік аналитика, 

дағдарысқа қарсы консалтинг, кәсіпорын дамуын жоспарлау, бизнес-үрдістердің инжинирингі және реинжинирингі, бизнес-

коучинг. 

21.4. Кәсіби қызмет функциялары: 

- Ұйымда қабылданған үлгілеудің құралдарын пайдаланумен бизнес-үрдістерді үлгілеу, оңтайландыру және талдау; 

- Бизнес-талдау нәтижелерін жүзеге асыру бойынша міндеттер мен жобалық шешімдерді дайындау, инновациялық 

жобалар тиімділігін бағалау және сәйкес әдістемелік пен нормативтік құжаттарды құрастыру; 

- Оперативтік, тактикалық және стратегиялық басқарушылық шешімдерді аналитикалық айқындау, инновацияны 

енгізгеннен кейін кәсіпорын және ұйым қызметінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін болжау; 

- Түрлі топтардың қажеттіліктерін талдау, олардың бағалауын және саралауын жүзеге асыру, қажетті параметрлерді 

аналитикалық айқындау және нақты бизнес-құрылымдарда оларды қанағаттандыру өлшемдері, бизнес-үрдістерді және 

бизнес-үлгілерді талдау, оларды оңтайландыру жолдарын және жалпы ұйымдағы инновациялық дамуды айқындау; 

- Аналитикалық жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау, бизнесті басқаруда талдау нәтижелерін пайдалану, 

инновациялық жобаларды дайындауда және жүзеге асыруда басқару, басқарушылық шешімдер нұсқаларын құрастыру және 

экономикалық тиімділік көрсеткіштер негізінде және басты стейкхолдерлердің талаптарын мен әлеуметтік-экономикалық 

салдарын ескеріп басқарушылық шешімдерді таңдау; 

- Бизнес-үрдістерді талдаудан кейін жалпы аналитикалық есепті аналитикалық кестелер және мәтіндік түсіндірме 

түрінде қалыптастыру; 

- Оңтайландырылған бизнес-үрдістерді енгізу және ұйымдастырушылық құрылымның өзгерісі бойынша ұсыныстарды 

дайындау; 

- Бейнеленген бизнес-үрдістердің және функциялардың тиімділігін бағалау көрсеткіштердің құрылымын құрастыру; 

- Кәсіпорынның бизнес-үлгісін құрастыру, инжиниринг және реинжиниринг, бизнес-үрдістер, бизнес-коучинг, дағдарыс 

жағдайында кәсіпорын мәселелерін шешу, кәсіпорын қызметін жоспарлау саласында консалтингтік қызметтерді жүзеге 

асыру. 
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22. Білім беру ұйымы түлегінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу 
Құзыреттілік түрі Оқыту 

нәтижесінің коды  

Оқыту нәтижесі  

Hard skills 
ОН1 

 

Статистикалық әдістерді, бухгалтерлік есепті білуді қолдана отырып, микро - және 

макроэкономикалық талдау жүргізеді және Салық кодексіне сәйкес салық базалары мен 

салықтар мен алымдар сомасын есептейді 

ОН2 

 

Кәсіпорын қызметін экономикалық талдауда экономикалық ақпаратты өңдеудің заманауи 

математикалық модельдері мен компьютерлік технологияларын қолданады 

ОН3 

 

Әлемдік экономиканың жай-күйі мен даму серпініне талдау жүргізу үшін ақпарат жинауды 

және түсіндіруді жүзеге асырады, өңірлік дамудың негізгі үрдістерін, корпоративтік 

қаржыларды пайдалану тиімділігін, экономикалық қауіпсіздіктің ішкі және сыртқы қатерлерін 

бағалайды 

ОН4 Маркетингтік зерттеулер жүргізу үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады 

және инновациялық кәсіпкерлік іс-шараларын енгізу үшін кәсіпорынның қаржы ресурстарын 

басқарады  

ОН5 
SPSS деректерін талдау білімі мен түсінігін қолданады және қазіргі заманғы ақпараттық 

жүйелер арқылы экономикалық тәуекелдерді басқарады  

ОН6 

 

Институционалдық және Халықаралық экономика тұрғысынан елдің әлеуметтік-экономикалық 

дамуы мен экономикалық саясатын талдайды 

ОН7 

 

Бизнес пен өндірістік процестердің тиімділігін бағалау үшін экономикалық талдау құралдарын 

қолданады, дағдарыс жағдайында бизнесті дамыту жолдарын негіздеу мақсатында жобаларды 

басқару проблемаларын анықтайды 

ОН8 

 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін өндірісті диагностикалау және 

ұйымдастырушылық дамуды болжау әдіснамасын қолданады 

ОН9 

 

Дағдарыс жағдайында бизнестің тиімділігін арттыру үшін бизнес-процестердің стратегиялық 

консалтингі мен инжинирингін және реинжинирингін жүзеге асырады 

ОН10 Бизнес-аналитиканың халықаралық стандарттарына сәйкес бизнес-консалтинг жүргізу 

дағдыларын меңгерген және кәсіпорын қызметін жақсарту үшін коучинг-сессия өткізу 

технологиясын қолданады 

Soft skills ОН11 Тұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке 

және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделері, 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, латын 

графикасының негізгі ұғымдарының адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті 

факторлардың әсері туралы өзекті білімді көрсетеді 
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ОН12 Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістерін біледі және оларды экономикалық 

ілімдердің тарихын ескере отырып, микро - және макро деңгейдегі экономикалық 

субъектілердің мінез-құлқының ерекшеліктерін айқындау кезінде қолданады және саланы, 

нарықты және жалпы экономиканы талдау үшін микро - және макроэкономиканың 

принциптерін, заңдары мен модельдерін пайдаланады 

 ОН13 Кәсіпорын ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру және оның нарықтағы бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін маркетинг және менеджмент әдіснамасы туралы теориялық 

және практикалық білімді қолданады 

  ОН14 Дизайн-ойлау негізінде және ҚР Кәсіпкерлік құқығына сәйкес стартап-жобаларды әзірлеу мен 

іске асырудың инновациялық технологияларын қолдану дағдыларын меңгерген  

  ОН15 Экономика, кәсіпкерлік және бизнес негіздерін, кәсіпорынның бизнес-процестерін талдау және 

жоспарлау әдіснамасын білу мен түсінуді, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

мақсатында ұйымдастырушылық-техникалық проблемаларды шешу үшін нормативтік 

құқықтық актілерді, нормаларды қолданады 
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23. ОП модульдерінің мазмұны 
Модуль атауы Пәндер атауы Көлемі (ECTS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

Философия 5 

Рухани жаңғыру 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдиенет негіздері 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

5 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі Саясаттану және әлеуметтану 4 

Мәдениеттану және психология 4 

Ақпараттық-коммуникативтік Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 

Орыс тілі 10 

Шетел тілі 10 

Дене шынықтыру 8 

Базалық дайындық Экономикалық теория 6 

Микроэкономика 6 

Макроэкономика 6 

Экономикадағы математика 4 

Салықтар және салық салу 5 

Кәсіпорын экономикасы 5 

Қолданбалы статистика және эконометрика 4 

Бухгалтерлік есеп және1C-Бухгалтерия 5 

Маркетинг 5 

Менеджмент 4 

Оқу  3 

Өндірістік 3 

Экономикалық талдау әдіснамасы Институционалдық экономика 

Экономикалық ілімдер тарихы 
5 

Экономикалық мәліметтерді өңдеудің компьютерлік 

технологиялары 

Экономикадағы ақпараттық жүйелер және сандық технологиялар 

5 

Маркетингтік зерттеулер 

Деректерді талдау SPSS 
5 

Макро- және мезоэкономикалық бизнес- Экономикалық қауіпсіздік 5 
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талдау Экономикалық тәуекелдер 

Ұлттық экономика және экономикалық саясат 

Аймақтық экономика 
5 

Халықаралық экономика 

Әлемдік экономика 
4 

Микроэкономикалық талдау және бизнес 

экономикасы 

 

Корпоративтік қаржы 

Қаржылық менеджмент 
4 

Кәсіпкерлік және стартаптар 

Кәсіпкерлік және бизнес экономикасы 
5 

Инновациялық кәсіпкерлік 

Дизайн-ойлау 
8 

Кәсіпорын қызметінің экономикалық талдауы 

Бизнес-әкімшілендіру және кәсіпорынның қызметін жоспарлау 
5 

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қүқығы 

Қазақстан Республикасының экономикалық құқығы 
5 

Бизнес-талдау әдіснамасы және бизнес-

консалтинг 

 

Бизнес-талдау және оның әдіснамасы 4 

Жобаларды басқару және жобалық талдау 4 

Бизнес-консалтинг 5 

Бизнестің тиімділігін талдау 5 

Өндірістік тәжірибе 19 

Диплом алдындағы практика 3 

Minor  "Іскерлік сараптама және 

консалтингтік технологиялар" 

 

Өндірістік талдау 

Дағдарысқа қарсы консалтинг 
5 

Strategy consultancy 

Болжамдық талдау 
5 

Бизнес-үдерістердің инжиниринг және реинжинирингі 

Бизнес-аналитиканың халықаралық стандарттары 
5 

Бизнес-коучинг техникасы мен практикасы 

Заманауи бизнес-модельдер 
5 

Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 
12 
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24. Сертификаттық бағдарлама (майнор) - «Іскерлік сараптама технологиялары / Консалтингтік технологиялар» – 20 

кредит 

«Іскерлік сараптама технологиялары»  

Өндірістік талдау – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Болжамдық талдау – таңдау бойынша компонент 5 кредит  

Бизнес-аналитиканың халықаралық стандарттары– таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Заманауи бизнес-модельдер– таңдау бойынша компонент 5 кредит 

«Консалтингтік технологиялар»  

Дағдарысқа қарсы консалтинг – таңдау бойынша компонент 5 кредит  

Strategy consultancy– таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Бизнес-үдерістердің инжиниринг және реинжинирингі – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Бизнес-коучинг техникасы мен практикасы – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

 
Сертификатты 

бағдарлама  

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Іскерлік сараптама 

технологиялары  

      Өндірістік талдау  

Болжамдық талдау  

Бизнес-аналитиканың 

халықаралық 

стандарттары 

Заманауи бизнес-

модельдер 

Консалтингтік 

технологиялар  

      Дағдарысқа қарсы 

консалтинг 

Strategy consultancy 

Бизнес-үдерістердің 

инжиниринг және 

реинжинирингі  

Бизнес-коучинг техникасы 

мен практикасы 
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25. Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы   

 
NN 

р/с 

Пәндер 

атауы 

 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредитте

р саны 

 

Қалыптасатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 ОН9 ОН 

10 

ОН 

11 

ОН 

12 

ОН 

13 

ОН 

14 

ОН 

15 

 ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

1.  Рухани 

жаңғыру 

Қазақстан мен қазіргі кезеңнің  тарихи 

тәжірибесінің  жаңғыруы. Ұлттық сана 

ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік 

ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін 

оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану  

әлеміндегі  қазақстандық бірлік. Жаңғырту 

үдерістеріндегі рухани мұра және оның 

рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың  

бәсекеге қабілеттілігі мен прагматизм 

құндылықтары. Меритократикалық  қоғам 

және оның құндылықтары. Қазақстан "білім 

қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен 

"сандық технологиялар"қоғамы. Рухани 

жаңғыр саласында  жастардың жетекші 

рөлі. 

5           V     

2.  Құқық 

негіздері 

және 

жемқорлыққ

а қарсы 

мәдениет 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы негізгі түсініктер. ҚР 

конституциялық құқығының негіздері. ҚР 

құқыққорғау органдары және сот. ҚР 

мемлекеттік билік органдары. ҚР әкімшілік 

құқық негіздері.  

ҚР азаматтық  және отбасылық құқық 

негіздері.  ҚР еңбек құқығы және 

әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. 

Сыбайлас жемқорлық үшін құқықтық 

жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет қалыптастыру.  

5           V     

3.  Экология 

және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

Қоғам мен табиғатты дамыту негіздері, 

Табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың 

қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік 

әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, 

жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және 

төтенше жағдайлардың салдарын бағалау. 

Тірі организмдер популяциясының жай-

5           V     
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күйі, экожүйелердің бұзылу дәрежесі, 

популяцияның құрылымы мен динамикасы, 

қауымдастықтағы тірі организмдердің өзара 

әрекеттесу тетіктері, қазіргі заманның 

негізгі экологиялық проблемалары, 

адамның тіршілік ету ортасымен қауіпсіз 

өзара іс-қимылы, төтенше қауіпті 

жағдайларда жағымсыз факторлардан 

қорғау, тұрмыстық, әлеуметтік, өндірістік 

салалардағы ықтимал төтенше жағдайларды 

болжау, табиғи және техногендік сипаттағы 

ТЖ туындаған кезде сауатты шешімдер 

қабылдау. 

 Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

4.  Экономикал

ық теория 

Экономикалық теорияның пәні мен әдістері, 

қоғамдық өндіріс негіздері, меншік 

қатынастары, қоғамдық шаруашылық 

нысандары, экономикалық жүйелердің 

түрлері, сұраныс пен ұсыныс теориясының 

негіздері, жеке ұдайы өндіріс теориясының 

негіздері, капитал айналымы, фирманың 

шығындары мен кірістері, өндіріс 

факторларының нарықтары, Ұлттық 

экономика және макроэкономикалық 

көрсеткіштер, Макроэкономикалық тепе-

теңдік, экономикалық цикл, жұмыссыздық, 

инфляция, экономиканы мемлекеттік реттеу, 

Экономикалық өсу 

6            V    

5.  Микроэконо

мика 

Микроэкономиканың пәні мен әдістемесі, 

тұтынушылардың, 

кәсіпорындардың,Үкіметтің, әртүрлі 

ресурстар иелерінің мінез-құлқы, сондай-ақ 

экономикалық ортадағы өзара байланыс 

арасында қалыптасқан. 

Микроэкономикалық деңгейде нарықтық 

орта оқиғаларын талдау, бағалау және 

болжау әдістемесі. Тұтынушылар мен 

өндірушілер теориясы. Өндіріс 

факторларының нарығы. 

6            V    

6.  Макроэконо Макроэкономика пәні. Макроэкономика 6            V    
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мика әдістері: агрегаттау, экономикалық 

модельдеу, статистикалық және 

динамикалық талдау, баланстық әдіс, 

нормативтік әдіс, бағдарламалық-мақсатты 

әдіс. Макроэкономикалық агенттер, 

олардың базалық сипаттамалары мен 

нарықтары (үй шаруашылығы секторы, 

кәсіпкерлік сектор, мемлекеттік сектор, 

шетел секторы). 

7.  Экономикад

ағы 

математика 

Математикалық талдаудың, сызықтық 

алгебраның, дифференциалдық 

теңдеулердің, оңтайландырудың негізгі 

бөлімдері; экономикалық-математикалық 

модельдеудің дағдыларын меңгерген. 

Құрылыс және дисконттау: уақыт пен 

белгісіздік әсер етуші факторлар ретінде. 

Балама пайыздық мөлшерлемелер. Тиімді 

мөлшерлеме. Инфляцияны есепке алу. 

Міндеттемелердің қаржылық 

баламалылығы. Кредиттік есеп айырысулар: 

тең пайыздық төлемдер; тең сомалармен 

борышты өтеу; тең мерзімді төлемдер; 

қорды қалыптастыру 

4  V              

8.  Салық және 

салық салу 

Салық салудың теориялық және 

практикалық негіздері, салық түрлері, 

салықтарды есептеу және есептеу тәртібі, 

салық есептілігін тапсыру тәртібі. Салық 

құжаттамасы және салық қатынастарын 

реттейтін нормативтік-құқықтық актілер. 

Аймақтық және жергілікті салықтар. 

Арнаулы салық режимі. Мемлекеттің 

бюджет-салық саясаты. Салық салуды 

оңтайландыру. 

4 V               

9.  Кәсіпорын 

экономикас

ы 

Кәсіпорынның базалық қағидаттары, 

заңдылықтары, жұмыс істеу тетіктері, 

заңды тұлғалардың (ұйымдардың) 

ұйымдық-құқықтық нысандары, өндірістік 

процесс және өндірістердің типтері, 

ұйымның (кәсіпорынның) өндірістік 

құрылымы, кәсіпорын персоналы, өнімділік 

және еңбекке ақы төлеу, кәсіпорынның 

5             V   
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негізгі және айналым қорлары, өнімді 

өндіру және өткізу шығындары, ұйымның 

қаржы ресурстары, ұйымды басқару жүйесі 

10.  Қолданбалы 

статистика 

және 

эконометрик

а 

Экономистің практикалық қызметінде 

пайдалану үшін жеткілікті деңгейде нақты 

экономикалық Деректерді талдаудың 

заманауи эконометрикалық әдістері, 

статистикалық әдістеме: статистикалық 

деректерді талдаудың жалпы принциптері, 

әдістері, жинау, өңдеу әдістері, әртүрлі 

эконометрикалық модельдерді құру және 

тестілеу, көп өлшемді статистикалық 

талдаудың қолданбалы аспектілері, 

экономиканы болжаудың статикалық 

әдістері. 

5             V   

11.  Бухгалтерлік 

есеп және 

1C-

Бухгалтерия 

Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі. 

Бухгалтерлік баланс. Шоттар жүйесі және 

қос жазба. Бухгалтерлік есепте құжат 

айналымын ұйымдастыру. Қысқа мерзімді 

активтер. Ақша қаражаты мен 

инвестицияларды есепке алу. Дебиторлық 

берешекті есепке алу. Қорларды есепке алу. 

Ұзақ мерзімді активтерді есепке алу. 

Ұйымның міндеттемелерін есепке алу. 

Капитал және резервтер есебі. Кірістер мен 

шығыстарды есепке алу. Қаржылық 

есептілікті дайындау және ұсыну. 1С-

Бухгалтерия 

4             V   

12.  Маркетинг Маркетингтің мәні мен бағыттары. 

Маркетинг құралдары, маркетингтік орта, 

ақпаратты жинау, сақтау, талдау және өңдеу. 

Ұйымның тиімді нәтижелеріне қол 

жеткізудегі маркетингтік процестер. 

Маркетингтік қызмет саласындағы 

құжаттама. Ассортимент пен сапаны 

басқару, маркетингтік қызметті жүзеге 

асырудың инновациялық әдістерін, 

құралдары мен технологияларын әзірлеу. 

5             V   

13.  Менеджмент Менеджмент түсінігі, менеджмент түрлері.  

Менеджменттің дамуы туралы 

көзқарастардың қалыптасуы мен 

5             V   
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қалыптасуы. Кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы нақты басқару процесін 

дамыту. Тиімді басқарудың мәні, қажеттілігі 

және даму шарттары, басқару өнері, 

менеджменттің заманауи ұйымы. Шетелдегі 

және Қазақстандағы Менеджмент. 

 Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

14.  Институцио

налдық 

экономика 

Адамдар арасындағы өзара әрекеттесу 

мәселелері және институттардың "ойын 

ережелері"ретіндегі маңызы. Институттар 

мен мінез-құлық заңдылықтарының 

арасындағы айырмашылықтар. 

Институттардың функциялары. Ресми және 

бейресми институттар. Мәжбүрлеу 

тетіктері. Ресми және бейресми 

институттардың алмастырылуы және 

толықтырылуы. Неоинституционалды 

талдаудың негізгі принциптері мен 

бағыттары. 

6      V          

15 Экономикал

ық ілімдер 

тарихы 

Экономикалық тұжырымдамалардың пайда 

болуының, дамуының және ауысуының 

Тарихи процесі, көрнекті экономистердің 

көзқарастары, негізгі экономикалық ілімдер 

эволюциясының проблемалары, алғашқы 

теориялық жүйелер, классикалық саяси 

экономия, маржинализм, кейнсианизм, 

монетаризм, институционализм, 

Неоинституционализм, Қазақстанда 

экономикалық көзқарастардың пайда болуы 

мен дамуы. Ғылыми зерттеу және 

академиялық жазу әдістері 

6             V   

16 Экономикад

ағы 

ақпараттық 

жүйелер 

және 

цифрлық 

технология 

Экономикалық ақпаратты 

автоматтандырылған өңдеу, негізгі ұғымдар 

мен технологиялар, ақпаратты рұқсатсыз 

қол жеткізуден қорғау, жергілікті және 

жаһандық желілер, деректерді өңдеудің 

желілік технологиялары, ақпарат ұғымы, 

ақпаратты жинау, беру, өңдеу және 

жинақтау процестерінің жалпы 

сипаттамасы, ақпараттық процестерді іске 

5     V           
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асырудың техникалық және бағдарламалық 

құралдары, функционалдық және Есептеу 

міндеттерін шешу модельдері. 

17 Экономикал

ық 

ақпаратты 

өңдеудің 

компьютерлі

к 

технологиял

ары 

Экономикалық ақпаратты 

автоматтандырылған өңдеу, негізгі ұғымдар 

мен технологиялар, ақпаратты рұқсатсыз 

қол жеткізуден қорғау, жергілікті және 

жаһандық желілер, деректерді өңдеудің 

желілік технологиялары, ақпарат ұғымы, 

ақпаратты жинау, беру, өңдеу және 

жинақтау процестерінің жалпы 

сипаттамасы, ақпараттық процестерді іске 

асырудың техникалық және бағдарламалық 

құралдары, функционалдық және Есептеу 

міндеттерін шешу модельдері. 

5  V              

18 Маркетингті

к зерттеулер  

Қойылған стратегиялық және ағымдағы 

мақсаттарды шешу кезінде Нарық 

мүмкіндіктерін бағалау және болжау үшін 

маркетингтік зерттеулердің негізгі әдістері, 

маркетингтік зерттеулер жүргізудің негізгі 

кезеңдері, маркетингтік ақпаратты жинау 

кезінде бастапқы және қайталама 

деректердің түрлері, Маркетингтік 

Шешімдер қабылдау.. 

5    V            

19 SPSS 

мәліметтерді 

талдау 

SPSS статистикалық пакетімен жұмыс істеу 

негіздері. Сипаттама статистикасының 

әдістері орталық тенденция мен таралу 

өлшемдері. Екі өлшемді байланысты талдау. 

Конъюгация кестелері. Номиналды, реттік 

және аралық айнымалылар үшін жұптық 

байланыс коэффициенттері. Топтардағы 

көрсеткіштердің орташа мәндерін 

салыстыру. Регрессиялық талдау: сызықтық 

регрессия, жалған айнымалысы бар 

регрессия, екілік логистикалық регрессия. 

Кластерлік талдау. Факторлық талдау. 

5     V           

20 Экономикал

ық 

қауіпсіздік 

Экономикалық қауіпсіздіктің экономикалық 

мәні.Экономикалық қауіпсіздік деңгейін 

бағалаудың әдістемелік тәсілдері. Көлеңкелі 

экономика.Жемқорлық.Әлеуметтік 

қауіпсіздік. Азық-түлік 

5   V             
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қауіпсіздігі.Энергияға тәуелділікті жеңу. 

Экономикалық қауіпсіздік деңгейін 

валюталық-қаржылық реттеу. 

Экономиканың көлік схемасын кеңейту. 

Халықаралық экономикалық қауіпсіздікті 

қалыптастыру. 

21 Экономикал

ық 

тәуекелдер 

Курстың пәні мен мазмұны экономикалық 

тәуекелдер. Тәуекелдердің түсінігі, мазмұны 

және түрлері. Тәуекелді өлшеу. Тәуекел 

менеджментінің мәні, мазмұны және 

ұйымдастырылуы. Стратегия мен тәсілдер 

Тәуекел – менеджмент. Аукциондардың 

алыпсатарлығы және экономикасы. 

Портфельдік инвестициялардың тәуекелдері 

және оларды бағалы қағаздар портфелін 

қалыптастыру кезінде есепке алу. 

     V           

22 Ұлттық 

экономика 

және 

экономикал

ық саясат 

Ұлттық экономика және экономикалық 

саясат курсының пәні, әдісі және 

міндеттері.Ұлттық экономиканың 

құрылымы. Макроэкономикалық 

көрсеткіштер және ұлттық экономиканың 

пропорциялары. Ұлттық экономикалық 

жүйелердің түрлері. Жиынтық 

экономикалық әлеует. Табиғи-ресурстық 

әлеует. Еңбек әлеуеті. Инвестициялық және 

инновациялық әлеует. Рекреациялық әлеует. 

Нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі. 

Экономикалық саясатты қалыптастыру. 

Макроэкономикалық саясат: мәні, 

құралдары. Фискалдық саясат. Монетарлық 

саясат.  Мемлекеттің монополияға қарсы 

қызметі. Әлеуметтік саясат, әлеуметтік 

қорғау. Экология саласындағы мемлекеттік 

саясат. Сыртқы экономикалық қызметті 

реттеу 

5      V          

23 Аймақтық 

экономика 

Өңірлік негізде өндірісті және өнімді өткізу 

нарықтарын ұтымды орналастыру негіздері. 

Елдің әкімшілік-аумақтық бөліну жүйесі. 

Аумақты аудандастыру. Өндіргіш күштерді 

орналастырудың заңдылықтары, 

принциптері мен факторлары. Өңірлер 

5   V             
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дамуының негізгі экономикалық 

көрсеткіштері. Қазақстанның экономикалық 

аудандары. Аймақтық саясат және 

Қазақстанның аймақтық мәселелері. 

Өңірлік дамуды мемлекеттік реттеудің 

әлемдік тәжірибесі және оның маңызы 

24 Әлемдік 

экономика 

 

Әлемдік экономиканың құрылымы, даму 

кезеңдері және жұмыс істеу заңдылықтары 

туралы жалпы идеялар. Курстың міндеттері: 

студенттерді әлемдік экономиканың негізгі 

сипаттамаларымен таныстыру; студенттерді 

әлемдік экономика құрылымының қазіргі 

жағдайымен және оның қалыптасу 

кезеңдерімен таныстыру; студенттерде 

жекелеген елдердің әлемдік экономикаға 

тартылу дәрежесі мен нысандары туралы 

түсінік қалыптастыру. 

5   V             

25 Халықаралы

қ экономика 

Халықаралық сауданың классикалық 

теориялары. Халықаралық саудадағы жалпы 

тепе-теңдік. Халықаралық сауданың 

кірістерді бөлуге әсері. Халықаралық 

сауданың балама теориялары. Сыртқы сауда 

саясаты және оның түрлері. Сауда 

саясатының тарифтік құралдары. Сыртқы 

сауда саясатының тарифтік емес құралдары. 

5      V          

26 Корпоративт

ік қаржы 

Қаржылық менеджменттің мәні, 

компанияның меншікті және қарыз 

капиталын тиімді пайдалану әдістері, ең аз 

тәуекел кезінде барынша көп пайда алу, 

капиталды жылдам ұлғайту тәсілдері, 

қаржылық менеджменттің ұйымдық 

негіздері, қаржылық менеджменттің 

ақпараттық базасы, қаржылық 

менеджменттегі тәуекелдер мен кірістілік, 

Инвестицияларды басқару, қаржылық 

қызметті Фирмаішілік жоспарлау, 

дағдарысқа қарсы қаржылық басқару, 

Қазақстандағы қаржылық менеджменттің 

ерекшеліктері. 

4 

 

  V             

27 Қаржылық 

менеджмент 

Қаржылық менеджменттің мәні, 

компанияның меншікті және қарыз 

4    V            
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 капиталын тиімді пайдалану әдістері, ең аз 

тәуекел кезінде барынша көп пайда алу, 

капиталды жылдам ұлғайту тәсілдері, 

қаржылық менеджменттің ұйымдық 

негіздері, қаржылық менеджменттің 

ақпараттық базасы, қаржылық 

менеджменттегі тәуекелдер мен кірістілік, 

Инвестицияларды басқару, қаржылық 

қызметті Фирмаішілік жоспарлау, 

дағдарысқа қарсы қаржылық басқару, 

Қазақстандағы қаржылық менеджменттің 

ерекшеліктері. 

28 Кәсіпкерлік 

және 

стартаптар                                     

Стартап құрудың, өз бизнесін құру мен 

жүргізудің құқықтық және экономикалық 

негіздері. Бизнестің мәні және жіктелуі. 

Бизнес функциялары. Кәсіпкерліктің 

бағыттары. Қазіргі жағдайдағы бизнестің 

жаңа түрлері. Бизнес модельдері. 

Қазақстанда стартаптардың даму 

ерекшеліктері. Стартапты құру және 

дамыту. Стартаптардың сапасын 

бағалаудың көп өлшемді моделі 

5              V  

29 Кәсіпкерлік 

және бизнес 

экономикас

ы 

Кәсіпкерлік экономикасы және оның рөлі. 

Кәсіпкерлік психологиясы. Бизнес-

идеяларды қалыптастыру. Құнды ұсыныс. 

Стартап-жобаларды Бизнес-модельдеу. 

Бизнес-модельдердің түрлері және оларды 

таңдау. Бизнес жүйесіндегі Маркетинг. 

Бизнес ресурстары және ресурстарды 

басқару. Бизнесті қаржылық қамтамасыз 

ету. Питчинг. Таныстыру дағдылары. 

5               V 

30 Дизайн-

ойлау 

"Дизайн ойлау" курсына кіріспе. Мәселені 

анықтау және анықтау. Мәселелерді зерттеу. 

Шығармашылық: жаңа идеяларды құру 

және іздеу әдістері. Прототиптеу. Ең жақсы 

шешімді таңдау.  Шешімдерді енгізу және 

қарсылықты жеңу. Нәтижелерді бағалау. 

Бизнесте эмпатияны қолдану әдістері. 

6               V 

31 Инновациял

ық 

кәсіпкерлік 

Өндірістік саладағы кәсіпкерлік, 

инновациялық қызмет, инновациялық 

кәсіпкерліктің теориялық негіздері, 

6    V            
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компания деңгейіндегі инновациялық 

қызметті басқару. Инновациялық қызметтің 

тиімділігін бағалау. Инновациялық қызметті 

стратегиялық жоспарлау және жоспарлау 

32 Кәсіпорын 

қызметін 

экономикал

ық талдау              

Экономикалық талдау әдістемесі түсінігі. 

әдістемелердің түрлері (типтік, салалық). 

Экономикалық талдаудың типтік (жалпы) 

әдістемесінің негіздері. зерттеудің әр түрлі 

кезеңдеріндегі талдау әдістемесінің 

ерекшеліктері. экономикалық талдау әдісі, 

экономикалық талдау түсінігі, жүргізу 

мақсаттары мен міндеттері. бірқатар 

белгілер бойынша жіктеу, экономикалық 

талдау әдісі, қабылдау және әдісі түсінігі. 

5  V              

33 Бизнес-

әкімшіліктен

діру және 

кәсіпорын 

қызметін 

жоспарлау 

Өндірістік-шаруашылық қызметті Бизнес-

әкімшілендіру және жоспарлау, 

кәсіпорында жоспарлы жұмысты 

ұйымдастыру және бизнес-әкімшілендіру , 

өнім өндіруді жоспарлау, кәсіпорын 

қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, уәждеу 

және бақылау негіздері, жоспарлы-

экономикалық қызметті басқару, сыртқы 

орта факторларының бизнестің дамуы мен 

жұмыс істеуіне әсерін талдау, кәсіпкерлік 

қызмет субъектісінің экономикалық 

нәтижелерін талдау 

5               V 

34 Қазақстан 

Республикас

ының 

экономикал

ық құқығы 

Шаруашылық қызметтің жалпы 

сипаттамасы. Шаруашылық қызметті 

мемлекеттік реттеу, экономикалық 

қатынастар мен экономикалық құқықтың 

түсінігі, мазмұны мен маңызы, 

экономикалық құқықтың көзі мен 

принциптері, экономикалық құқық 

субъектілері, экономикалық шарттар мен 

олардың орындалуын қамтамасыз ету тетігі, 

экономикалық ынтымақтастықтың 

құқықтық нысандары, экономикалық 

дауларды шешу. 

5               V 

35 Қазақстан 

Республикас

ының 

Кәсіпкерлік құқықтың мәні мен мақсатын 

анықтау, кәсіпкерлік қызметтегі қоғамдық 

қатынастарды реттейтін нормативтік-

5              V  
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кәсіпкерлік 

құқығы 

құқықтық актілердің алуан түрлілігін 

зерттеу. Пәннің негізгі міндеттері: 

Кәсіпкерлік құқық негіздерін, оның пәнін, 

әдісі мен принциптерін, коммерциялық 

қызметтің ұйымдастыру-құқықтық 

формаларын оқып үйрену. 

 Кәсіби пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

36 Бизнес-

талдау және 

оның 

әдіснамасы 

Әдістер негізінде деректерді бизнес 

талдаудың теориялық негіздерін зерттеу, 

қазіргі коммерциялық ұйымдағы бизнес-

талдаудың рөлі, стейкхолдерлер теориясы 

бизнес-талдау әдіснамалық негізі ретінде, 

бизнес проблемаларын анықтау және 

талдау, оларды шешу жолдарын негіздеу, 

экономикалық және ақпараттық бизнес-

талдау 

4       V         

3 Жобаларды 

басқару 

және 

жобалық 

талдау 

Жобалық басқару саласы, жобаларды 

басқару жүйесінің ғылыми, теориялық және 

әдістемелік негіздерін зерделеу; жоба 

тұжырымдамасын әзірлеу, оны құрылымдау 

және бағалау бойынша шешімдер 

қабылдауға әдістемелік тәсілдерді зерделеу; 

жобаның өмірлік циклінің әртүрлі 

кезеңдерінде жобалық менеджердің рөлі 

мен функцияларын зерделеу, жобаларды 

басқару және жобалық талдау, жобаларды 

басқару және жобалық талдау, жобаларды 

басқару және жобалық талдау 

4       V         

38 Бизнес-

консалтинг 

Кәсіпкерлік пен бизнесті тиімді жүргізуді 

қамтамасыз етуге бағытталған негізделген 

және ұтымды консультация беру 

саласындағы экономикалық ойлау және 

білім беру жүйесі, бизнес кеңес берудің 

пәні мен әдісі, кеңес беру субъектілері мен 

объектілері. кеңес беру түрлері мен 

нысандары, кеңес беру нәтижелерін 

бағалау, консалтингтік агенттікті, 

ұйымдағы консалтинг қызметін 

ұйымдастыру және басқару 

5          V      

39 Бизнес Ұйымның бизнес-талдауын жүргізу 5       V         
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тиімділігін 

талдау 

әдістемесі; студенттерді бизнес-талдаудың 

негізгі әдістерімен таныстыру; бизнес 

тиімділігін талдаудың негізгі 

концепциялары мен түсініктері. Бизнестің 

тиімділік және нәтижелілік көрсеткіштері, 

тиімділікті өлшеу әдістемелерінің 

теориялық негіздері мен пайда болу тарихы, 

бизнесті ұйымдастыру-құқықтық реттеу, 

оны жүзеге асыру нысандары. 

 Кәсіби пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

40 Өндірістік 

аналитика 

Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау 

негіздері. Ұйымдастыру-экономикалық 

қызметте осы бағытты дамытудың 

теориясы мен тәжірибесінің аспектілері, 

ұйымның өндірістік қызметін жақсарту 

бойынша іс-шараларды енгізудің 

практикалық дағдыларын дамыту. 

Ұйымның өндірістік-шаруашылық 

қызметінің қол жеткізілген нәтижелерін 

экономикалық бағалау әдістемесі. 

Өндірістік-шаруашылық қызметті 

экономикалық талдаудағы резервтер 

көлемін анықтау әдістемесі. 

5        V        

41 Дағдарысқа 

қарсы 

консалтинг 

Елдің экономикалық қызметі саласындағы 

субъектілердің экономикалық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету саласындағы іргелі білім 

негіздері. Кәсіпорын қызметін талдау, 

сондай-ақ кәсіпкерлік субъектілерінің 

белгісіздік жағдайында мінез-құлық 

ережелері, әлеуметтік-экономикалық 

дамуындағы дағдарыс, дағдарысқа қарсы 

басқарудың тенденциялары мен қасиеттері, 

шетелдік тәжірибесі, шаруашылық 

жүргізудің әртүрлі деңгейлерінде болжау 

процестерін ұйымдастыру және жүзеге 

асыру ерекшеліктері; шаруашылық 

жүргізудің әртүрлі деңгейлерінде болжау 

процестерін ұйымдастыру және жүзеге 

асыру ерекшеліктері; 

5         V       

42 Болжамалы Болжамдық талдау саласындағы теориялық 5        V        
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аналитика білім және әдіснамалық негіздер, 

статистикалық талдау үшін деректерді 

дайындау ерекшеліктері, кластерлік және 

факторлық талдау, шет елдерде болжамдау 

мен жоспарлаудың қалыптасуы, қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық процестерін 

болжаудың әдіснамалық негіздері, 

статистикалық әдістер, болжамдық 

талдаудың элементтері, экономикалық 

зерттеулердегі болжамдық талдаудың рөлі, 

шаруашылық жүргізудің әртүрлі 

деңгейлерінде болжамдау процестерін 

ұйымдастыру және жүзеге асыру 

ерекшеліктері. 

43 Стратегиялы

қ консалтинг 

Стратегиялық консалтингтің негізгі түрлері 

және әдістемелік тәсілдер. консалтингтік 

ұйымдардың типтері және қызмет түрлері, 

консалтингтік фирманың жұмысын 

Стратегиялық жоспарлау, консультациялық 

фирманы құру. кеңес беру фирмасының 

экономикасы мен стратегиясы, 

стратегиялық кеңес беру процесі, 

консалтингтік жобаны басқару, 

басқарушылық шешімдерді негіздеу үшін 

стратегиялық консалтинг әдістері, 

портфельдік талдау құралдары, 

стратегиялық даму матрицалары және 

бәсекелестік талдау құралдары. 

5         V       

44 Бизнес-

аналитиканы

ң 

халықаралы

қ 

стандарттар

ы 

Халықаралық стандарттарға сәйкес бизнес-

талдау жасау ережелерінің теориялық 

аспектілері мен практикалық жағын ашу. 

Экономиканы жаһандандыру және 

ақпараттық экономикалық кеңістіктің 

шынайылығын арттыру процесінде 

халықаралық стандарттарды зерттеу, 

компанияның басқару шешімдері мен даму 

бағыттарын негіздеудегі бизнес-

талдаушының рөлі, халықаралық 

стандарттарды ескере отырып, бизнес 

проблемаларын анықтау және олардың 

ауқымын өлшеу әдістемесі. 

5          V      
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45 Бизнес-

үрдістердің 

инжиниринг

і және 

реинжинири

нгі 

Тиісті әдістемелер мен қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана 

отырып, үдерісті басқару жүйесін қоюды 

ұйымдастыруға қабілетті маманды 

дайындау студенттерге бизнес-үдерістердің 

жалпы теориясы негізінде 

ұйымдастырушылық реинжиниринг 

тұрғысынан өзара байланысты ұғымдар мен 

қағидаттар кешенін береді, 

ұйымдастырушылық инжиниринг және ре-

инжинирингтің мәні мен әдіснамасын, 

ұйымдастырушылық инжиниринг және 

бизнес-үдерістерді реинжинирингтеу 

технологиясын, ұйымдастырушылық 

инжиниринг және бизнес-жүйелерді 

реинжинирингілеу құралдарын 

қарастырады., бизнес-жүйелерді 

функционалды-құрылымдық 

ұйымдастырудың әдістемелік негіздері. 

5         V       

46 Қазіргі 

бизнес- 

үлгілер  

Қазіргі заманғы басқару тәсілдері, бизнес-

модельдеу, мемлекеттік реттеу құралдары, 

Қазақстан экономикасының корпоративтік 

және коммерциялық салаларында 

кәсіпкерлік құрылымдарды басқару 

стратегияларын қалыптастыру және іске 

асыру процесінде қаржылық, материалдық 

және өзге де ресурстарды пайдалануды 

ұйымдастыру. 

5        V        

47 Бизнес-

коучингтің 

техникасы 

мен 

тәжірибесі 

Коучинг және бизнес-кеңес беру негіздері, 

категориялары, принциптері мен 

институттары. Коучинг және бизнес-кеңес 

беру негіздеріне әртүрлі тәсілдердің 

тұжырымдамалық негіздері; Бизнес-

технологиялар - қысқа мерзімде жеке және 

кәсіби тиімділікті барынша арттыруға 

мүмкіндік беретін коучинг. Бизнес жүргізу 

мәселелері, коучингтің заманауи 

модельдері және кәсіпорындағы коучинг-

процестердің даму заңдылықтары 

5          V      
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26 Модульдердің құзырлылықтарын игеруді бағалау критерийлері 

 
N

N 

п/

п 

Құзыреттілі

ктер түрі 

Оқыту 

нәтижелері  

(код) 

Наименован

ие 

результата 

обучения 

Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

Қанағаттанарлықсыз Қанағаттанарлық Жақсы Үздік 

 

 

1 

Hard skills 

ОН1 

 

Статистикалық 

әдістерді, бухгалтерлік 

есепті білуді қолдана 

отырып, микро - және 

макроэкономикалық 

талдау жүргізеді және 

Салық кодексіне 

сәйкес салық базалары 

мен салықтар мен 

алымдар сомасын 

есептейді 

1) бухгалтерлік есеп 

және салық салу 

әдіснамасын 

меңгермеген 

2) статистикалық 

ақпарат көздерінде 

бағдарланбауға; 

3) салық салу 

саласындағы 

практикалық 

міндеттерді шешпейді 

4) бухгалтерлік есеп 

әдісінің негізгі 

элементтерін 

пайдаланбайды  

 

1) бухгалтерлік есеп және 

салық салу әдіснамасын 

меңгерген 

2) салық салу 

саласындағы практикалық 

міндеттерді шешеді; 

3) салықтық жеңілдіктерді 

пайдаланады 

4) кәсіби міндеттерді 

шешу үшін қажетті 

деректерді жинауды, 

талдауды және өңдеуді 

жүзеге асырады 

1) салықтың маңызды түрлері 

бойынша салық төлемдерін 

есептейді және салық 

төлеушінің салықтық 

жүктемесін дұрыс бағалайды 

2) Бухгалтерлік есеп әдісінің 

негізгі элементтерін 

пайдаланады 

3) бастапқы есепке алу 

құжаттары негізінде жиынтық 

есепке алу құжаттарын 

жасайды 

4)негізгі әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштердің 

деңгейі мен серпінін талдайды  

 

1) Салық кодексіне сәйкес 

салық базасын және салықтар 

мен алымдар сомасын 

есептейді 

2) ұйымның бухгалтерлік 

деректерін жүйелеу үшін, 

соның ішінде 1С-

бухгалтерияны пайдалана 

отырып, бухгалтерлік есеп 

принциптері туралы білім 

жүйесін пайдаланады 

3) микро - және 

макроэкономикалық талдау 

мақсаттары үшін 

статистикалық әдістерді 

қолданады 

4) бухгалтерлік есеп 

объектілерін құндық өлшеу 

ережелерін, амортизацияны 

есептеу тәсілдерін қолданады 

 

ОН2 

 

Кәсіпорын қызметін 

экономикалық талдауда 

экономикалық 

ақпаратты өңдеудің 

заманауи 

математикалық 

модельдері мен 

компьютерлік 

технологияларын 

қолданады 

1) экономикадағы іргелі 

және қолданбалы 

міндеттерді шешу үшін 

математикалық 

құралдарды иеленбейді 

2) экономикалық 

міндеттерді шешу үшін 

өнімдерді қолданбайды 

3) қойылған міндетке 

сәйкес Экономикалық 

деректерді өңдеу үшін 

аспаптық құралдарды 

қолданбайды  

1) экономикалық 

ақпаратты өңдеудің 

жекелеген техникалық 

құралдарын пайдаланады 

2) Экономикалық 

есептеулерде 

математикалық әдістерді 

қолданады 

3) экономикалық 

міндеттерді шешу үшін 

өнімдерді пайдаланады 

1) кәсіпорынның қызметі 

туралы ақпаратты талдайды, 

интерпретациялайды және 

пайдаланады 

2) Экономикалық есептеулерде 

математикалық әдістерді 

қолданады 

3) экономикалық ақпаратты 

өңдеудің барлық мүмкін 

техникалық құралдарын 

пайдаланады 

1) экономикадағы іргелі және 

қолданбалы міндеттерді шешу 

үшін математикалық 

құралдарды меңгерген 

2) экономикалық міндеттерді 

шешу үшін өнімдерді 

пайдаланады 

3) қойылған міндетке сәйкес 

Экономикалық деректерді 

өңдеу үшін аспаптық 

құралдарды қолданады 
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ОН3 

 

Әлемдік экономиканың 

жай-күйі мен даму 

серпініне талдау 

жүргізу үшін ақпарат 

жинауды және 

түсіндіруді жүзеге 

асырады, өңірлік 

дамудың негізгі 

үрдістерін, 

корпоративтік 

қаржыларды 

пайдалану тиімділігін, 

экономикалық 

қауіпсіздіктің ішкі 

және сыртқы 

қатерлерін бағалайды 

1) экономикалық 

қауіпсіздік жүйелерін 

құрудың негізгі 

заңдылықтарын және 

жұмыс істеу 

принциптерін 

қолданбайды 

2) нарықтық қатынастар 

жағдайында кәсіпорын 

қаржыларын 

басқарудың теориялық 

және практикалық 

негіздерін түсінбейді 

3) әртүрлі үлгідегі 

қаржылық талдау 

жүргізбейді 

1)әлемдік 

шаруашылықтың 

экономиканың жұмыс 

істеуіне және дамуының 

негізгі бағыттарына әсерін 

бағалайды 

2) нарықтық қатынастар 

жағдайында кәсіпорын 

қаржыларын басқарудың 

теориялық және 

практикалық негіздерін 

түсінеді 

3) Ұлттық экономика 

контекстінде Өңірлерді 

дамыту саясатын 

негіздейді 

1) Ұлттық экономика 

контекстінде Өңірлерді дамыту 

саясатын негіздейді   

2) аймақтық экономиканың 

жұмыс істеу механизмін 

түсінеді және олардың даму 

заңдылықтарын анықтайды 

3) әртүрлі үлгідегі қаржылық 

талдау жүргізеді  

 

1) Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің экономикалық 

қауіпсіздік жүйелерін құрудың 

және жұмыс істеуінің және 

экономикалық тәуекелдерді 

басқарудың негізгі 

заңдылықтарын қолданады 

2) Ұлттық экономика 

контексінде Өңірлерді дамыту 

саясатын негіздейді   

3) әртүрлі үлгідегі қаржылық 

талдау жүргізеді 

 ОН4 Маркетингтік 

зерттеулер жүргізу 

үшін ақпаратты 

жинауды және 

түсіндіруді жүзеге 

асырады және 

инновациялық 

кәсіпкерлік іс-

шараларын енгізу үшін 

кәсіпорынның қаржы 

ресурстарын 

басқарады  

1) қаржы ресурстарын 

басқару әдістерін 

пайдаланбайды 

2) маркетингтік 

зерттеулерді 

жоспарламайды 

3) инновациялық 

дамудың қолданыстағы 

нысандары мен 

тетіктерін талдамайды 

 

1) инновациялық дамудың 

жай-күйін көрсететін 

әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштер жүйесін 

негіздейді 

2) маркетингтік 

зерттеулерді жоспарлайды 

3) кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық қызметіне 

ішінара бағалау жүргізеді 

1) қаржы ресурстарын басқару 

әдістерін пайдаланады 

2) кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін анықтайды 

3) инновациялық дамудың 

қолданыстағы нысандары мен 

тетіктерін талдайды  

 

1) дамудың қаржылық 

стратегияларын әзірлейді  

2) заманауи бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалана 

отырып маркетингтік 

зерттеулер әдістерін меңгерген 

3) микро және макродеңгейде 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің инновациялық 

қызметін сипаттайтын сандық 

және сапалық көрсеткіштерді 

құрастырады 

 

ОН5 

SPSS деректерін 

талдау білімі мен 

түсінігін қолданады 

және қазіргі заманғы 

ақпараттық жүйелер 

арқылы экономикалық 

тәуекелдерді 

басқарады  

1) экономикалық 

тәуекелдердің деңгейін 

анықтамайды 

2) маркетингтік 

зерттеулерді, оның 

негізгі кезеңдері мен 

рәсімдерін 

жоспарламайды және 

іске асырады 

3) сандық 

технологияларды 

қолданбайды; 

кәсіби қызмет 

1) тәуекелдің негізгі 

факторларын анықтау 

үшін қажетті ақпаратты 

ішінара жинауды 

жүргізеді 

2) ақпараттық жүйені 

бағалаудың жеке 

көрсеткіштері мен 

өлшемдерін пайдаланады 

және есептейді 

3) маркетингтік зерттеулер 

процесінің жекелеген 

кезеңдерін жоспарлайды 

1) оларды басқару жөніндегі 

шараларды әзірлей отырып, 

экономикалық тәуекелдердің 

деңгейін айқындайды 

2) ақпараттық жүйені бағалау 

көрсеткіштері мен өлшемдерін 

пайдаланады және есептейді 

3) маркетингтік зерттеулер 

процесін жоспарлайды және 

іске асырады 

 

2) маркетингтік зерттеулер 

процесін, оның негізгі 

кезеңдері мен рәсімдерін 

жоспарлайды және іске 

асырады 

3) шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің экономикалық 

қауіпсіздігі және экономикалық 

тәуекелдерді басқару жүйелерін 

құрудың негізгі заңдылықтарын 

және жұмыс істеу 

принциптерін қолданады 



 28 

 және іске асырады 

 

ОН6 

 

Институционалдық 

және Халықаралық 

экономика тұрғысынан 

елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуы 

мен экономикалық 

саясатын талдайды 

1) ұлттық экономиканың 

жай-күйін талдамайды 

2) институционалдық 

деңгейде 

келісімшарттардың 

әртүрлі түрлерін 

модельдемейді 

3) халықаралық 

статистика 

көрсеткіштері 

тұрғысынан әлемдік 

шаруашылықтың 

дамуын сипаттамайды 

4) заманауи 

экономикада 

кластерлерді 

генерациялау 

әдіснамасын 

анықтамайды 

1) ұлттық экономиканың 

жай-күйін жеткілікті 

талдамайды 

2) халықаралық 

статистика көрсеткіштері 

тұрғысынан әлемдік 

шаруашылықтың дамуын 

нашар сипаттайды 

3) заманауи экономикада 

кластерлерді генерациялау 

әдіснамасын әрдайым 

анықтамайды 

1) қазіргі экономикада 

кластерлерді генерациялау 

әдіснамасын анықтайды 

2) ұлттық экономиканың жай-

күйін талдайды;  

3) халықаралық статистика 

көрсеткіштері тұрғысынан 

әлемдік шаруашылықтың 

дамуын сипаттайды 

4) нақты міндеттерді шешуде 

және Халықаралық 

экономикалық қызметті 

талдауда осы теориялық білімді 

қолданады  

 

1) институционалдық деңгейде 

келісімшарттардың әртүрлі 

түрлерін модельдейді 

2) ұлттық экономиканың жұмыс 

істеу тетігін айқындайды, 

олардың даму заңдылықтарын 

анықтайды;  

3) осы теориялық білімді нақты 

міндеттерді шешу және 

Халықаралық экономикалық 

қызметті талдау кезінде 

қолданады 

4) осы теориялық білімді нақты 

міндеттерді шешу және 

Халықаралық экономикалық 

қызметті талдау кезінде 

қолданады 

 ОН7 

 
Бизнес пен өндірістік 

процестердің 

тиімділігін бағалау 

үшін экономикалық 

талдау құралдарын 

қолданады, дағдарыс 

жағдайында бизнесті 

дамыту жолдарын 

негіздеу мақсатында 

жобаларды басқару 

проблемаларын 

анықтайды 

1) бизнес талдау 

әдістерін меңгермеген 

2) жобаларды басқару 

теориясы мен 

тәжірибесіне ие емес 

3) бизнес тиімділігін 

талдаудың теориялық 

және практикалық 

негіздерін білмейді 

4) жобалау қызметінде 

әртүрлі талдау 

құралдарын 

қолданбайды 

1) бизнес тиімділігін 

талдаудың теориялық 

негіздерін біледі 

2) бизнес проблемаларын 

оның тиімділігін арттыру 

мақсатында нашар 

анықтайды 

3) жобаларды басқару 

теориясын меңгерген 

4) жобалау қызметінде 

талдаудың жеке 

құралдарын қолданады 

1) бизнес талдау әдістерін 

меңгерген 

2) кәсіпкерлік қызметке талдау 

және кеңес береді 

3) жобаларды басқару теориясы 

мен тәжірибесін меңгерген 

4) кешенді талдау негізінде 

жобаларды басқарады  

 

1) Шешім қабылдау үшін 

әртүрлі әдістерді таңдап, 

бизнес-талдау жүргізеді 

2) бизнестің экономикалық 

көрсеткіштерін талдамалы 

өңдеуді жүргізеді 

3) бизнес тиімділігін талдаудың 

теориялық және практикалық 

негіздерін біледі 

4) жобалау қызметінде әртүрлі 

талдау құралдарын қолданады 

 ОН8 

 

Кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру үшін өндірісті 

диагностикалау және 

ұйымдастырушылық 

дамуды болжау 

әдіснамасын 

қолданады 

1) кәсіпорын қызметін 

экономикалық талдау 

әдістерін қолданбайды  

2) кәсіпорынның 

пайдаланылатын 

бизнес-модельдерін 

диагностикаламайды 

3) ұйымдық дамуды 

1) кәсіпорын қызметіне 

бизнес-талдау ішінара 

жүргізеді 

2) кәсіпорынның 

пайдаланылатын бизнес-

модельдерін нашар 

диагностикалайды 

3) ұйымдық дамуды 

1) кәсіпорын қызметін 

экономикалық талдау әдістерін 

қолданады  

2) кәсіпорынның 

пайдаланылатын бизнес-

модельдерін диагностикалайды 

3) ұйымдық дамуды болжау 

әдіснамасын пайдаланады  

1) кәсіпорын қызметіне бизнес-

талдау жүргізеді 

2) ұйымдастыру дамуын 

диагностикалау және болжау 

әдіснамасын қолданады 

3)қолданыстағы бизнес-

модельді диагностикалайды 4) 

бизнес-модельді жетілдіру 
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болжау әдіснамасын 

өзгертпейді  

болжаудың жеке 

әдіснамасын 

пайдаланады; 

 бойынша іс-шараларды 

әзірлейді 

 ОН9 

 

Дағдарыс жағдайында 

бизнестің тиімділігін 

арттыру үшін бизнес-

процестердің 

стратегиялық 

консалтингі мен 

инжинирингін және 

реинжинирингін 

жүзеге асырады 

1) жүргізілген талдау 

нәтижелері бойынша 

талдамалық 

қорытындылар 

жасалмайды 

2) ұйымның 

стратегиясын 

әзірлемейді 

3) кәсіпорынның 

бизнес-үдерістерін 

қайта құру бойынша 

ұсыныстар әзірлемейді 

4) Стратегиялық талдау 

жүргізбейді 

1) жүргізілген талдау 

нәтижелері бойынша 

талдамалық 

қорытындыларды нашар 

қалдырады 2) ұйымның 

стратегиясын әзірлейді 

3) кәсіпорынның бизнес-

үдерістерін қайта құру 

бойынша әлсіз 

ұсыныстарды әзірлейді 

4) ішінара Стратегиялық 

талдау жүргізеді 

 

1)жүргізілген талдау 

нәтижелері бойынша 

талдамалық қорытындылар 

жасайды 2) ұйымның 

стратегиясын әзірлейді 

3) кәсіпорынның бизнес-

үдерістерін қайта құру 

бойынша ұсыныстар әзірлейді 

4) Стратегиялық талдау 

жүргізеді 

 

1) проблемалы жағдайларда 

дағдарысқа қарсы іс-шараларды 

әзірлеу 

2) Стратегиялық талдау 

жүргізеді 

3) кәсіпорынның стратегиялық 

даму жоспарларын әзірлейді 

4) инжиниринг және 

реинжиниринг әдістерін 

пайдалану негізінде бизнес 

процестерін жобалайды 

 ОН10 

Бизнес-аналитиканың 

халықаралық 

стандарттарына сәйкес 

бизнес-консалтинг 

жүргізу дағдыларын 

меңгерген және 

кәсіпорын қызметін 

жақсарту үшін 

коучинг-сессия өткізу 

технологиясын 

қолданады 

1) бизнес проблемалары 

бойынша кеңес беру 

процесін 

ұйымдастырмайды 

2) бизнес-процестерде 

халықаралық 

стандарттарды 

қолданбайды 

3) кәсіпорындағы 

коучинг-үдерістердің 

даму заңдылықтарын 

анықтамайды және 

коучингтің қазіргі 

заманғы үлгілерін біледі 

4) тренинг және коучинг 

процесін басқармайды  

1) бизнес мәселелері 

бойынша консультация 

беру процесін ішінара 

ұйымдастырады 

2) бизнес-процестерде 

жекелеген халықаралық 

стандарттарды қолданады 

3) кәсіпорындағы 

коучинг-үдерістердің даму 

заңдылықтарын 

анықтайды 

4) тренинг және коучинг 

процесін басқарады 

1) бизнес мәселелері бойынша 

кеңес беру процесін 

ұйымдастырады 

2) бизнес-процестерде 

халықаралық стандарттарды 

қолданады 

3) кәсіпорындағы коучинг-

үдерістердің даму 

заңдылықтарын анықтайды 

және коучингтің қазіргі 

заманғы үлгілерін біледі 

4) тренинг және коучинг 

процесін басқарады  

 

1) бизнес-консультацияларды, 

кәсіби әңгімелесулерді, 

тренингтерді жүзеге асырады 

2) бизнес-кеңес беру және 

тренингтер өткізу әдістері мен 

тәсілдерін қолданады 

3) бизнес-процестерде 

халықаралық стандарттарды 

қолданады 

4) әртүрлі қызмет салаларында 

коучинг технологиясын 

қолданады 

  ОН11 Тұтас жүйе және адам 

ретінде қоғам туралы, 

қазіргі қоғамдағы 

рухани процестердің 

рөлі, жеке және заңды 

тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

1) Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын іске асыруға 

ықпал ететін 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихын, 

философияны, 

қолданбалы 

1) Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын іске асыруға 

ықпал ететін 

Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихын, 

философияны, 

қолданбалы 

1) өзінің кәсіби қызметінде 

ғылыми көзқарас пен 

азаматтық ұстанымды білдіреді 

2) Қазақстанның қазіргі заман 

тарихын, философияны, 

қолданбалы экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндердің өзекті білімін 

1) Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын іске асыруға ықпал 

ететін Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихын, 

философияны, қолданбалы 

экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми 
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Тараптардың құқықтық 

мүдделері, кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге 

асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік 

жағдайлары, латын 

графикасының негізгі 

ұғымдарының адамға 

және табиғи ортаға 

зиянды және қауіпті 

факторлардың әсері 

туралы өзекті білімді 

көрсетеді 

экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндерді өзекті білуін 

көрсетпейді 

2) Жеке және заңды 

тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

Тараптардың құқықтық 

мүдделері, кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге 

асырудың экономикалық 

және әлеуметтік 

жағдайлары, адам мен 

табиғи ортаға зиянды 

және қауіпті 

факторлардың әсері, 

қазіргі қоғамдағы 

рухани процестердің 

рөлі ретінде қоғам 

туралы білімді 

қолданады 

экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндерді білуін нашар 

көрсетеді 

2) тұтас жүйе және адам, 

қазіргі қоғамдағы рухани 

процестердің рөлі, жеке 

және заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы Тараптардың 

құқықтық мүдделері, 

кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік жағдайлары, 

адам мен табиғи ортаға 

зиянды және қауіпті 

факторлардың әсер етуі 

саласындағы білімді 

ішінара қолданады 

көрсетеді пәндерді өзекті білуін көрсетеді 

2) Жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын 

қорғау саласындағы 

Тараптардың құқықтық 

мүдделері, кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың экономикалық 

және әлеуметтік жағдайлары, 

адам мен табиғи ортаға зиянды 

және қауіпті факторлардың 

әсері, қазіргі қоғамдағы рухани 

процестердің рөлі ретінде 

қоғам туралы білімді 

қолданады 

 Soft skills ОН12 Ғылыми зерттеулер 

мен академиялық 

жазудың әдістерін 

біледі және оларды 

экономикалық 

ілімдердің тарихын 

ескере отырып, микро - 

және макро деңгейдегі 

экономикалық 

субъектілердің мінез-

құлқының 

ерекшеліктерін 

айқындау кезінде 

қолданады және 

саланы, нарықты және 

жалпы экономиканы 

талдау үшін микро - 

және 

макроэкономиканың 

1) саланы, нарықты 

және тұтастай 

экономиканы талдау 

үшін микро-және 

Макроэкономиканың 

принциптерін, заңдары 

мен үлгілерін 

пайдаланбайды 

2) әлеуметтік - 

экономикалық даму мен 

экономикалық саясатты 

талдау процесінде 

экономикалық оқу-

жаттығулардың тарихы 

бойынша білімін 

пайдаланбайды 

3) экономикалық ғылым 

әдістерін кәсіби 

қызметте қолданбайды  

1) экономикалық оқу-

жаттығулардың 

функционалдық 

бөлімдерінің 

тұжырымдамалық 

ережелерін пайдаланады  

2) кәсіптік қызметте 

экономикалық ғылым 

әдістерін нашар 

қолданады 

3) микро - және 

Макроэкономиканың 

принциптерін, заңдары 

мен модельдерін 

қолданады 

1) саланы, нарықты және 

жалпы экономиканы талдау 

үшін микро - және 

Макроэкономиканың 

принциптерін, заңдары мен 

модельдерін қолданады 

2) әлеуметтік - экономикалық 

даму мен экономикалық 

саясатты талдау процесінде 

экономикалық оқу-

жаттығулардың тарихы 

бойынша білімдерін 

қолданады;  

3) кәсіби қызметте 

экономикалық ғылым әдістерін 

қолданады 

1) кәсіби қызметте 

экономикалық ғылымның 

ұғымдық-категориялық 

аппараты мен әдістерін 

қолданады 

2) микро - және 

макроэкономикалық сипаттағы 

іргелі экономикалық білімді 

қолданады 

3) экономикалық 

құбылыстарды талдау 

процесінде экономикалық оқу-

жаттығулардың 

функционалдық бөлімдерінің 

тұжырымдамалық ережелерін 

қолданады 
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принциптерін, заңдары 

мен модельдерін 

пайдаланады 

  ОН13 Кәсіпорын 

ресурстарын 

пайдалану тиімділігін 

арттыру және оның 

нарықтағы бәсекеге 

қабілеттілігін 

қамтамасыз ету үшін 

маркетинг және 

менеджмент 

әдіснамасы туралы 

теориялық және 

практикалық білімді 

қолданады 

1) кәсіпорын қызметін 

жоспарлау, оның 

инвестициялық 

қызметін ұйымдастыру, 

еңбекке ынталандыру 

және ақы төлеу, 

шығындарды басқару 

саласында шешім 

қабылдау және іздеу 

үшін экономикалық 

есеп айырысу әдістерін 

пайдаланбайды 

2) бизнес-процестерде 

басқару технологиясын 

атаңыз 

3) кәсіпорынның 

ресурстық әлеуетін 

тиімді пайдалану 

бойынша ұсынымдар 

әзірлемейді 

1) кәсіпорын қызметін 

жоспарлау, оның 

инвестициялық қызметін 

ұйымдастыру, еңбекке 

ынталандыру және ақы 

төлеу, шығындарды 

басқару саласында шешім 

қабылдау және іздеу үшін 

экономикалық есептеу 

әдістерін нашар 

пайдаланады 

2) бизнес-процестерде 

басқару технологиясын 

қолданады 

3) кәсіпорынның 

ресурстық әлеуетін тиімді 

пайдалану бойынша 

ұсынымдарды жеткіліксіз 

әзірлейді 

1) кәсіпорын қызметін 

жоспарлау, оның 

инвестициялық қызметін 

ұйымдастыру, еңбекке 

ынталандыру және ақы төлеу, 

шығындарды басқару 

саласында шешім қабылдау 

және іздеу үшін экономикалық 

есеп айырысу әдістерін 

қолданады 

2) бизнес-процестерде басқару 

технологиясын қолданады 

3) кәсіпорында басқарушылық 

және маркетингтік 

функцияларды жүзеге асырады 

1) кәсіпорынның ресурстық 

әлеуетін тиімді пайдалану 

бойынша ұсынымдар әзірлейді 

2) кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру үшін 

маркетинг және менеджмент 

әдіснамасын пайдаланады 

3) кәсіпорында басқарушылық 

және маркетингтік 

функцияларды жүзеге асырады 

  ОН14 Дизайн-ойлау негізінде 

және ҚР Кәсіпкерлік 

құқығына сәйкес 

стартап-жобаларды 

әзірлеу мен іске 

асырудың 

инновациялық 

технологияларын 

қолдану дағдыларын 

меңгерген  

1) стартап жобаларды 

әзірлемейді 

2) ойлау дизайны, 

бизнес-идеяларды 

генерациялау және 

материалдық және 

қаржылық қаражатқа 

қажеттілікті есептеу 

дағдыларын 

меңгермеген 

3) ҚР заңнамасына 

сәйкес кәсіпкерлік 

қызметті жүргізбейді  

1) кәсіпкерлік мақсатта 

Бизнестің стартап 

жобаларын әзірлеу 

технологиясын қолданады 

2) ойлау дизайны, бизнес-

идеяларды генерациялау 

және материалдық және 

қаржылық қаражатқа 

қажеттілікті есептеу 

дағдыларын нашар 

меңгерген 

3) ҚР заңнамасына сәйкес 

кәсіпкерлік қызметті 

жүргізеді  

1) кәсіпкерлік мақсатта 

Бизнестің стартап жобаларын 

әзірлеу технологиясын 

қолданады 

2) кәсіби қызметте құқықтық 

нормаларды пайдаланады 

3) ойлау дизайны дағдыларын 

меңгерген 

1) стартап жобаларды әзірлейді  

2) ойлау дизайны, бизнес-

идеяларды генерациялау және 

материалдық және қаржылық 

қаражатқа қажеттілікті есептеу 

дағдыларын меңгерген 

3) ҚР заңнамасына сәйкес 

кәсіпкерлік қызметті жүргізеді 

   ОН15 Экономика, кәсіпкерлік 

және бизнес негіздерін, 

кәсіпорынның бизнес-

процестерін талдау 

1) Басқару мақсатында 

кәсіпорынның қызметі 

туралы ақпаратты 

талдамайды, 

1) Басқару мақсатында 

кәсіпорын қызметі туралы 

ақпаратты нашар 

талдайды, 

1) кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру 

мақсатында ұйымдастыру-

техникалық проблемаларды 

1) кәсіпорынның қызметі 

туралы ақпаратты талдау, 

интерпретациялау және басқару 

мақсатында пайдаланады 
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және жоспарлау 

әдіснамасын білу мен 

түсінуді, кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру мақсатында 

ұйымдастырушылық-

техникалық 

проблемаларды шешу 

үшін нормативтік 

құқықтық актілерді, 

нормаларды қолданады 

интерпретациялайды 

және пайдаланады 

2) кәсіпкерлік пен 

шаруашылық қызметте 

заңды талаптарды 

білмейді және сақтайды 

3) басқарушылық 

шешім қабылдаудың 

оңтайлы үлгісін 

таңдамайды және 

пайдаланады  

интерпретациялайды және 

пайдаланады 

2) кәсіпкерлік пен 

шаруашылық қызметте 

заңды талаптарды біледі 

және сақтайды 

3) басқарушылық шешім 

қабылдаудың жеке 

моделін таңдайды және 

пайдаланады 

шешеді 

2) кәсіпкерлік идеяны, оны 

жүзеге асырудың мақсаттары 

мен міндеттерін 

тұжырымдайды 

3) кәсіпорынның пайдасы мен 

рентабельділігі көрсеткіштерін 

есептейді 

2) кәсіпкерлік пен шаруашылық 

қызметте заңды талаптарды 

біледі және сақтайды 

3) басқарушылық шешім 

қабылдаудың оңтайлы моделін 

таңдайды және пайдаланады 
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27. Жұмыс берушілердің тізімі 
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asl.abdullin@karagandaregion.gov.kz 
2 «Атамекен» Қарағанды облысының Кәсіпкерлер Палатасы +7 (7212) 59-79-60 

87751788370 

k. ospanova@palata.kz 

3 «Қарағанды облысының Сауда палатасы» ҚБ 87012273575 

karcci@mail.ru 

4 «Казахмыс» Корпорациясы +77015210205 

kvin07@list.ru 

5 «Rational Solution» ЖШС 87021000033 

x_invest@mail.ru 

6 «Exline» ЖШС 87014259629 

esk_nesip@mail.ru 

 
 




