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«6B04104 - Кәсіпкерлік және жобаларды басқару» 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: «6B04104 – Кәсіпкерлік және жобаларды басқару» 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі: 04.Бизнес 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: «6B04104 - Кәсіпкерлік және жобаларды басқару» білім беру бағдарламасы 

бойынша бизнес және басқару бакалавры 

9. ББ түрі: әрекеттегі 

10. БЖХС бойынша деңгей: бакалавриат: 6 

11. ҰБШ бойынша деңгей: бакалавриат: 6  

12. СБШ бойынша деңгей: бакалавриат: 6 

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 «6B04104- Кәсіпкерлік және жобаларды басқару» бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты – 

кәсіпкерлік қызмет дамуының болашақ бағыттарын анықтауға; инвестициялық және инновациялық жобаларды; 

басқарушылық топтар жұмыстарын басқаруға және олардың қызметіндегі жоспарларды құрастыруға; тәуекелдерді 

(жобалық және кәсіпкерлік) басқарудың әрекеттегі жүйесін қолдануға және оны құруға; жобаларды басқарудың 

қолданыстағы әдістерін жетілдіруге және жаңаларын құруға қабілетті жоғары білікті бакалаврларды 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 құзырет-

тер (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: кәсіпкер; компанияны дамыту жөніндегі маман; кәсіпкерлік құрылымдарды 

дамыту саласындағы аналитик; инвестициялық және инновациялық бизнес,  саласындағы маман; жобалық менеджер 

және аналитик; әзірлеуші және сарапшы; кәсіпкерлік және тәуекелдерді басқару саласындағы маман және аналитик. 

21.2. Қызмет көрсету саласы мен нысаны: Қызмет көрсету саласы кәсіпкерлік пен бизнес-сектор болып табылады. 

Кәсіби қызмет нысандары: қызмет ету түрі, көлемі, меншік формалары мен қатысушылар категорияларына тәуелсіз 
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кәсіпкерлік құрылымдар, венчурлық қорлар, инновациялық компаниялар, бизнес-періштелер, стартап-жобалар мен  

жобаларын жүзеге асыратын компаниялар, инвестициялық компаниялар. 

21.3. Кәсіби қызмет түрлері: «6B04104-Кәсіпкерлік және жобаларды басқару» мамандығы бойынша бакалаврлар 

келесідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: 

1. ұйымдастыру-басқарушылық: 

- компанияның стратегиялық және тактикалық мақсаттарының тиімді орындалуын ұйымдастыру; 

- шешімдерді қабылдау және қызметтік міндеттеріне сәйкес оларды дайындауға қатысу; 

- бюджеттік жоспарлау және бюджеттік шығындар тиімділігін бағалау процестеріне қатысу; 

- қаржылық ресурстарды қолдану тиімділігін көтеру; 

2. ақпараттық-аналитикалық: 

- шешімдерді қабылдау үшн берілгендерді жинау және талдау; 

- статистикалық ақпаратпен жұмыс; 

- фирманы құжаттық қамтамасыз ету; 

3. жобалық: 

- күрделілік деңгейі әртүрлі жобаларды құрастыруға және жүзеге асыруға қатысу, оларды басқару; 

4. ғылыми-зерттеу: 

- жоғарғы оқу орындарының, сонымен қатар ғылыми-зерттеу институттары, өнеркәсіптік кәсіпорындар және 

корпорациялардың сәйкес зерттеу топтары құрамындағы зерттеу бағдарламалары шеңберінде жүзеге асырылады. 

21.4. Кәсіби қызмет функциялары: 

- кәсіпкерлік құрылымдар дамуының перспективті бағыттарын анықтау; 

- бизнес-модельдер мен даму стратегияларын құрастыру; 

- инвестициялық және инновациялық жобаларды, сонымен қатар  жобаларын құрастыру мен жүзеге асыру; 

- кәсіпкерлік және жобалық тәуекелдерді бағалау, сонымен қоса оларды басқару, бизнес-процестерді оңтайландыру; 

- кәсіпкерлік құрылымның тиімді жұмысы үшін жаңа перспективтік идеяларды генерациялау; 

- кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауын жүргізу; 

- жоспарлауды басқару, жобалық және жоба алдындағы құжаттарды сараптау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру; 

- шығындар, табыстар, жобалардың ақшалай қаражаттарының жылжу жоспарларын дайындау; 

- жұмыс жоспарына сәйкес жобаларды жүзеге асыруды ұйымдастыру; 

- жобалық топ қатысушыларының жұмысын үйлестіру, жобалық жұмыстар сапасын бақылау. 
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22. Білім беру ұйымы түлегінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу 
Құзыреттілік түрі Оқыту 

нәтижесінің коды  

Оқыту нәтижесі  

Hard skills 
ОН1 

 

Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістерін біледі және оларды қоғамның 

экономикалық дамуының жалпы заңдылықтарын, субъектілердің кәсіпкерлік ойы мен мінез - 

құлқын микро және макроэкономикалық деңгейде анықтауда қолданады 

ОН2 

 

Экономикалық ақпаратты, кәсіпкерлік субъектілерін есепке алу және салық салу саласындағы 

ақпаратты талдау, кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу 

дағдыларын меңгерген 

ОН3 

 

Кәсіпкерліктегі маркетинг пен менеджменттің білімдері мен әдістерін, кәсіпорынның нарығын 

және ұйымдық құрылымын талдау әдістерін, стартап жобаларды әзірлеуді жинақтайды 

ОН4 Кәсіпкерлікті дамытуды, тауарлар мен қызметтерді өндіру бойынша жаңа кәсіпкерлік қызметті 

құруды қамтамасыз ететін факторлар жүйесін; халықаралық бизнесті жүргізудің экономикалық, 

әлеуметтік және мәдениетаралық нысандарын, кәсіпкерлік саласында халықаралық 

байланыстарды ұйымдастыру әдістерін сипаттайды  

ОН5 

Кәсіпкерлік және экономикалық құқықтың құқықтық нормалары мен ережелерін, бизнестің 

бастапқы жағдайларын талдау әдістерін, ұлттық экономиканың ерекшеліктерін және 

кәсіпкерлікті қолдау әдістерін, кәсіпкерлікті қолдау саласындағы мемлекеттің экономикалық 

саясатын сипаттайды 

ОН6 

 

Қаржылық менеджменттің негізгі тұжырымдамаларын, кәсіпкерлік қаржының негізгі 

санаттарын, кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық жағдайын, қаржылық тәуекелдердің алдын 

алу әдістерін, бизнес-жоспарлау негізінде кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін жоспарлауды, 

кәсіпкерлік қызмет пен кәсіпкерлік тәуекелдердің экономикасын, кәсіпкерлік субъектілерінің 

қызметін болжау мақсатында ақпаратты өңдеу әдістерін сипаттайды 

ОН7 
Қойылған міндетке сәйкес сандық технологиялардың, экономикалық деректердің көмегімен 

кәсіпкерлік саласындағы ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады 

ОН8 

 

Коммерциялық құрылымдарда, шағын және орта бизнесте бизнес-модельдерді 

қалыптастырудың ерекшеліктерін, бизнес-модельдеудің заманауи басқару тәсілдері мен 

құралдарын анықтайды, жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізеді 

ОН9 

 

Кез келген күрделіліктегі бизнес-процестерді сипаттайды және модельдейді, бизнесті қайта 

құрылымдауды және бизнес-процестердің реинжинирингін, кәсіпкерлік құрылымдардың 

бәсекеге қабілеттілігін талдауды, бизнестің тиімділігін бағалауды жүзеге асырады 

ОН10 

 

Әлеуметтік кәсіпкерлікте, Интернет-кәсіпкерлікте басқару теориясы мен әдіснамасының білімі 

мен түсінігін қолданады және жобалық басқару және бизнес-жоспарлау, мемлекеттік-жеке 
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меншік әріптестік, интернет-бизнестің негізгі және жаңа нысандары саласындағы базалық 

ұғымдармен жұмыс істейді 

ОН11 

 

Кәсіпкерліктегі инновациялық жобаларды басқару теориясы мен әдіснамасы саласында 

теориялық және практикалық білімді, кәсіпкерліктегі венчурлік жобаларды басқару жүйесінің 

экономикалық, құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелерін зерттеу бойынша теориялық-

қолданбалы ережелерді қолданады 

Soft skills ОН12 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы 

экономикалық, заңдық, жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша өзекті білімдерін көрсетеді 

ОН13 Қоғам туралы құбылыстарды тұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани 

процестердің рөлін, Тараптардың жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

саласындағы құқықтық мүдделерін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және 

әлеуметтік жағдайларын, зиянды және қауіпті факторлардың адамға және табиғи ортаға әсерін, 

латын графикасының негізгі ұғымдарын білу мен түсінуді қолданады 

ОН14 Өзінің кәсіби қызметінде қазіргі заманғы қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизмі, өзара 

түсіністігі, толеранттылығы және демократиялық құндылықтары басымдықтарында өзінің 

азаматтық ұстанымын бекітеді  

ОН15 
Жұмыс әдістерін ақпаратпен және кәсіпкерлікте жұмысты ұйымдастырумен, жобалық идеяны 

әзірлеу және командалық қызметті жоспарлау әдістерімен байланыстырады 
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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 

Қазақ халқының рухани мұрасы 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдиенет негіздері 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері" 

5 

Әлеуметтік-саяси білімдер Саясаттану және әлеуметтану 4 

Мәдениеттану және психология 4 

Ақпараттық-коммуникативті 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 кәсіпкерлік қызметке салық салу 5 

Фирма экономикасы 5 

Кәсіпкерлік және стартаптар 5 

Бухгалтерлік есеп және1C-Бухгалтерия 4 

Маркетинг 5 

Менеджмент 4 

Оқу  3 

Өндірістік  3 
Кәсіпкерліктің тұжырымдамалары мен трендтері 

 

Кәсіпкерліктің заманауи теориясы 

Кәсіпкерлік ой тарихы 

5 

Әлемдік экономика және халықаралық бизнес 

Халықаралық кәсіпкерлік 

5 

Дизайн-ойлау 

Көшбасшылық және команда құру 

7 

Кәсіпкерлік қызметті реттеу Қазақстан Республикасының экономикалық құқығы 

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы 

5 
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Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және реттеу 

Ұлттық экономика және экономикалық саясат 

5 

Кәсіпкерліктің экономикасы және ұйымдастыруы Кәсіпкерлік қаржы  

Қаржылық менеджмент 

4 

Инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

Бизнес-әкімшілік және фирманың қызметін жоспарлау 
5 

Кәсіпкерлік тәуекелдер және оларды басқару 

Экономика және шағын және орта бизнесті ұйымдастыру 
6 

Кәсіпкерліктегі талдау құралдары және сандық 

технологиялар 

Кәсіпкерліктегі маркетингтік зерттеулер 

Деректерді талдау SPSS  
5 

Бизнес-статистика    

Эконометрика      
5 

Кәсіпкерліктегі ақпараттық жүйелер және сандық технологиялар 

Экономикалық ақпаратты өңдеудің компьютерлік технологиялары 
4 

Бизнес-модельдер және жобаларды басқару Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі 5 

Заманауи бизнес-модельдер 4 

Бизнестің тұрақты дамуы 5 

Бизнестің тиімділігін талдау 4 

Өндірістік  19 

Диплом алды  3 
Minor "Кәсіпкерлік стратегиясы және жобаларды 

басқару тәжірибесі" 
Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобаларын басқару 

Мемлекеттік-жеке меншік серіктестіктің теориясы мен 

практикасы 

5 

Әлеуметтік кәсіпкерліктегі жобаларды басқару 

Әлеуметтік кәсіпкерлік 
5 

Венчурлік кәсіпкерліктегі жобаларды басқару 

Венчурлік кәсіпкерлік 
5 

Кәсіпкерлік стратегиясы 

Сандық кәсіпкерлік платформалар және Интернет-кәсіпкерлік 
5 

Қорытынды аттестация Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 
12 
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24. Сертификаттық бағдарлама (майнор) - " Minor "Кәсіпкерлік стратегиялары және жобаларды басқару 

практикасы / Кәсіпкерлік қызметтің дамуы" – 20 кредит 
«Кәсіпкерлік стратегиялары және жобаларды басқару практикасы» - 1  

Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобаларын басқару – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Әлеуметтік кәсіпкерліктегі жобаларды басқару – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Венчурлік кәсіпкерліктегі жобаларды басқару – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Кәсіпкерлік стратегиясы– таңдау бойынша компонент 5 кредит 

 

«Кәсіпкерлік қызметтің дамуы» - 2 

Мемлекеттік-жеке меншік серіктестіктің теориясы мен практикасы – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Әлеуметтік кәсіпкерлік – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Венчурлік кәсіпкерлік – таңдау бойынша компонент 5 кредит  

Сандық кәсіпкерлік платформалар және Интернет-кәсіпкерлік – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

 

Сертификатты 

бағдарлама  

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Кәсіпкерлік 

стратегиялары және 

жобаларды басқару 

практикасы  

      Мемлекеттік-жеке меншік 

серіктестік жобаларын 

басқару Әлеуметтік 

кәсіпкерліктегі жобаларды 

басқару Венчурлік 

кәсіпкерліктегі жобаларды 

басқару Кәсіпкерлік 

стратегиясы 

Кәсіпкерлік қызметтің 

дамуы  

      Мемлекеттік-жеке меншік 

серіктестіктің теориясы 

мен практикасы 

Әлеуметтік кәсіпкерлік 

Венчурлік кәсіпкерлік 

Сандық кәсіпкерлік 

платформалар және 

Интернет-кәсіпкерлік 
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25. Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 
NN 

п/п 

Пәндер 

атаулары 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

(30-50 сөз) 

Креиттер 

саны Қалыптасатын оқу нәтижелері (кодтар) 

 ОН1 ОН 2 ОН 3 ОН 4 ОН 5 ОН 6 ОН 7 ОН 8 ОН 9 ОН 10 ОН11 ОН 12 ОН 13 ОН 14 ОН 15 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

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            Х Х Х  

2 Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

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. 

           Х Х Х  

3 Экология және 
өмір сүру 

қауіпсіздігінің 

негіздері 

Қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері туралы 
білім мен идеялары, табиғи ресурстарды тиімді 

пайдаланудың заманауи көзқарастары, өмір 

тіршілік қауіпсіздігін құқықтық реттеу, төтенше 
жағдайлардың зардаптарын алдын ала болжау 

және баға беру, ірі ағзалардың популяциясы, 

экожүйенің бұзылуы дәрежесі, популяцияның 
құрылымы мен динамикасы, қоғамдағы тірі 

ағзалардың өзара әрекеттесу механизмдері, қазіргі 

заманның негізгі экологиялық мәселелері, 
адамның қоршаған ортаны қауіпсіз өзара 

әрекеттесуі, өте қауіпті жағдайларда теріс 

факторлардан қорғау, үй шаруашылығындағы 
мүмкін болатын төтенше жағдайларды болжау, 

әлеуметтік , өндірістік салалар, табиғи және 

техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде 
құзыретті шешімдер қабылдау. 

           Х Х Х  
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Базалық пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

4 Экономикалық 
теория 

Экономикалық теорияның пәні мен әдістері, 
әлеуметтік өндірістің негіздері, меншік қатына-

стары, әлеуметтік экономика формалары, эконо-

микалық жүйелердің түрлері, сұраныс пен ұсыныс 
теориясының негіздері, жеке көбею теориясының 

теориялық негіздері, капиталдың айналымы, 

шығындар мен кірістер, фактор нарықтар, ұлттық 
экономика және макроэкономикалық көрсет-

кіштер макроэкономикалық тепе-теңдік, экономи-

калық цикл, жұмыссыздық, инфляция, экономика-
ны мемлекеттік реттеу, экономикалық өсу 

6 Х               

5 Микроэкономика 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 Х      X  X       

6 Макроэкономика Макроэкономика пәні. Макроэкономика 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). 

6 Х      X         

7 Экономикадағы 

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  Х              

8 Салықтар және 

кәсіпкерлік 

қызметке 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. Ай-

мақтық және жергілікті салықтар. Арнаулы салық 
режимі. Мемлекеттің бюджет-салық саясаты. 

Салық салуды оңтайландыру. 

5  Х              

9 Фирма Фирманың негізгі қағидаттары, заңдылықтары, 5  Х              
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экономикасы жұмыс істеу тетіктері, заңды тұлғалардың (ұйым-

дардың) ұйымдық-құқықтық нысандары, 

өндірістік процесс және өндіріс түрлері, ұйымның 
(кәсіпорынның) өндірістік құрылымы, кәсіпорын 

персоналы, Еңбек өнімділігі мен төлемі, кәсіпо-

рынның негізгі және айналым қорлары, өндіріс 
және өнімді өткізу шығындары, ұйымның қаржы 

ресурстары, ұйымды басқару жүйесі 

10 Кәсіпкерлік және 
стартаптар 

Стартап құрудың, өз бизнесін құру мен жүргізудің 
құқықтық және экономикалық негіздері. Бизнестің 

мәні және жіктелуі. Бизнес функциялары. Кәсіп-

керліктің бағыттары. Қазіргі жағдайдағы бизнестің 
жаңа түрлері. Бизнес модельдері. Қазақстанда 

стартаптардың даму ерекшеліктері. Стартапты 

құру және дамыту. Стартаптардың сапасын 
бағалаудың көп өлшемді моделі 

5   Х X X X          

11 Бухгалтерлік есеп 

және 1C-
Бухгалтерия 

Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі. Бухгалтерлік 

баланс. Шоттар жүйесі және қос жазба. Бухгал-
терлік есепте құжат айналымын ұйымдастыру. 

Қысқа мерзімді активтер. Ақша қаражаты мен 

инвестицияларды есепке алу. Дебиторлық бере-
шекті есепке алу. Қорларды есепке алу. Ұзақ 

мерзімді активтерді есепке алу. Ұйымның міндет-

темелерін есепке алу. Капитал және резервтер 
есебі. Кірістер мен шығыстарды есепке алу. 

Қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну. 1С-

Бухгалтерия 

4  Х              

12 Маркетинг 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   Х   X          

13 Менеджмент Менеджмент түсінігі, менеджмент түрлері.  Ме-
неджменттің дамуы туралы көзқарастардың қалы-

птасуы мен қалыптасуы. Кәсіпкерлік қызмет сала-

сындағы нақты басқару процесін дамыту. Тиімді 
басқарудың мәні, қажеттілігі және даму шарттары, 

басқару өнері, менеджменттің заманауи ұйымы. 

Шетелдегі және Қазақстандағы менеджмент. 

4   Х             

Базалық пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

14 Кәсіпкерлік ой 
тарихы 

 

Кәсіпкерлік тарихының пәні. Кәсіпкерлік идеясы-
ның өзгеру тарихы. Саяси экономикалық, басқару 

теориясы және әлеуметтік-психологиялық ас-

пектілер тұрғысынан кәсіпкерліктің мәні мен 
экономикадағы рөлі туралы көзқарастар жүйесінің 

дамуына қысқаша талдау.  Кәсіпкерлік қызметтің 

тұжырымдамалық-базалық мәселелері. Ғылыми 

5 Х   Х            
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зерттеу және академиялық жазу әдістері 

15 Кәсіпкерліктің 

замауи 
теориялары 

Әлеуметтік институт ретінде кәсіпкерлік, кәсіп-

керлік қызметті дамытудың шетелдік тәжірибесі 
(шетелдік, еуропалық, сондай-ақ Азиялық). 

Қазақстандағы кәсіпкерліктің қалыптасу және 

даму процесі (оның ерекшелігі, қалыптасуының 
негізгі кезеңдері, өзіне тән ерекшеліктері, ерек-

шеліктері, қазіргі жағдайы, даму перспективала-

ры). Ғылыми зерттеу және академиялық жазу 
әдістері 

Х   Х            

16 Әлемдік 

экономика және 
халықаралық 

бизнес 

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    Х            

17 Халықаралық 
кәсіпкерлік 

Халықаралық кәсіпкерлік қызметтің көріну 
формалары, трансұлттық корпорациялардың 

сипаттамалары, трансұлттық корпорациялардың 

ерекшеліктері, халықаралық бизнестегі 
мәдениеттің аспектілері, әртүрлі ұлттық 

мәдениеттер ортасында шетелдік операцияларды 

басқару, Халықаралық менеджменттегі 
Стратегиялық жоспарлау, шетелдік 

операциялардағы тәуекелдерді басқару. 

   Х            

18 Дизайн-ойлау Дизайн ойлау түсінігі. Дизайн ойлау принциптері. 
Дизайн ойлау кезеңдері. Дизайн ойлауының 

қысқаша тарихы. Шешім теориясы-шешім 

қабылдаудың қадамдық алгоритмі. Идеяларды 
бағалау әдістері-дұрыс шешімдердің жаулары. 

Шетелде және Қазақстанда Дизайн ойлау. Дизайн 

ойлауының даму тенденциялары мен 
перспективалары. 

7               Х 

19 Көшбасшылық 

және команда 
құру 

Әлеуметтік көшбасшылықтың мәні топтық ұйым-

ның негізгі элементі ретінде. Рөл функциялары 
және көшбасшылықтың типологиялық сипаттама-

лары. Көшбасшылық позицияны жүзеге асы-

рудағы жеке ресурстар және негізгі құзыреттер. 
Команда құру көшбасшылардың басты міндеті 

ретінде. Командадағы әлеуметтік қақтығыстар 

және оларды басқару. 

              Х 

20 Қазақстан 

Республикасының 

экономикалық 
құқығы 

Экономиканың нақты секторы және оны құқықтық 

реттеу. Экономикалық құқық түсінігі, пәні, 

мазмұны және принциптері. Экономикалық 
құқықтың көздері. Шаруашылық (кәсіпкерлік) 

қызмет субъектілерін жіктеу. Шаруашылық құқық 

субъектілерінің жекелеген түрлерінің құқықтық 

5     X           
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жағдайы. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

дәрменсіздігінің (банкроттығының) құқықтық 

негіздері. Азаматтық-құқықтық міндеттемелер, 
олардың түрлері және оларды шаруашылық 

қызметте бұзғаны үшін жауапкершілік. 

Шаруашылық қызметтегі шарттардың маңызды 
түрлері. 

21 Қазақстан 

Республикасының 
кәсіпкерлік 

құқығы 

Кәсіпкерлік құқықтың мәні мен мақсаты, кәсіп-

керлік қызметтегі қоғамдық қатынастарды реттей-
тін нормативтік-құқықтық актілердің алуан 

түрлілігі, Қазақстан Республикасындағы кәсіп-

керліктің түрлері мен нысандары, дара кәсіп-
керлік, заңды тұлғалардың кәсіпкерлігі, Мемле-

кеттік кәсіпкерлік нысандары, кәсіпкерлік қызмет-

ті мемлекеттік реттеу, Кәсіпкерлік қызметті мем-
лекеттік қорғау және қолдау, кәсіпкерлік саладағы 

шаруашылық байланыстарды ұйымдастыру ерек-

шеліктері 

    X           

22 Ұлттық экономи-

ка және экономи-

калық саясат 

Ұлттық экономика курсының пәні, әдісі және 

міндеттері. Ұлттық экономиканың құрылымы. 

Макроэкономикалық көрсеткіштер және ұлттық 
экономиканың пропорциялары. Ұлттық экономи-

калық жүйелердің түрлері. Жиынтық экономика-

лық әлеует. Табиғи-ресурстық әлеует. Еңбек 
әлеуеті. Инвестициялық және инновациялық 

әлеует. Рекреациялық әлеует. 

5    X X           

23 Кәсіпкерлікті 
мемлекеттік 

қолдау және 

реттеу 

Экономикалық саясаттың мәні, объектісі және 
субъектілері. 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 

   X X           

24 Кәсіпкерлік 
қаржы 

Венчурлық және қаржыландырудың басқа түр-
лерінің теориясы мен тәжірибесінің элементтері, 

құжаттаманы дайындау және капиталды тарту 

процестері, сондай-ақ компанияның қызметін ерте 
сатыда басқару бойынша шешімдер қабылдаудың 

негізгі сәттері: стратегиялық, құқықтық, адами 

және қаржылық аспектілер арасындағы өзара 
байланыс. 

4      X          

25 Қаржылық ме-

неджмент 

Қаржылық менеджменттің мәні, компанияның 

меншікті және қарыз капиталын тиімді пайдалану 
әдістері, ең аз тәуекел кезінде барынша көп пайда 

алу, капиталды жылдам ұлғайту тәсілдері, қаржы-

лық менеджменттің ұйымдық негіздері, қаржылық 
менеджменттің ақпараттық базасы, қаржылық 

менеджменттегі тәуекелдер мен кірістілік, Инве-

стицияларды басқару, қаржылық қызметті 

     X          
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Фирмаішілік жоспарлау, дағдарысқа қарсы 

қаржылық басқару, Қазақстандағы қаржылық 

менеджменттің ерекшеліктері. 

26 Бизнес-әкімшілік 

және фирманың 

қызметін жоспар-
лау 

Өндірістік-шаруашылық қызметті Бизнес-

әкімшілендіру және жоспарлау, кәсіпорында 

жоспарлы жұмысты ұйымдастыру негіздері және 
бизнес-әкімшілендіру, өнім өндіруді жоспарлау, 

жоспарлау, ұйымдастыру, кәсіпорын қызметін 

ынталандыру және бақылау, жоспарлы-
экономикалық қызметті басқару, бизнестің дамуы 

мен жұмыс істеуіне сыртқы орта факторларының 

әсерін талдау, кәсіпкерлік қызмет субъектісінің 
экономикалық нәтижелерін талдау. 

5      X   Х       

27 Инвестициялық 

жобаларды биз-
нес-жоспарлау 

Инвестициялардың мәні және жіктелуі. Инвести-

циялау қағидаттары, инвестициялық жобаның 
негізгі кезеңдері. Бизнес-жоспарлаудың мәні, рөлі 

және функциялары. Бизнес-жоспардың құрылымы 

мен стандарттары. Бизнес-жоспарлау әдістері. 
Өткізу нарығын талдау және өнімді сипаттау. 

Өндірістік жоспарды әзірлеу және ұсыну. Марке-

тинг жоспарын және ұйымдастыру жоспарын 
әзірлеу және ұсыну. Қаржылық жоспарды әзірлеу 

және ұсыну. 

     Х   X       

28 Кәсіпкерлік тәуе-
келдер және 

оларды басқару 

Курстың пәні мен мазмұны экономикалық тәуе-
келдер. Тәуекелдердің түсінігі, мазмұны және 

түрлері. Тәуекелді өлшеу. Тәуекел менедж-

ментінің мәні, мазмұны және ұйымдастырылуы. 
Стратегия мен тәсілдер Тәуекел – менеджмент. 

Аукциондардың алыпсатарлығы және экономика-

сы. Портфельдік инвестициялардың тәуекелдері 
және оларды бағалы қағаздар портфелін қалыпта-

стыру кезінде есепке алу. 

6    X   X  X       

29 Экономика және 
шағын және орта 

бизнесті ұйымда-

стыру 

Білікті мамандарды даярлау мақсатында нарықтық 
экономика жағдайында шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің жұмыс істеуінің ерекше ұйымда-

стырушылық нысандары ретінде шағын және орта 
бизнес кәсіпорындарының ұйымдастырылуы мен 

жұмыс істеуінің мәні мен ерекшеліктері; 

нарықтық экономиканың қалыптасуы мен да-
муындағы шағын және орта бизнестің мәні мен 

рөлі; шағын бизнес субъектілеріндегі ұйымдасты-

ру, басқару ерекшеліктері; шағын және орта биз-
нес кәсіпорындарының қызметін қаржыландыру 

көздері, бизнес-жоспарлау ерекшеліктері, олардың 

инвестициялық қызметі 

   X   X  X       

30 Кәсіпкерліктегі 

маркетингтік 

зерттеулер 

Қойылған стратегиялық және ағымдағы мақсат-

тарды шешу кезінде Нарық мүмкіндіктерін 

бағалау және болжау үшін маркетингтік зертте-
улердің негізгі әдістері, маркетингтік зерттеулер 

жүргізудің негізгі кезеңдері, маркетингтік ақпа-

ратты жинау кезінде бастапқы және қайталама 

5       X         
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деректердің түрлері, Маркетингтік Шешімдер 

қабылдау. 

31 SPSS деректерді 
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. 

      X         

32 Бизнес-

статистика 

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 экономет-

рикалық модельдерді құру және тестілеу, көп өл-

шемді статистикалық талдаудың қолданбалы ас-
пектілері, экономиканы болжаудың статикалық 

әдістері. 

5     X X         X 

33 Эконометрика Современные эконометрические методы 

анализа конкретных экономических данных. 

Математические основы регрессионно-

корреляционного анализа; Нелинейные эко-

нометрические модели; Множественная ли-

нейная регрессия и корреляция, Гетеро-

скедастичность; Автокорреляция; мульти-

коллинеарность; Анализ временных рядов; 

Система одновременных уравнений. 

    X X         X 

34 Кәсіпкерліктегі 

ақпараттық 
жүйелер және 

сандық 

технологиялар 

Ақпараттық жүйе және цифрлық технологиялар 

ұғымы, ақпараттық жүйелерді техникалық 
қамтамасыз ету, техникалық құралдарға жалпы 

шолу, ЭЕМ дамуының негізгі үрдістері, клиент-

сервер технологиясы және архитектурасы, 

ақпараттық жүйелер мен цифрлық 

технологияларды ақпараттық қамтамасыз ету, 
Экономикалық ақпараттық жүйелердегі зияткерлік 

ақпараттық технологиялар. 

4       X        X 

35 Экономикалық 
ақпаратты өңде-

удің компью-

терлік технологи-
ялары 

Экономикалық ақпаратты автоматтандырылған 
өңдеу, негізгі ұғымдар мен технологиялар, ақпа-

ратты рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау, жергілікті 

және жаһандық желілер, деректерді өңдеудің 
желілік технологиялары, ақпарат ұғымы, ақпарат-

ты жинау, беру, өңдеу және жинақтау проце-

стерінің жалпы сипаттамасы, ақпараттық проце-
стерді іске асырудың техникалық және бағдарла-

малық құралдары, функционалдық және Есептеу 

      X        X 
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міндеттерін шешу модельдері.аттандыру 

Кәсіби пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

36 Жобаның техни-

калық-

экономикалық 
негіздемесі 

Жобаны әзірлеу орындылығының негіздемесі. 

Аналогпен салыстырғанда бәсекеге қабілеттілігін 

бағалау. Тақырыпты әзірлеу бойынша жұмыстар 
кешенін жоспарлау және еңбек сыйымдылығын 

бағалау. Тақырыпты әзірлеу бойынша жұмыс 

кешенін жоспарлау және еңбек сыйымдылығын 
бағалау. Қажеттілікті есептеу және инвестициялық 

ресурстарды қалыптастыру тәртібі. Жобаларды 

дайындау кезіндегі тәуекелдер мен белгісіздіктер. 

5        X        

37 Заманауи бизнес-

модельдер 

Қазіргі заманғы басқару тәсілдері, бизнес-

модельдеу, мемлекеттік реттеу құралдары, 

Қазақстан экономикасының корпоративтік және 
коммерциялық салаларында кәсіпкерлік құрылым-

дарды басқару стратегияларын қалыптастыру және 

іске асыру процесінде қаржылық, материалдық 
және өзге де ресурстарды пайдалануды ұйымда-

стыру. 

4        X        

38 Бизнестің 
тұрақты дамуы 

Тұрақты даму тұжырымдамасының пайда 
болуының тарихи алғышарттары. Тұрақты даму 

тұжырымдамасының әлеуметтік миссиясы. 

Кәсіпорынның тұрақты дамуының жалпы ғылыми 
негіздері. Кәсіпорынның тұрақты дамуының 

экономикалық аспектілері. Кәсіпорынның тұрақты 

дамуының әлеуметтік аспектілері. Кәсіпорынның 
тұрақты дамуының экологиялық аспектілері. 

Кәсіпорындардың тұрақты даму жүйесінің 

тиімділігін бағалау. Тұрақты дамудың кеңістіктік 
негізі. 

5         X       

39 Бизнестің 

тиімділігін талдау 

Кәсіпорын қызметін талдау.  Шаруашылық опера-

циялардың тиімділігін есептеу кезінде дисконттау. 
Валюта бағамының шаруашылық жүргізуші субъ-

ектілер қызметінің экономикалық нәтижелеріне 

әсері. Өңірдегі кәсіпорын қызметін талдау. Кәсіпо-
рын қызметін ұйымдастырудың қаржылық ас-

пектілері. 

4         X       

Кәсіби пәндер циклі 
Таңдау бойынша компонент 

40 Мемлекеттік-жеке 

меншік 

серіктестік жоба-
ларын басқару 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік негіздері МЖӘ 

ұғымы және мәні. Инфрақұрылымдық объ-

ектілерді басқару проблемалары, тиісті проблема-
ларды шешу үшін МЖӘ тетіктерінің мүмкіндік-

тері мен кемшіліктері. МЖӘ шарттық-құқықтық 

нысандары. МЖӘ тетіктерін қолдану үшін ин-
фрақұрылымдық кешеннің нысаналы салаларын 

таңдау проблемалары. Заңнамадағы олқылықтар. 

Шет елдердегі МЖӘ бойынша заңнаманың ерек-
шеліктері. Әріптестікке қатысушылардың мүдде-

5          X      
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лерін құқықтық қорғау. 

41 Мемлекеттік-жеке 

меншік 
серіктестіктің 

теориясы мен 

практикасы 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік ғылым ретінде 

және мемлекеттік және муниципалды меншік 
саласындағы кәсіби қызмет ретінде. Саясаттану, 

қоғам мен мемлекеттің даму кезеңдері, құқық 

және экономикалық ғылымдар (саясаттану, 
қоғамдық сектор теориясы, аралас экономика, 

мемлекеттік реттеу). МЖӘ-нің экономикалық 

және саяси табиғаты, пайда болу себептері 

         X      

42 Әлеуметтік 

кәсіпкерлікте 

жобаларды 
басқару 

Жобалық басқарудың мәні мен мазмұны, жобала-

рды басқару жүйесінің ғылыми, теориялық және 

әдістемелік негіздері; жоба тұжырымдамасын 
әзірлеу, оны құрылымдау және бағалау бойынша 

шешімдер қабылдауға әдістемелік тәсілдер; жоба-

ның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдеріндегі жоба 
менеджерінің рөлі мен функциялары, қазақстан-

дық кәсіпорындарда жобалық басқаруды ұйымда-

стыру мәселелері. 

5          X      

43 Әлеуметтік кәсіп-

керлік 

Әлеуметтік кәсіпкерліктегі мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестіктің қағидаттары, тетіктері мен 

модельдері, кейіннен кәсіби салада және кәсіп-
керлік қызметтің сапасын арттыру және жеке адам 

мен қоғамның әлеуметтік әл-ауқатын қамтамасыз 

ету бойынша практикалық дағдыларды қолдана 
отырып, қоғам өмірінің әртүрлі салаларында 

әлеуметтік кәсіпкерлік технологияларын зерделеу. 

         X      

44 Венчурлық 
кәсіпкерлікте 

жобаларды 

басқару 

Кәсіпкерліктегі венчурлік жобаларды басқару 
жүйесінің экономикалық, құқықтық және ұйымда-

стырушылық проблемаларын зерттеу жөніндегі 

теориялық-қолданбалы ережелер, венчурлік кәсіп-
керліктің қазіргі заманғы үрдістері, венчурлік 

кәсіпкерлік жобаларын басқару жүйесі, кәсіпо-

рында венчурлік кәсіпкерлікті тиімді жүзеге асы-
руға мүмкіндік беретін әдістер. 

5          X      

45 Венчурлық 

кәсіпкерлік 

Венчурлық кәсіпкерліктің мәні. Венчурлік 

кәсіпкерліктің мақсаттары, субъектілері, 
объектілері, функциялары. Венчурлық капитал 

нарығы: жұмыс рәсімдері және қатысушылардың 

қарым-қатынасы.  Венчурлық қор: ұйымдастыру 
және жұмыс істеу.  Венчурлік қаржыландыруды 

пайдалана отырып мәмілелерді құрылымдау. 

Компанияның құнын арттыру және 
инвестицияларды басқару бойынша инвестормен 

бірлескен жұмыс. 

         X      

46 Кәсіпкерлік 
стратегиясы 

Жоспарлау жүйелері, түрлері мен әдістері, жоспа-
рларды қалыптастыруға және іске асыруға әсер 

ететін факторлар, кәсіпорындардың қызметін 

сипаттайтын көрсеткіштерді есептеу, нарықтық 
экономика жағдайында ішкі жоспарлаудың 

әдіснамалық негіздері, кәсіпорындағы Стратеги-

ялық жоспарлау, кәсіпорындағы тактикалық жо-

5          X      
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спарлау, кәсіпорындағы Жедел жоспарлау, функ-

ционалдық жоспарлардың ішкі жүйесі, бизнес-

жоспарлау 

47 Сандық 

кәсіпкерлік 

платформалар 
және Интернет-

кәсіпкерлік 

Сандық экономикадағы Бизнес модельдері 

Остервальдердің бизнес моделі: мәні, мазмұны. 

Бизнесмодельдер морфологиясының цифрлық 
трансформациясы: себептері, бизнес-модель 

элементтерінің өзгеруі. Платформалық бизнес-

модельдер. Технологиялық процестерді цифрлық 
трансформациялау. Экономиканың түрлі 

секторларында цифрлық технологияларды 

қолдану. Таратылған тізілім. Үлкен деректер. 

         X      
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26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

 
NN 

п/п 

Құзыреттіліктер 

түрі 

Оқыту 

нәтижелері  

(код) 

Наименование 

результата 

обучения 

Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

Қанағаттанарлықсыз Қанағаттанарлық Жақсы Үздік 

 

 

1 

Hard skills 

ОН1 

 

Ғылыми зерттеулер мен 

академиялық жазудың 

әдістерін біледі және 

оларды қоғамның 

экономикалық дамуының 

жалпы заңдылықтарын, 

субъектілердің кәсіпкерлік 

ойы мен мінез - құлқын 

микро және 

макроэкономикалық 

деңгейде анықтауда 

қолданады 

Қоғамның экономикалық 

дамуының жалпы заңды-

лықтарын және субъ-

ектілердің микро - және мак-

роэкономикалық деңгейде 

мінез-құлқын түсінбейді 

және қолданбайды; 

Экономикалық зерттеу, эко-

номикалық есеп айырысу 

және экономикалық ақпарат-

ты талдау, кәсіпкерлік субъ-

ектілерін есепке алу және 

салық салу саласындағы 

ақпарат әдістерін түсінбейді 

және қолданбайды; 

Қоғамның экономикалық 

дамуының жалпы 

заңдылықтарын және 

субъектілердің микро - 

және мак-

роэкономикалық деңгейде 

мінез-құлқын толық  

түсінбейді және 

қолданбайды; 

Экономикалық зерттеу, 

экономикалық есеп айы-

рысу және экономикалық 

ақпаратты талдау, кәсіп-

керлік субъектілерін 

есепке алу және салық 

салу саласындағы ақпарат 

әдістерін толық түсін-

бейді және қолданбайды; 

Қоғамның 

экономикалық 

дамуының жалпы 

заңдылықтарын және 

субъектілердің микро - 

және мак-

роэкономикалық 

деңгейде мінез-құлқын 

жақсы  түсінеді және 

қолданады; 

Экономикалық зерттеу, 

экономикалық есеп 

айырысу және эконо-

микалық ақпаратты 

талдау, кәсіпкерлік 

субъектілерін есепке 

алу және салық салу 

саласындағы ақпарат 

әдістерін жақсы  

түсінеді және қолдана-

ды; 

Қоғамның 

экономикалық 

дамуының жалпы 

заңдылықтарын және 

субъектілердің микро - 

және мак-

роэкономикалық 

деңгейде мінез-құлқын 

еркін  түсінеді және 

қолданады; 

Экономикалық зерттеу, 

экономикалық есеп 

айырысу және 

экономикалық 

ақпаратты талдау, 

кәсіпкерлік 

субъектілерін есепке 

алу және салық салу 

саласындағы ақпарат 

әдістерін еркін  түсінеді 

және қолданады 

 

ОН2 

 

Экономикалық ақпаратты, 

кәсіпкерлік субъектілерін 

есепке алу және салық салу 

саласындағы ақпаратты 

талдау, кәсіпорын 

қызметінің экономикалық 

тиімділік көрсеткіштерін 

есептеу дағдыларын 

меңгерген 

Экономикалық ақпаратты 

талдау әдістерін түсінбейді 

және қолданбайды. 

Кәсіпорын қызметінің эко-

номикалық тиімділік көрсет-

кіштерін есептеу әдістемесін 

түсінбейді және қолданбай-

ды; 

Экономикалық ақпаратты 

талдау әдістерін 

жеткіліксіз түсінеді және 

қолданады. 

Кәсіпорын қызметінің 

экономикалық тиімділік 

көрсеткіштерін есептеу 

әдістемесін жеткіліксіз 

түсінеді және қолданады; 

Экономикалық 

ақпаратты талдау 

әдістерін жақсы  

түсінеді және 

қолданады. 

Кәсіпорын қызметінің 

экономикалық тиімділік 

көрсеткіштерін есептеу 

әдістемесін жақсы 

түсінеді және 

қолданады; 

 

Экономикалық 

ақпаратты талдау 

әдістерін еркін түсінеді 

және қолданады. 

Кәсіпорын қызметінің 

экономикалық 

тиімділік 

көрсеткіштерін есептеу 

әдістемесін еркін 

түсінеді және 

қолданады  
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ОН3 

 

Кәсіпкерліктегі маркетинг 

пен менеджменттің 

білімдері мен әдістерін, 

кәсіпорынның нарығын 

және ұйымдық құрылымын 

талдау әдістерін, стартап 

жобаларды әзірлеуді 

жинақтайды 

Кәсіпкерлікте маркетингті 

қолдану әдістерін түсінбейді 

және қолданбайды. 

Кәсіпкерлікте менеджментті 

қолдану әдістерін түсінбейді 

және қолданбайды 

Кәсіпкерлікте 

маркетингті қолдану 

әдістерін жеткіліксіз  

түсінеді және қолданады. 

Кәсіпкерлікте 

менеджментті қолдану 

әдістерін жеткіліксіз 

түсінеді және қолданады 

Кәсіпкерлікте 

маркетингті қолдану 

әдістерін жақсы  

түсінеді және 

қолданады. 

Кәсіпкерлікте 

менеджментті қолдану 

әдістерін жақсы 

түсінеді және 

қолданады 

Кәсіпкерлікте 

маркетингті қолдану 

әдістерін еркін түсінеді 

және қолданады. 

Кәсіпкерлікте 

менеджментті қолдану 

әдістерін еркін түсінеді 

және қолданады 

 ОН4 

Кәсіпкерлікті дамытуды, 

тауарлар мен қызметтерді 

өндіру бойынша жаңа 

кәсіпкерлік қызметті 

құруды қамтамасыз ететін 

факторлар жүйесін; 

халықаралық бизнесті 

жүргізудің экономикалық, 

әлеуметтік және 

мәдениетаралық 

нысандарын, кәсіпкерлік 

саласында халықаралық 

байланыстарды 

ұйымдастыру әдістерін 

сипаттайды  

Кәсіпкерлікті дамытуды 

қамтамасыз ететін факторлар 

жүйесін түсінбейді және 

қолданбайды; 

Тауарлар мен қызметтерді 

өндіру бойынша жаңа кәсіп-

керлік қызметті құру крите-

рийлерін түсінбейді және 

қолданбайды; 

Халықаралық бизнесті 

жүргізудің экономикалық, 

әлеуметтік және мәдениета-

ралық нысандарын түсін-

бейді және қолданбайды; 

Халықаралық бизнесті 

ұйымдастыру дағдыларын 

түсінбейді және қолданбай-

ды; 

Кәсіпкерлікті дамытуды 

қамтамасыз ететін 

факторлар жүйесін 

жеткіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады; 

 

Тауарлар мен қызметтер 

өндірісі бойынша жаңа 

кәсіпкерлік қызметті құру 

критерийлерін жеткіліксіз 

түсінеді және нашар 

қолданады; 

Халықаралық бизнесті 

жүргізудің экономикалық, 

әлеуметтік және 

мәдениетаралық 

нысандарын жеткіліксіз 

түсінеді және нашар 

қолданады; 

Халықаралық бизнесті 

ұйымдастыру дағдыларын 

жеткіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады; 

 

Кәсіпкерлікті дамытуды 

қамтамасыз ететін 

факторлар жүйесін 

жақсы біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Тауарлар мен 

қызметтерді өндіру 

бойынша жаңа 

кәсіпкерлік қызметті 

құру критерийлерін 

жақсы біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Халықаралық бизнесті 

жүргізудің 

экономикалық, 

әлеуметтік және 

мәдениетаралық 

нысандарын жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Халықаралық бизнесті 

ұйымдастыру 

дағдыларын жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Кәсіпкерлікті дамытуды 

қамтамасыз ететін 

факторлар жүйесін 

еркін түсінеді және 

қолданады; тауарлар 

мен қызметтерді өндіру 

бойынша жаңа 

кәсіпкерлік қызметті 

құру критерийлерін 

еркін түсінеді және 

қолданады; 

Халықаралық бизнесті 

жүргізудің 

экономикалық, 

әлеуметтік және 

мәдениетаралық 

нысандарын еркін 

түсінеді және 

қолданады; 

Халықаралық бизнесті 

ұйымдастыру дағдыла-

рын еркін түсінеді және 

қолданады; 

 

ОН5 

Кәсіпкерлік және 

экономикалық құқықтың 

құқықтық нормалары мен 

ережелерін, бизнестің 

бастапқы жағдайларын 

талдау әдістерін, ұлттық 

Кәсіпкерлік және 

экономикалық құқықтың 

құқықтық нормалары мен 

ережелерін түсінбейді және 

қолданбайды; 

Ұлттық экономика ерек-

Кәсіпкерлік және 

экономикалық құқықтың 

құқықтық нормалары мен 

ережелерін жеткіліксіз 

түсінеді және нашар 

қолданады; 

Кәсіпкерлік және 

экономикалық 

құқықтың құқықтық 

нормалары мен 

ережелерін жақсы 

біледі, түсінеді және 

Кәсіпкерлік және 

экономикалық 

құқықтың құқықтық 

нормалары мен 

ережелерін еркін 

түсінеді және 
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экономиканың 

ерекшеліктерін және 

кәсіпкерлікті қолдау 

әдістерін, кәсіпкерлікті 

қолдау саласындағы 

мемлекеттің экономикалық 

саясатын сипаттайды 

шеліктерін және кәсіп-

керлікті қолдау әдістерін 

түсінбейді және қолданбай-

ды; 

Экономикалық саясатты 

жүзеге асыру жөніндегі 

ақпаратты бағалау әдістерін 

түсінбейді және қолданбай-

ды 

Ұлттық экономиканың 

ерекшеліктері мен 

кәсіпкерлікті қолдау 

әдістерін жеткілікті 

түсінбеді және нашар 

қолданады; 

Экономикалық саясатты 

жүзеге асыру жөніндегі 

ақпаратты бағалау 

әдістерін жеткіліксіз 

түсінеді және нашар қол-

данады 

қолданады; 

Ұлттық экономиканың 

ерекшеліктерін және 

кәсіпкерлікті қолдау 

әдістерін жақсы біледі, 

түсінеді және 

қолданады; 

Экономикалық 

саясатты жүзеге асыру 

бойынша ақпаратты 

бағалау әдістерін жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады 

қолданады; 

Ұлттық экономика мен 

кәсіпкерлікті қолдау 

әдістерін еркін түсінеді 

және қолданады; 

Экономикалық 

саясатты жүзеге асыру 

бойынша ақпаратты 

бағалау әдістерін еркін 

түсінеді және 

қолданады 

 

ОН6 

 

Қаржылық менеджменттің 

негізгі 

тұжырымдамаларын, 

кәсіпкерлік қаржының 

негізгі санаттарын, 

кәсіпкерлік субъектілерінің 

қаржылық жағдайын, 

қаржылық тәуекелдердің 

алдын алу әдістерін, 

бизнес-жоспарлау негізінде 

кәсіпкерлік субъектілерінің 

қызметін жоспарлауды, 

кәсіпкерлік қызмет пен 

кәсіпкерлік тәуекелдердің 

экономикасын, кәсіпкерлік 

субъектілерінің қызметін 

болжау мақсатында 

ақпаратты өңдеу әдістерін 

сипаттайды 

Қаржылық менеджменттің 

негізгі тұжырымдамаларын, 

кәсіпкерлік қаржының база-

лық санаттарын түсінбейді 

және қолданбайды; 

Кәсіпкерлік субъектілерінің 

қаржылық жай-күйін бағалау 

әдістерін түсінбейді және 

қолданбайды; 

Бизнес-жоспарды жасау 

және кәсіпкерлік субъ-

ектілерінің қызметін жоспа-

рлау ерекшеліктерін түсін-

бейді және қолданбайды; 

Кәсіпкерлік қызмет экономи-

касы мен кәсіпкерлік тәуе-

келдерді түсінбейді және 

қолданбайды; 

Кәсіпкерлік субъектілерінің 

қызметін болжау әдістерін 

түсінбейді және қолданбай-

ды 

Қаржылық 

менеджменттің негізгі 

тұжырымдамаларын, 

кәсіпкерлік қаржы-

лардың базалық 

санаттарын жеткіліксіз 

түсінеді және нашар 

қолданады; 

Кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

қаржылық жай-күйін 

бағалау әдістерін 

жеткіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады; 

Бизнес-жоспарды жасау 

және кәсіпкерлік 

субъектілерінің қызметін 

жоспарлау 

ерекшеліктерін 

жеткіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады; 

Кәсіпкерлік қызмет 

экономикасы мен 

кәсіпкерлік тәуекелдерді 

жеткіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады; 

Кәсіпкерлік субъ-

ектілерінің қызметін бо-

Қаржылық 

менеджменттің негізгі 

тұжырымдамаларын, 

кәсіпкерлік қаржының 

базалық санаттарын 

жақсы біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

қаржылық жағдайын 

бағалау әдістерін жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Бизнес-жоспарды құру 

және кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

қызметін жоспарлау 

ерекшеліктерін жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Кәсіпкерлік қызметтің 

экономикасын және 

кәсіпкерлік 

тәуекелдерді жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Кәсіпкерлік субъ-

ектілерінің қызметін 

Қаржылық 

менеджменттің негізгі 

тұжырымдамаларын, 

кәсіпкерлік қаржының 

базалық санаттарын 

еркін біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

қаржылық жағдайын 

бағалау әдістерін еркін  

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Бизнес-жоспарды құру 

және кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

қызметін жоспарлау 

ерекшеліктерін еркін 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Кәсіпкерлік қызметтің 

экономикасын және 

кәсіпкерлік 

тәуекелдердіеркін 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Кәсіпкерлік субъ-

ектілерінің қызметін 
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лжау әдістерін жеткіліксіз 

түсінеді және нашар қол-

данады 

болжау әдістерін жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады 

болжау әдістерін еркін 

біледі, түсінеді және 

қолданады 

 

ОН7 

Қойылған міндетке сәйкес 

сандық технологиялардың, 

экономикалық деректердің 

көмегімен кәсіпкерлік 

саласындағы ақпаратты 

жинауды және түсіндіруді 

жүзеге асырады 

Ақпараттық 

технологияларды қолдана 

отырып, статистикалық және 

эконометриялық зерттеулер, 

маркетингтік зерттеулер 

жүргізу әдіснамасын 

түсінбейді және 

қолданбайды; 

Сандық технологиялар 

көмегімен кәсіпкерлік 

қызметте экономикалық 

ақпаратты бағалау әдісте-

месін түсінбейді және қол-

данбайды 

Ақпараттық 

технологияларды қолдана 

отырып, статистикалық 

және эконометриялық 

зерттеулер, маркетингтік 

зерттеулер жүргізу 

әдіснамасын жеткіліксіз 

түсінеді және нашар 

қолданады; 

Сандық технологиялар-

дың көмегімен кәсіп-

керлік қызметте экономи-

калық ақпаратты бағалау 

әдістемесін жеткілікті 

түсінбеді және нашар 

қолданады 

Ақпараттық 

технологияларды 

қолдана отырып, 

статистикалық және 

эконометриялық 

зерттеулер, 

маркетингтік 

зерттеулер жүргізу 

әдіснамасын жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Сандық технологиялар 

көмегімен кәсіпкерлік 

қызметте экономикалық 

ақпаратты бағалау 

әдістемесін жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады 

Ақпараттық 

технологияларды 

қолдана отырып, 

статистикалық және 

эконометриялық 

зерттеулер, 

маркетингтік 

зерттеулер жүргізу 

әдіснамасын еркін 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Сандық технологиялар 

көмегімен кәсіпкерлік 

қызметте экономика-

лық ақпаратты бағалау 

әдістемесін еркін 

біледі, түсінеді және 

қолданады 

 ОН8 

 

Коммерциялық 

құрылымдарда, шағын 

және орта бизнесте бизнес-

модельдерді 

қалыптастырудың 

ерекшеліктерін, бизнес-

модельдеудің заманауи 

басқару тәсілдері мен 

құралдарын анықтайды, 

жобаның техникалық-

экономикалық негіздемесін 

жүргізеді 

Коммерциялық 

құрылымдарда бизнес-

модельдерді қалыптастыру 

ерекшеліктерін, қазіргі 

заманғы басқару мәселелері 

мен бизнес-модельдеудің 

құралдарын түсінбейді және 

қолданбайды; 

Инновациялық бизнес-

модельді жобалау және 

интеграцияланған 

корпоративтік 

құрылымдарды құру 

құралдарын, сондай-ақ 

пайдаланылатын бизнес-

модельдерді сәйкестендіру 

рәсімдерін түсінбейді және 

қолданбайды; 

Кәсіпкерліктегі жобалық 

тәуекелдер мен жобаны са-

Коммерциялық 

құрылымдарда бизнес-

модельдерді 

қалыптастыру 

ерекшеліктерін, қазіргі 

заманғы басқару тәсілдері 

мен бизнес-модельдеудің 

құралдарын жеткіліксіз 

түсінеді және нашар 

қолданады; 

Инновациялық бизнес-

модельді жобалау және 

интеграцияланған 

корпоративтік 

құрылымдарды құру 

құралдарын, сондай-ақ 

пайдаланылатын бизнес-

модельді сәйкестендіру 

рәсімдерін жеткіліксіз 

түсінеді және нашар 

Коммерциялық 

құрылымдарда бизнес-

модельдерді 

қалыптастыру 

ерекшеліктерін, қазіргі 

заманғы басқару 

тәсілдері мен бизнес-

модельдеудің 

құралдарын жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Инновациялық бизнес-

модельді жобалау және 

интеграцияланған 

корпоративтік 

құрылымдарды құру 

құралдарын, сондай-ақ 

пайдаланылатын 

бизнес-модельді 

сәйкестендіру 

Коммерциялық 

құрылымдарда бизнес-

модельдерді 

қалыптастыру 

ерекшеліктерін, қазіргі 

заманғы басқару 

тәсілдері мен бизнес-

модельдеудің 

құралдарын еркін 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Инновациялық бизнес-

модельді жобалау және 

интеграцияланған 

корпоративтік 

құрылымдарды құру 

құралдарын, сондай-ақ 

пайдаланылатын 

бизнес-модельді 

сәйкестендіру 
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палық және сандық талдау 

әдістерін түсінбейді және 

қолданбайды 

қолданады; 

Кәсіпкерлікте жобаны 

сапалық және сандық 

талдау және жобалық 

тәуекелдер әдістерін жет-

кіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады 

рәсімдерін жақсы 

иеленеді, түсінеді және 

қолданады; 

Кәсіпорындағы жоба-

лық тәуекелдер мен 

жобаны сапалық және 

сандық талдау әдістерін 

жақсы біледі, түсінеді 

және қолданады 

рәсімдерін еркін 

иеленеді, түсінеді және 

қолданады; 

Кәсіпорындағы жоба-

лық тәуекелдер мен 

жобаны сапалық және 

сандық талдау әдістерін 

еркін біледі, түсінеді 

және қолданады 

 ОН9 

 

Кез келген күрделіліктегі 

бизнес-процестерді 

сипаттайды және 

модельдейді, бизнесті 

қайта құрылымдауды және 

бизнес-процестердің 

реинжинирингін, 

кәсіпкерлік 

құрылымдардың бәсекеге 

қабілеттілігін талдауды, 

бизнестің тиімділігін 

бағалауды жүзеге асырады 

Кез келген күрделіктегі 

бизнес-процестерді, бизнесті 

қайта құрылымдауды және 

бизнес-үдерістерді 

реинжинирингті түсінбейді 

және қолданбайды; 

Кәсіпкерлік құрылымдардың 

бәсекеге қабілеттілігін 

талдау және қамтамасыз ету, 

сондай-ақ бизнестің 

тиімділігін бағалау әдістерін 

түсінбейді және 

қолданбайды; 

Сыртқы ортаны терең талдау, 

салалық, микро және 

макроэконологиялық 

үрдістерді қорыту негізінде 

оңтайлы бизнес-

стратегияларды түсінбейді 

және қолданбайды; 

Бизнестің ағымдағы және 

болашақтағы қаржылық 

жағдайын, дағдарысқа қарсы 

басқару шараларының ке-

шенін түсінбейді және қол-

данбайды 

Кез келген күрделіктегі 

бизнес-процестерді, 

бизнесті қайта 

құрылымдауды және 

бизнес-процестерді 

реинжинирингілеуді 

жеткілікті түсінбейді 

және нашар қолданады; 

Кәсіпкерлік 

құрылымдардың бәсекеге 

қабілеттілігін талдау және 

қамтамасыз ету, сондай-

ақ бизнестің тиімділігін 

бағалау әдістерін 

жеткіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады; 

Сыртқы ортаны терең 

талдау, салалық, микро - 

және макроэкономикалық 

үрдістерді қорыту 

негізінде оңтайлы бизнес-

стратегияларды 

жеткіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады; 

Бизнестің ағымдағы және 

болашақтағы қаржылық 

жағдайын, дағдарысқа 

қарсы басқарудың шара-

лар кешенін жеткіліксіз 

түсінеді және нашар қол-

данады 

Кез келген күрделіктегі 

бизнес-процестерді, 

бизнесті қайта 

құрылымдауды және 

бизнес-процестерді 

реинжинирингті жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Кәсіпкерлік 

құрылымдардың 

бәсекеге қабілеттілігін 

талдау және 

қамтамасыз ету, 

сондай-ақ бизнестің 

тиімділігін бағалау 

әдістерін жақсы біледі, 

түсінеді және 

қолданады; 

Сыртқы ортаны терең 

талдау, салалық, микро 

және 

макроэконологиялық 

үрдістерді жинақтау 

негізінде оңтайлы 

бизнес-стратегияларды 

жақсы біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Бизнестің ағымдағы 

және болашақтағы 

қаржылық жағдайын, 

дағдарысқа қарсы 

басқару шараларының 

Кез келген күрделіктегі 

бизнес-процестерді, 

бизнесті қайта 

құрылымдауды және 

бизнес-процестерді 

реинжинирингті еркін 

біледі, түсінеді және 

қолданады; 

Кәсіпкерлік 

құрылымдардың 

бәсекеге қабілеттілігін 

талдау және 

қамтамасыз ету, 

сондай-ақ бизнестің 

тиімділігін бағалау 

әдістерін еркін біледі, 

түсінеді және 

қолданады; 

Сыртқы ортаны терең 

талдау, салалық, микро 

және 

макроэконологиялық 

үрдістерді жинақтау 

негізінде оңтайлы 

бизнес-стратегияларды 

еркін біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Бизнестің ағымдағы 

және болашақтағы 

қаржылық жағдайын, 

дағдарысқа қарсы 

басқару шараларының 
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кешенін жақсы біледі, 

түсінеді және қолдана-

ды 

кешенін еркін біледі, 

түсінеді және қолдана-

ды 

 ОН10 

 

Әлеуметтік кәсіпкерлікте, 

Интернет-кәсіпкерлікте 

басқару теориясы мен 

әдіснамасының білімі мен 

түсінігін қолданады және 

жобалық басқару және 

бизнес-жоспарлау, 

мемлекеттік-жеке меншік 

әріптестік, интернет-

бизнестің негізгі және жаңа 

нысандары саласындағы 

базалық ұғымдармен 

жұмыс істейді 

Әлеуметтік кәсіпкерлікте 

мемлекеттік-жекешелік 

әріптестіктің мәнін, 

қағидаттарын, тетіктері мен 

модельдерін түсінбейді және 

қолданбайды және жобалық 

басқару және бизнес-

жоспарлау саласында 

базалық ұғымдарға сүйенеді; 

Әлеуметтік кәсіпкерлік 

жобаларын стратегиялық 

талдау әдістерімен және 

жобаларды тиімді басқару 

құралдарын түсінбейді және 

қолданбайды ; 

Бизнес-жоспарды жасау, жо-

балардың тиімділігін, тар-

тымдылығын және іске асы-

рылуын талдау және бағалау 

үшін қазіргі заманғы ақпа-

раттық технологияларды 

түсінбейді және қолданбай-

ды 

Әлеуметтік кәсіпкерлікте 

мемлекеттік-жеке меншік 

әріптестіктің мәнін, 

қағидаттарын, тетіктері 

мен модельдерін 

жеткілікті түсінбейді 

және әлсіз қолданады 

және жобалық басқару 

және бизнес-жоспарлау 

саласындағы базалық 

ұғымдарға сүйенеді; 

Жеткіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады 

әлеуметтік кәсіпкерлік 

жобаларын стратегиялық 

талдау әдістерімен және 

жобаларды тиімді басқару 

құралдарымен ; 

Жеткіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады 

бизнес-жоспар құру, жо-

балардың тиімділігін, 

тартымдылығын және 

іске асырылуын талдау 

және бағалау үшін қазіргі 

заманғы ақпараттық тех-

нологиялар 

Әлеуметтік 

кәсіпкерліктегі 

мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестіктің 

мәнін, қағидаттарын, 

тетіктері мен 

модельдерін жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады және 

жобалық басқару және 

бизнес-жоспарлау 

саласындағы базалық 

ұғымдарға сүйенеді; 

Әлеуметтік кәсіпкерлік 

жобаларын 

стратегиялық талдау 

әдістерін және 

жобаларды тиімді 

басқару құралдарын 

жақсы біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Бизнес-жоспарды құру, 

тиімділікті талдау және 

бағалау, жобалардың 

тартымдылығы мен іске 

асырылуын бағалау 

үшін қазіргі заманғы 

ақпараттық технологи-

яларды жақсы біледі, 

түсінеді және қолдана-

ды 

Әлеуметтік 

кәсіпкерліктегі 

мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестіктің 

мәнін, қағидаттарын, 

тетіктері мен 

модельдерін еркін 

біледі, түсінеді және 

қолданады және 

жобалық басқару және 

бизнес-жоспарлау 

саласындағы базалық 

ұғымдарға сүйенеді; 

Әлеуметтік кәсіпкерлік 

жобаларын 

стратегиялық талдау 

әдістерін және 

жобаларды тиімді 

басқару құралдарын 

ерін біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Бизнес-жоспарды құру, 

тиімділікті талдау және 

бағалау, жобалардың 

тартымдылығы мен іске 

асырылуын бағалау 

үшін қазіргі заманғы 

ақпараттық технологи-

яларды еркін біледі, 

түсінеді және қолдана-

ды 

 ОН11 

 

Кәсіпкерліктегі 

инновациялық жобаларды 

басқару теориясы мен 

әдіснамасы саласында 

теориялық және 

практикалық білімді, 

кәсіпкерліктегі венчурлік 

Кәсіпкерліктегі 

инновациялық жобаларды 

басқару теориясы мен 

әдіснамасын, кәсіпкерліктегі 

венчурлік жобаларды 

басқару жүйесінің 

экономикалық, құқықтық 

Кәсіпкерліктегі 

инновациялық жобаларды 

басқару теориясы мен 

әдіснамасын, 

кәсіпкерліктегі венчурлік 

жобаларды басқару 

жүйесінің экономикалық, 

Кәсіпкерліктегі 

инновациялық 

жобаларды басқару 

теориясы мен 

әдіснамасын, 

кәсіпкерліктегі 

венчурлік жобаларды 

Кәсіпкерлікте 

инновациялық 

жобаларды басқару 

теориясы мен 

әдіснамасын, 

кәсіпкерлікте венчурлік 

жобаларды басқару 
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жобаларды басқару 

жүйесінің экономикалық, 

құқықтық және 

ұйымдастырушылық 

мәселелерін зерттеу 

бойынша теориялық-

қолданбалы ережелерді 

қолданады 

және ұйымдастырушылық 

проблемаларын зерттеу 

жөніндегі теориялық-

қолданбалы ережелерді; 

Интернет-бизнестің негізгі 

және жаңа нысандарын 

түсінбейді және 

қолданбайды; 

Венчурлік инвестициялауды 

модельдеу тәсілдерін және 

тәуекел дәрежесін бағалау 

әдістерін, электрондық 

коммерция және интернет-

кәсіпкерлік саласындағы 

қазіргі заманғы 

технологияларды түсінбейді 

және қолданбайды; 

Инновациялық жобаны әзір-

леу әдістерін түсінбейді 

және қолданбайды 

құқықтық және 

ұйымдастырушылық 

проблемаларын зерттеу 

жөніндегі теориялық-

қолданбалы ережелерді; 

Интернет-бизнестің 

негізгі және жаңа 

нысандарын жеткілікті 

түсінбейді және нашар 

қолданады; 

Венчурлік 

инвестициялауды 

моделдеу тәсілдерін және 

тәуекел дәрежесін 

бағалау әдістерін, 

электрондық коммерция 

және интернет-

кәсіпкерлік саласындағы 

қазіргі заманғы 

технологияларды 

жеткіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады; 

Инновациялық жобаны 

әзірлеу әдістерін жет-

кіліксіз түсінеді және 

нашар қолданады 

басқару жүйесінің 

экономикалық, 

құқықтық және 

ұйымдастырушылық 

мәселелерін зерттеу 

бойынша теориялық-

қолданбалы ережелерді 

жақсы біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Интернет-бизнестің 

негізгі және жаңа 

нысандарын; 

Венчурлік 

инвестицияны 

модельдеу тәсілдерін 

және тәуекел дәрежесін 

бағалау әдістерін, 

электрондық 

коммерция және 

интернет-кәсіпкерлік 

саласындағы заманауи 

технологияларды 

жақсы біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Инновациялық жобаны 

әзірлеу әдістерін жақсы 

біледі, түсінеді және 

қолданады 

жүйесінің 

экономикалық, 

құқықтық және 

ұйымдастырушылық 

мәселелерін зерттеу 

бойынша теориялық-

қолданбалы 

ережелерді; Интернет-

бизнестің негізгі және 

жаңа нысандарын еркін 

қолданады; 

Венчурлік 

инвестицияны 

модельдеу тәсілдерін 

және тәуекел дәрежесін 

бағалау әдістерін, 

электрондық 

коммерция және 

интернет-кәсіпкерлік 

саласындағы қазіргі 

заманғы 

технологияларды еркін 

түсінеді және 

қолданады; 

Инновациялық жобаны 

әзірлеу әдістерін еркін 

түсінеді және 

қолданады 

 Soft skills ОН12 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын іске асыруға 

ықпал ететін қолданбалы 

экономикалық, заңдық, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндер бойынша өзекті 

білімдерін көрсетеді 

Кәсіпкерлікте ақпаратпен 

жұмыс істеу және жұмысты 

ұйымдастыру әдістерін 

түсінбейді және 

қолданбайды; 

Жобалау идеясын әзірлеу 

және командалық қызметті 

жоспарлау әдістерін түсін-

бейді және қолданбайды 

Ақпаратпен жұмыс істеу 

және кәсіпкерлікте 

жұмысты ұйымдастыру 

әдістерін жеткіліксіз 

түсінеді және нашар 

қолданады; 

Жобалау идеяларын 

әзірлеу және командалық 

қызметті жоспарлау 

әдістерін жеткілікті 

түсінбейді және нашар 

қолданады 

Ақпараттармен жұмыс 

істеу және 

кәсіпкерлікте жұмысты 

ұйымдастыру әдістерін 

жақсы біледі, түсінеді 

және қолданады; 

Жобалау идеяларын 

әзірлеу және 

командалық қызметті 

жоспарлау әдістерін 

жақсы біледі, түсінеді 

және қолданады 

Ақпаратпен жұмыс 

әдістерін еркін түсінеді 

және қолданады; 

Жобалау идеяларын 

әзірлеу және 

командалық қызметті 

жоспарлау әдістерін 

еркін түсінеді және 

қолданады 
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 ОН13 

Қоғам туралы 

құбылыстарды тұтас жүйе 

және адам ретінде, қазіргі 

қоғамдағы рухани 

процестердің рөлін, 

Тараптардың жеке және 

заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы құқықтық 

мүдделерін, кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік жағдайларын, 

зиянды және қауіпті 

факторлардың адамға және 

табиғи ортаға әсерін, латын 

графикасының негізгі 

ұғымдарын білу мен 

түсінуді қолданады 

Қазақ халқының рухани 

мұрасын қалыптастыру мен 

дамыту кезеңдерін сипаттай 

алмайды. Ежелгі мәдени 

құндылықтар және қазақ 

фольклоры.  

Қазақ халқының эстетикалық 

және поэтикалық мұрасын 

анықтамайды.  

Қазақ әдебиетін 

кезеңдандырумен рухани 

мұраны дамытудың 

арақатынасын 

айқындамайды.   

Қазақ халқының рухани 

мұрасын талдау үшін қажетті 

санаттар мен ұғымдардың 

терминологиялық жүйесін 

анықтамайды 

Қазақ халқының рухани 

мұрасын қалыптастыру 

мен дамыту кезеңдерін 

жеткілікті түсінбей 

қоймайды. Ежелгі мәдени 

құндылықтар және қазақ 

фольклоры.  

Қазақ халқының 

эстетикалық және 

поэтикалық мұрасы 

жеткіліксіз түсінеді.  

Қазақ әдебиетін 

кезеңдандырумен рухани 

мұраны дамытудың 

арақатынасын жеткіліксіз 

түсінеді.   

Қазақ халқының рухани 

мұрасын талдау үшін 

қажетті санаттар мен 

ұғымдардың 

терминологиялық 

жүйесін жеткіліксіз 

түсінеді 

Қазақ халқының рухани 

мұрасын қалыптастыру 

мен дамыту кезеңдерін 

жақсы түсінеді. Ежелгі 

мәдени құндылықтар 

және қазақ фольклоры.  

Қазақ халқының 

эстетикалық және 

поэтикалық мұрасын 

жақсы түсінеді.  

Қазақ әдебиетін 

кезеңдандырумен 

рухани мұраны 

дамытудың 

арақатынасын жақсы 

түсінеді.   

Қазақ халқының рухани 

мұрасын талдау үшін 

қажетті санаттар мен 

ұғымдардың 

терминологиялық 

жүйесін жақсы түсінеді 

Қазақ халқының рухани 

мұрасын қалыптастыру 

мен дамыту кезеңдерін 

еркін түсінеді. Ежелгі 

мәдени құндылықтар 

және қазақ фольклоры.  

Қазақ халқының 

эстетикалық және 

поэтикалық мұрасын 

еркін түсінеді және 

анықтайды.  

Қазақ әдебиетін 

кезеңдандырумен 

рухани мұраны 

дамытудың 

арақатынасын еркін 

түсінеді және 

анықтайды.   

Қазақ халқының рухани 

мұрасын талдау үшін 

қажетті санаттар мен 

ұғымдардың 

терминологиялық 

жүйесін еркін 

айқындайды 

 ОН14 

Өзінің кәсіби қызметінде 

қазіргі заманғы қоғамның 

бәсекеге қабілеттілігі, 

прагматизмі, өзара 

түсіністігі, толеранттылығы 

және демократиялық 

құндылықтары 

басымдықтарында өзінің 

азаматтық ұстанымын 

бекітеді  

Қоғам туралы біртұтас жүйе 

мен адам ретінде, қазіргі 

қоғамдағы рухани 

процестердің рөлін білмеген,  

жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын 

қорғау саласында 

Тараптардың құқықтық 

мүдделері үшін 

қолданылады. 

 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асырудың экономикалық 

және әлеуметтік шарттарын 

белгілемейді.  

Адам мен табиғи ортаға 

зиянды және қауіпті 

Қоғам туралы біртұтас 

жүйе мен адам ретінде, 

қазіргі қоғамдағы рухани 

процестердің рөлін 

жеткілікті меңгермеген,  

жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын 

қорғау саласында 

Тараптардың құқықтық 

мүдделері үшін 

қолданылады. 

 Кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік шарттарын 

жеткілікті түсінбейді.  

Қоғам туралы біртұтас 

жүйе мен адам ретінде, 

қазіргі қоғамдағы 

рухани процестердің 

рөлін жақсы біледі,  

жеке және заңды 

тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласында Тараптардың 

құқықтық мүдделері 

үшін қолданылады. 

 Кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік шарттарын 

жақсы түсінеді.  

Біртұтас жүйе және 

адам ретінде қоғам 

туралы білімді, қазіргі 

қоғамдағы рухани 

процестердің рөлін 

еркін меңгерген,  

жеке және заңды 

тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласында 

Тараптардың құқықтық 

мүдделері үшін 

қолданылады. 

 Кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 
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факторлардың әсерін 

сипаттай алмайды  

Латын графикасының негізгі 

ұғымдарына ие емес 

Адам мен табиғи ортаға 

зиянды және қауіпті 

факторлардың әсерін 

жеткіліксіз түсінеді  

Латын графикасының 

негізгі түсініктерін 

білмейді 

Хоршо адам мен табиғи 

ортаға зиянды және 

қауіпті факторлардың 

әсерін түсінеді  

Латын графикасының 

негізгі түсініктерін 

жақсы біледі 

әлеуметтік шарттарын 

еркін түсінеді және 

айқындайды.  

Адам мен табиғи ортаға 

зиянды және қауіпті 

факторлардың әсерін 

еркін анықтайды  

Латын графикасының 

негізгі түсініктерін 

еркін анықтайды 

 

ОН15 

Жұмыс әдістерін 

ақпаратпен және 

кәсіпкерлікте жұмысты 

ұйымдастырумен, жобалық 

идеяны әзірлеу және 

командалық қызметті 

жоспарлау әдістерімен 

байланыстырады 

Өзінің кәсіби қызметінде 

ғылыми дүниетаным мен 

азаматтық ұстанымды 

көрсете алмайды 

Өзінің кәсіби қызметінде 

ғылыми дүниетаным мен 

азаматтық ұстанымды 

көрсету қабілеті 

жеткіліксіз. 

Өзінің кәсіби 

қызметінде ғылыми 

дүниетаным мен 

азаматтық ұстанымды 

танытуға қабілетті 

Өзінің кәсіби 

қызметінде ғылыми 

дүниетаным мен 

азаматтық ұстанымды 

еркін көрсете алады 
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27. Жұмыс берушілердің тізімі 

 
№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Байланыс, тел, e-mail 

1 ММ «Қарағанды облысының өнеркәсіп және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» 87022302303 

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 
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