


 

«6B04112-Әлемдік экономика»  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 
 



 4 

Білім беру бағдарламасының (бұдан әрі - ББ) төлқұжаты.  

1. Білім беру бағдарламасының коды: «6B04112 – Әлемдік экономика» 

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

3. Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі: 6В046 -Бизнес және басқару 

4. Білім беру бағдарламаларының тобы: Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 

5. Кредиттер саны: 240 кредит 

6. Оқу түрі: күндізгі 

7. Оқыту тілі: қазақ 

8. Берілетін академиялық дәреже: «6B11202 – Әлемдік экономика» 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: НАОКОSA-A№0168/7 

сертификаты, 10.06.2019-07.06.2024ж.  

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  
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- эмоциялық интеллект 

- 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 «6B11202 – Әлемдік экономика» бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты – жалпы және кәсіби 

мәдениет деңгейі жоғары, кәсіби тіл біліктілігі дамыған (ағылшын және екінші шет тілі саласында), әлемдік экономика 

саласындағы іргелі білімі бар, аймақтық және салалық кәсіпорындарда, сондай-ақ сыртқы экономикалық міндеттерді 

шешумен айналысатын мемлекеттік мекемелерде тиімді кәсіби қызмет етуге қабілетті бәсекеге қабілетті және білікті 

мамандарды сапалы 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: Ұлттық компаниялар мен ірі кәсіпорындардың, мемлекеттік мекемелердің, 

коммерциялық банктердің валюталық бөлімдерінің, шетелдік компаниялардың өкілдіктері мен филиалдарының сыртқы 

экономикалық бөлімдерінің экономисті, экономист-талдаушысы. 

21.2. Қызмет көрсету саласы мен нысаны: «6B04112-Әлемдік экономика» бойынша бакалаврдың кәсіби қызмет 

саласы әлемдік шаруашылық және халықаралық экономикалық қатынастар жүйесі болып табылады: тауарлар мен өндіріс 
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факторларының халықаралық қозғалысы, халықаралық валюталық-несиелік және қаржылық қатынастар, 

кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің сыртқы экономикалық қызметі, мемлекеттік басқару органдарының 

Халықаралық экономикалық байланыстары. «6B04112-Әлемдік экономика» бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің 

объектілері халықаралық фирмалар мен ұйымдар, сыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асыратын отандық 

компаниялар, Трансұлттық компаниялар, бірлескен кәсіпорындар, коммерциялық банктер, инвестициялық банктер мен 

қорлар, Ұлттық банк, шетелдік және отандық фирмалардың өкілдіктері, экономиканы мемлекеттік реттеу органдары, 

мемлекетаралық мекемелер мен ұйымдар, ғылыми-зерттеу ұйымдары, орта және орта кәсіптік оқу орындары болып 

табылады. 

21.3. Кәсіби қызмет түрлері: «6B04104- Әлемдік экономика» бойынша бакалаврлар келесідей кәсіби қызмет 

түрлерін атқара алады: 

- экономикалық - есептік, 

- аналитикалық,  

- ұйымдық - басқарушылық,  

- ғылыми - зерттеу  

21.4. Кәсіби қызмет функциялары: 

- әлемдік экономиканың даму үрдістерін ескере отырып, Ұлттық экономика салаларын дамыту бойынша мемлекеттік 

бағдарламаларды әзірлеуге қатысу; 

- әлемдік нарықтардың конъюнктурасы мен даму серпінін мониторингілеу және талдау; 

- сыртқы нарықтарда кәсіпорынның қызметін ұйымдастыру, жоспарлау және үйлестіру; 

- сыртқы экономикалық операциялармен байланысты кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау; 

- Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы мен тактикасын қалыптастыру; 

- Халықаралық маркетинг пен халықаралық менеджментті ұйымдастыру бойынша іс-шаралар әзірлеу; 
- жобалық, жоба алдындағы құжаттаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігі бөлігінде сараптама 

жұмыстарын 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 

 

Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін біледі және оларды әлемдік экономика 

тарихын ескере отырып, микро - және макро деңгейдегі экономикалық субъектілердің мінез-

құлық ерекшеліктерін анықтауда қолданады және саланы, нарықты және жалпы экономиканы 

талдау үшін микро - және Макроэкономиканың принциптерін, заңдары мен модельдерін 

пайдаланады 

ОН2 

 

Статистикалық әдістерді қолдана отырып микро-және макроэкономикалық талдау дағдыларын, 

бухгалтерлік есепті білуді меңгерген және сыртқы экономикалық қызметтің ерекшеліктерін 

ескере отырып, Салық кодексіне сәйкес салық базалары мен салықтар мен алымдар сомасын 

есептейді 

ОН3 

 

Кәсіпорын ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыру және оның әлемдік нарықта 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін маркетинг және менеджмент әдіснамасының білімі 

мен түсінігін қолданады 

ОН4 Әлемдік валюта нарығы мен халықаралық инвестициялау құралдарын, сыртқы-экономикалық 

мәмілелер мен халықаралық кредиттердің валюталық-қаржылық және төлем шарттарын талдау 

үшін ақпарат жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады 

ОН5 
Қазақстанның жаһандану және интеграциялық процестерге, сондай-ақ Халықаралық 

экономикалық ұйымдар жүйесіне қатысуының тиімділігін бағалайды және талдайды 

ОН6 

 

Қазақстанда және әлемде шетелдік инвестициялық ресурстарды тартудың қазіргі жағдайы мен 

тетіктерін бағалайды 

ОН7 

 

Қажетті капитал салымының көлемін, болашақ ағымдағы шығындарды, олардың өтелімділігін, 

инновациялардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін және жаңа инновациялық, венчурлік 

компанияларды, ұйымдарды, кәсіпорындарды құру тәуекелдерінің шамасын анықтау үшін 

ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады; кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық 

даму деңгейіне баға береді 

ОН8 

 

Маркетингтік зерттеулер процесін, оның негізгі кезеңдері мен рәсімдерін әлемдік тәжірибені 

ескере отырып жоспарлау және іске асыру кезінде теориялық және практикалық білімді 

қолданады 

ОН9 

 

Халықаралық статистика көрсеткіштері тұрғысынан әлемдік экономиканың даму деңгейін 

бағалайды және талдайды;  

ОН10 Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің тиімділігін анықтаудың заманауи 

әдістемесінің дағдыларын меңгерген, халықаралық сауда мен сыртқы экономикалық 
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мәмілелердің тиімділігін, әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын және халықаралық 

сауда стратегиясын талдайды 

ОН11 

 

Белгіленген тәртіпке сәйкес сыртқы сауда саясаты, тәуекелдерді басқару құралдарын және 

сыртқы экономикалық қызмет саласындағы халықаралық сапа стандарттарын қамтамасыз ету 

қағидаттарын қолданады 

ОН12 Кәсіби қызметте халықаралық маркетинг және қызметтердің халықаралық саудасы құралдарын 

пайдалану кезінде теориялық және практикалық білімді қолданады 

ОН13 Тиісті әдістемелік және нормативтік құжаттарды әзірлеу кезінде фактілерді, сондай-ақ 

әзірленген жобаларды іске асыру бойынша іс-шараларды және Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды білу мен түсінуді 

қолданады 

Soft skills  

 ОН14 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін Қазақстанның 

қазіргі заманғы тарихы, Философия, қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми 

пәндер бойынша өзекті білімдерін көрсетеді 

ОН15 

 

Тұрмыстық және іскерлік қарым-қатынастың коммуникативтік жағдайларында негізгі лексика-

грамматикалық құралдарды тану және өнімді пайдалану дағдыларын меңгерген; берілген 

тақырып шеңберінде іскерлік қарым-қатынаста монологтық сөйлеу дағдыларын меңгерген 
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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 

Қолданбалы бизнес 

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 5 

Макроэкономика 5 

Экономикадағы математика 4 

Халықаралық экономика 6 

Сыртқы экономикалық қызметтегі салықтар және салық салу 5 

Қолданбалы статистика және эконометрика 5 

Бухгалтерлік есеп және1C-Бухгалтерия 5 

Marketing 5 

Менеджмент 4 

Оқу тәжірибесі 3 

Өндірістік тәжірибе 3 

Кәсіби-тілдік English for special purposes 1 

Business English 1 

6 

 

Business English 2 

English for special purposes 2 

4 

Неміс тілі (А1 деңгейі) 

Қытай тілі (А1 деңгейі) 

4 

Неміс тілі (А2 деңгейі) 

Қытай тілі (А2 деңгейі) 

4 
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Неміс тілі (ілгермелі В1 деңгейі) 

Қытай тілі (ілгермелі В1 деңгейі) 

4 

 

Халықаралық макроэкономика 

  
Әлемдік экономика тарихы 

Әлемдік экономикалық ой 

5 

Globalization and international economic integration 

International economic organization 

6 

Foreign economic policy 

National economic security 

4 

Халықаралық инвестициялық қызмет 

Халықаралық валюталық-қаржылық қатынастар 

4 

Әлемдік экономикадағы венчурлік кәсіпкерлік 

Инновациялық кәсіпкерлік және стартаптар 

5 

Халықаралық микроэкономика 

 

Бірлескен кәсіпорындардың экономикасы және ұйымдастырылуы 

Кәсіпорын экономикасы 

5 

Деректерді талдау SPSS 

Әлемдік экономикадағы маркетингтік зерттеулер 

5 

Әлемдік экономика және сыртқы экономикалық 

қызмет 

Әлемдік экономика 5 

Халықаралық бизнес 5 

Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі 5 

International Trade and World Goods Markets 5 

Өндірістік тәжірибе 19 

Диплом алдындағы практика 3 

Minor "Халықаралық бизнес / Кәсіпорынның сыр-

тқы экономикалық қызметі" 

 

Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу 

Сыртқы сауда саясаты 

5 

International marketing 

International trade in services 

4 

Risk management of foreign economic activity 

International quality standards of foreign economic activity 

5 

Economic analysis of foreign economic activity of the enterprise 

Сыртқы экономикалық қызмет жобаларын басқару 

4 

Қорытынды аттестация Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 

12 
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24. Сертификаттық бағдарлама (майнор) - "Халықаралық бизнес / Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі" – 

18 кредит 
«Халықаралық бизнес» - 1  

Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

International marketing – таңдау бойынша компонент 4 кредит 

Risk management of foreign economic activity – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Economic analysis of foreign economic activity of the enterprise – таңдау бойынша компонент 4 кредит 

 

«Халықаралық бизнес» - 2 

Сыртқы сауда саясаты – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

International trade in services – таңдау бойынша компонент 4 кредит 

International quality standards of foreign economic activity – таңдау бойынша компонент 5 кредит 

Сыртқы экономикалық қызмет жобаларын басқару – таңдау бойынша компонент 4 кредит 

 

Сертификатты 

бағдарлама  

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

«Халықаралық бизнес»  
 

     International 

marketing 

Сыртқы экономикалық 

қызметті кедендік реттеу  
Risk management of foreign 

economic activity  
Economic analysis of 

foreign economic activity of 

the enterprise  

«Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметі»  

     International 

trade in ser-

vices 

Сыртқы сауда саясаты  
International quality 

standards of foreign 

economic activity  
Сыртқы экономикалық 

қызмет жобаларын 

басқару 
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25.Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 
NN 

п/п 

Пән атауы Пәннің қысқаша мазмұны  

(30-50 сөз) 

Кред

иттер 

саны 

Қалыптасатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

О
Н

1
 

 

О
Н

2
 

 
О

Н
3

 

 
О

Н
4

 

 

О
Н

5
 

 

О
Н

6
 

 

О
Н

7
 

 

О
Н

8
 

 

Н
О

9
 

О
Н

1
0
 

О
Н

1
1

 

О
Н

1
2
 

О
Н

 1
3
 

О
Н

 1
4
 

О
Н

 1
5
 

О
Н

 1
6
 

О
Н

 1
7
 

О
Н

 1
8
 

О
Н

 1
9
 

Н
О

 2
0
 

Жалпы білім беру пәндерінің  циклі  

ЖОО компоненті /таңдау компоненті  

D1 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 

 
                         +   

     

D2 Құқық 

негіздері және 

жемқорлыққа 

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 

 
                         +   

     

D3 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 

5 

                          +   
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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. 

D4 Қолданбалы 

бизнес 

Кәсіпкерлік экономикасы және оның рөлі. 

Кәсіпкердің заманауи портреті. Кәсіпкерлік 

психологиясы. Бизнес-идеяларды қалыптастыру. 

Құнды ұсыныс. Стартап-жобаларды Бизнес-

модельдеу. Бизнес жүйесіндегі Маркетинг. Бизнес 

ресурстары және ресурстарды басқару. Бизнесті 

қаржылық қамтамасыз ету. Питчинг. Таныстыру 

дағдылары. 

5 

                         +   

     

Базалық пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

D5 Экономикалық 

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 

 + 
 

                          

     

D6 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. 

5 

 + 
 

              +    
 

      

     

D7 Макроэконо-

мика 

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 

5 
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секторы, кәсіпкерлік сектор, мемлекеттік сектор, 

шетел секторы). 

D8 Экономикадағ

ы 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 

 + 
 

        

  

                

     

D9 Халықаралық 

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. 

6 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
+ 

                        

     

D10 Сыртқы 

экономикалық 

қызметтке 

салық салу 

және салық 

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. 

5 

               

     

D11 Қолданбалы 

статистика 

және 

эконометрика 

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 

       +  +                   

     

D12 Бухгалтерлік 

есеп және 1С 

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 

5 

  
 
+ 
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міндеттемелерін есепке алу. Капитал және 

резервтер есебі. Кірістер мен шығыстарды есепке 

алу. Қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну. 

1С-Бухгалтерия 

D13 Marketing 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 

  
 

+ 
                         

     

D14 Менеджмент Менеджмент түсінігі, менеджмент түрлері.  

Менеджменттің дамуы туралы көзқарастардың 

қалыптасуы мен қалыптасуы. Кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы нақты басқару процесін дамыту. 

Тиімді басқарудың мәні, қажеттілігі және даму 

шарттары, басқару өнері, менеджменттің заманауи 

ұйымы. Шетелдегі және Қазақстандағы 

Менеджмент. 

4 

  
 

+ 
                         

     

Базалық пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

   

     +  

  

    

  

 

 
 

 

+ 

      +      

D15 Әлемдік 

экономикалық 

ой 

"Әлемдік экономика тарихы" пәнінің пәні. 

Меркантилизм, классикалық саяси экономика 

(А.Смит, Д. Рикардо). Әлеуметтік-Тарихи мектеп. К. 

Маркс пен Ф. Энгельстің экономикалық ілімі. 

Экономикалық ойдың маржинализмі және 

неоклассикалық бағыты. Институционализм және 

неоиституционализм. Дж.Макейнса. Нео-

кейнсианизм және пост-кейнсианизм, 

неолиберализм. Ғылыми зерттеу және академиялық 

жазу әдістері 

5 

 +                            

     

D16 Әлемдік 

экономика 

тарихы 

Меркантилизм, классикалық саяси экономика 

(А.Смит, Д. Рикардо). Әлеуметтік-Тарихи мектеп. К. 

Маркс пен Ф. Энгельстің экономикалық ілімі. 

Экономикалық ойдың маржинализмі және 

неоклассикалық бағыты. Институционализм және 

неоиституционализм. Дж.Макейнса. Нео-

кейнсианизм және пост-кейнсианизм, 

неолиберализм. Абсолютті және салыстырмалы 

артықшылықтар теориялары. Ғылыми зерттеу және 

 +                            
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академиялық жазу әдістері 

D17 Globalization 

and 

international 

economic 

integration 

Қазіргі экономика мен саясаттағы Интеграция және 

"жаһандану" феномені. Жаһанданудың сын-

қатерлері және мемлекеттердің ұлттық мүдделері. 

Интеграцияның аймақтық ерекшеліктері. 

Регионализм аймақтық экономикалық 

интеграцияның салдары ретінде және 

жаһанданудың ерекше кезеңі ретінде. Азия және 

Африка елдеріндегі интеграциялық процестер. Таяу 

Шығыстағы аймақтық ынтымақтастық және 

интеграция. Қазақстанның Шығыстың 

интеграциялық үдерістеріндегі орны. 

6 

         +                    

     

D18 International 

economic 

organization 

Халықаралық экономикалық ұйымдардың мәні. 

Ұйымдардың пайда болуының тарихи шарттары. 

Осы ұйымдардың жұмыс істеуінің заңнамалық 

саласы. Халықаралық экономикалық ұйымдардың 

жұмыс істеу ерекшелігі және қаржыландыру 

көздері.  Әлемдік экономикалық кеңістікті 

институционализациялау. 

         +                    

     

D19 National 

economic 

security 

Елдің және кәсіпорынның экономикалық 

қауіпсіздігінің ұғымдары мен санаттары, 

факторлары, елдің экономикалық қауіпсіздігін 

сақтау және қамтамасыз ету саласындағы 

мемлекеттік саясаттың басым бағыттары. 

Экономикалық қауіпсіздік деңгейін бағалау 

тәсілдері. Қазақстан экономикасын реформалаудың 

негізгі бағыттары. 

4 

         +                    

     

D20 Foreign eco-

nomic policy of 

the state 

Мемлекеттің сыртқы сауда саясатының мақсаттары 

мен негізгі бағыттары. Кедендік тарифтер және 

тарифтік емес кедергілер, сыртқы сауда қызметінің 

объектілері мен субъектілері. Сыртқы сауда 

қызметін мемлекеттік реттеу әдістері. Экспорттық-

импорттық реттеу тетігі. Сыртқы сауданы дамытуға 

жәрдемдесу және оны ынталандыру. 

       +  +                    

     

D21 Халықаралық 

инвестициялық 

қызмет 

Әлемдік қауымдастық ағындарының ішіндегі 

инвестициялық қызмет.  Инвестициялық қызмет 

саласындағы ұлттық экономикалардың өзара іс-

қимылының экономикалық заңдылықтары.  Тауар 

ағындарын реттеу жөніндегі Халықаралық 

экономикалық саясат. Инновациялық венчурлық 

қаржыландыру тетігі. Қазіргі кезеңдегі ҚР 

халықаралық инвестициялық ынтымақтастығының 

негізгі бағыттары. 

4 

           +      
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D22 Халықаралық 

қаржы-

валюталық 

қатынастар 

 

Әлемдік валюта жүйесінің даму кезеңдері. Валюта 

бағамы және оны қалыптастыру.  Валюталық-

қаржылық операцияларды ұйымдастыру.  Әлемдік 

валюта нарығының жұмыс істеу механизмі. 

Әлемдік қаржы және несие нарығы. Трансұлттық 

банктер.Еуровалюталар мен еурокапиталдар 

нарығы. Халықаралық валюта-несие және қаржы 

ұйымдары. Халықаралық Өңірлік даму банктері. 

           +      

  

        

       

D23 Әлемдік 

экономикадағы 

венчурлік 

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. 

5 

            +     

    

        

     

D24 Инновациялық 

кәсіпкерлік 

және 

стартаптар 

Кәсіпкерліктің мәні мен түрлері. Кәсіпкерлік: шет 

елдердің тәжірибесі. Кәсіпкерліктің 

инфрақұрылымы. Кәсіпкерліктегі инвестициялық 

ахуал. Кәсіпкерлікті дамытуды жоспарлау. 

Кәсіпкерліктегі Маркетинг.  Кәсіпкерліктегі 

қаржыландыру. Кәсіпкерліктегі тәуекелдер . 

Кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігі. 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу. Бизнес сатысы 

ретінде стартаптың ерекшеліктері. Бизнес-модель 

құру және бизнесті жоспарлау. 

              +   

    

        

     

D25 Біріккен 

кәсіпорындар 

экономикасы 

және оны 

ұйымдастыру 

 

Бірлескен кәсіпорынның жұмыс істеу принциптері, 

заңдылықтары, механизмі. Отандық және шетелдік 

серіктестердің бірлескен кәсіпкерлік нысандары. 

Жалпы өндірістік база; ұлттық және шетелдік 

серіктестердің ортақ меншігіндегі өнім; жалпы 

басқару, пайдаға ортақ қатысу және тәуекелдерге 

қатысу. 

5 

     +                        

     

D26 Кәсіпорын 

экономикасы 

Кәсіпорынның өндірістік және ұйымдастырушылық 

құрылымы. Өндіріс түрлері және өндірістік 

процесті ұйымдастыру. Кәсіпорынның даму 

стратегиясы. Өнімнің сапасы және кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілігі. Кәсіпорынның инновациялық 

қызметі және жаңа өндірісті дайындау. 

Кәсіпорынның жарғылық капиталы және мүлкі. 

Кәсіпорынның негізгі қорлары. Кәсіпорынның 

айналым қорлары. Кәсіпорынның еңбек 

ресурстары. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы 

және өндірістік қуаты 

     +      +       
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D27 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 

            +         

  

      

     

D28 Әлемдік 

экономикадағы 

маркетингтік 

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. 

                     

  

     + 

     

D

29 

Business 

English 1 

Іскерлік хат-хабардың мазмұны мен ресімделуінің 

өзіндік ерекшеліктері; бұқаралық ақпарат 

құралдары тілінің ерекшеліктері іскерлік ағылшын 

тілінің лексикалық және грамматикалық 

заңдылықтары мен нормалары; ағылшын тіліндегі 

арнайы әдебиеттермен, құжаттармен және хат-

хабарлармен өз бетінше жұмыс істеу әдістері; 

іскерлік тақырып бойынша мәтіндерді рефераттау 

және аннотациялау негіздері іскерлік қарым-

қатынас жүргізу этикетінің негізгі қағидаттары; 

іскерлік келіссөздердің стилі мен тілі. 

6 

                     

    

   + 

     

D

30 

English for 

special purposes 

1 

Іскерлік хат-хабардың мазмұны мен ресімделуінің 

өзіндік ерекшеліктері; бұқаралық ақпарат 

құралдары тілінің ерекшеліктері іскерлік ағылшын 

тілінің лексикалық және грамматикалық 

заңдылықтары мен нормалары; ағылшын тіліндегі 

арнайы әдебиеттермен, құжаттармен және хат-

хабарлармен өз бетінше жұмыс істеу әдістері; 

іскерлік тақырып бойынша мәтіндерді рефераттау 

және аннотациялау негіздері іскерлік қарым-

қатынас жүргізу этикетінің негізгі қағидаттары; 

іскерлік келіссөздердің стилі мен тілі. 

                       

  

   + 

     

D

31 

Business 

English 2 

Іскерлік хат-хабардың мазмұны мен ресімделуінің 

өзіндік ерекшеліктері; бұқаралық ақпарат 

құралдары тілінің ерекшеліктері іскерлік ағылшын 

тілінің лексикалық және грамматикалық 

заңдылықтары мен нормалары; ағылшын тіліндегі 

арнайы әдебиеттермен, құжаттармен және хат-

4 

            

 

 + 
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хабарлармен өз бетінше жұмыс істеу әдістері; 

іскерлік тақырып бойынша мәтіндерді рефераттау 

және аннотациялау негіздері іскерлік қарым-

қатынас жүргізу этикетінің негізгі қағидаттары; 

іскерлік келіссөздердің стилі мен тілі. 

D

32 

English for 

special purposes 

2 

Іскерлік хат-хабардың мазмұны мен ресімделуінің 

өзіндік ерекшеліктері; бұқаралық ақпарат 

құралдары тілінің ерекшеліктері іскерлік ағылшын 

тілінің лексикалық және грамматикалық 

заңдылықтары мен нормалары; ағылшын тіліндегі 

арнайы әдебиеттермен, құжаттармен және хат-

хабарлармен өз бетінше жұмыс істеу әдістері; 

іскерлік тақырып бойынша мәтіндерді рефераттау 

және аннотациялау негіздері іскерлік қарым-

қатынас жүргізу этикетінің негізгі қағидаттары; 

іскерлік келіссөздердің стилі мен тілі. 

            

 

 + 

     

D

33 

Неміс тілі (А1 

деңгейі) 

Неміс тілінің орфографиялық нормалары; 

бағдарламаның мазмұндық бөлігі шеңберінде неміс 

тілінің морфологиясы мен синтаксисі 

қағидаларының жүйесі; филолог-бакалаврдың 

құзыреттілігін іске асыру үшін қажетті көлемдегі 

лексика; айтылымның коммуникативтік мақсатын 

іске асыру тәсілдері; неміс тілінің функционалдық 

стильдері; * ауызша және жазбаша коммуникация 

шеңберінде әртүрлі ниеттерді білдіруге арналған 

сөйлеу клишелері; 

4 

                     

  

    

  

 
 

 

 
 

+ 

     

D

34 

Қытай тілі (А1 

деңгейі) 

Қытай тілін оқыту мазмұнына қойылатын жалпы 

талаптар. Қарым-қатынас салалары және олардың 

пәндік-тақырыптық мазмұны. Сөйлеу дағдылары. 

Қытайдың шет тілдерімен қарым-қатынасын және 

мәдениетін меңгеру бойынша дербес танымдық іс-

әрекетті жүзеге асыру үшін қажетті жалпы және 

арнайы оқу іскерліктері. 

                           

 

 

 
 

 

 
 + 

     

D

35 

Неміс тілі (А2 

деңгейі) 

Неміс тілінің орфографиялық нормалары; 

бағдарламаның мазмұндық бөлігі шеңберінде неміс 

тілінің морфологиясы мен синтаксисі 

қағидаларының жүйесі; филолог-бакалаврдың 

құзыреттілігін іске асыру үшін қажетті көлемдегі 

лексика; айтылымның коммуникативтік мақсатын 

іске асыру тәсілдері; неміс тілінің функционалдық 

стильдері; * ауызша және жазбаша коммуникация 

шеңберінде әртүрлі ниеттерді білдіруге арналған 

сөйлеу клишелері; 

4 

                     

  

    

  

 

 
 

 

 
+ 

     

D

36 

Қытай тілі (А2 

деңгейі) 

Қытай тілін оқыту мазмұнына қойылатын жалпы 

талаптар. Қарым-қатынас салалары және олардың 

пәндік-тақырыптық мазмұны. Сөйлеу дағдылары. 

                           

  

 
 

     



 20 

Қытайдың шет тілдерімен қарым-қатынасын және 

мәдениетін меңгеру бойынша дербес танымдық іс-

әрекетті жүзеге асыру үшін қажетті жалпы және 

арнайы оқу іскерліктері. 

 
+ 

D

37 

Неміс тілі  

(ілгермелі В1 

деңгейі) 

Неміс тілінің орфографиялық нормалары; 

бағдарламаның мазмұндық бөлігі шеңберінде неміс 

тілінің морфологиясы мен синтаксисі 

қағидаларының жүйесі; филолог-бакалаврдың 

құзыреттілігін іске асыру үшін қажетті көлемдегі 

лексика; айтылымның коммуникативтік мақсатын 

іске асыру тәсілдері; неміс тілінің функционалдық 

стильдері; * ауызша және жазбаша коммуникация 

шеңберінде әртүрлі ниеттерді білдіруге арналған 

сөйлеу клишелері; 

4 

                         

  

 + 

     

D

38 

Қытай тілі  

(ілгермелі В1 

деңгейі) 

Қытай тілін оқыту мазмұнына қойылатын жалпы 

талаптар. Қарым-қатынас салалары және олардың 

пәндік-тақырыптық мазмұны. Сөйлеу дағдылары. 

Қытайдың шет тілдерімен қарым-қатынасын және 

мәдениетін меңгеру бойынша дербес танымдық іс-

әрекетті жүзеге асыру үшін қажетті жалпы және 

арнайы оқу іскерліктері. 

                         

  

 + 

     

Кәсіби пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

D39 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                  +            

     

D40 Халықаралық 

бизнес 

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. 

5                  +            

     

D41 Кәсіпорынның 

сыртқы 

экономикалық 

қызметі 

Формы проявления международной 

предпринимательской деятельности, 

характеристика транснациональных корпораций, 

особенности транснациональных корпораций, 

5                    + +        

V     
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аспекты культуры в международном бизнесе, 

управление иностранными операциями в среде 

различных национальных культур, Стратегическое 

планирование в Международном менеджменте, 

управление рисками в зарубежных операциях. 

D42 International 

Trade and 

World Goods 

Markets 

Жекелеген елдердің сыртқы саудасының құрылымы 

мен серпініне әсер ететін факторлар, экспорт пен 

импортты реттеудің нысандары мен әдістері, 

әлемдік тауар нарықтары конъюнктурасының 

тиімділігін талдау, халықаралық сауда жүйесіндегі 

бәсекелестік, халықаралық сауда ұйымдары және 

халықаралық сауданы ұлтаралық регламенттеу, 

әлемдік тауар нарығы, әлемдік тауар нарықтарының 

конъюнктурасы мен болжамы, халықаралық 

технологиялық алмасу, көрсетілетін қызметтердің 

халықаралық саудасы. 

5                    +          

 V    

Кәсіби пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

D43 Сыртқы сауда 

саясаты 

Сыртқы экономикалық саясат экспорт пен импорт, 

кедендік баждар, тарифтер, шектеулер, шетелдік 

капиталды тарту және капиталды шетелге шығару, 

сыртқы қарыздар, басқа елдерге экономикалық 

көмек көрсету, бірлескен экономикалық жобаларды 

жүзеге асыру саласындағы мемлекеттік саясат. 

5 

                     + +      

     

D44 Сыртқы 

экономикалық 

қызметті 

кедендік реттеу 

Кеден органдарының негізгі функциялары мен 

құрылымы, кедендік бақылауды ұйымдастыру және 

оларды ресімдеу мәселелері, көлік түрлеріне 

қатысты негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, 

тауарлардың ерекше қасиеттері және т.б. кедендік 

ресімдеу кезеңдері, кедендік құнды айқындау 

қағидаттары. Кеден органдарының экономикалық 

қызметінің құрамдас бөліктері-сыртқы 

экономикалық қызметті мемлекеттік реттеуде 

тарифтік әдістерді қолдану және т. б. 

                   +   +      

     

D45 International 

marketing 

Халықаралық маркетингтің негізгі түсініктері, 

принциптері мен мақсаттары. Халықаралық 

коммерциялық бизнес субъектілерінің мінез-құлқы. 

Халықаралық маркетингтік зерттеулерді жүргізу 

әдістері мен құралдары. Ақпарат көздері және 

халықаралық маркетингтік зерттеулер жүргізу 

тәртібі.Халықаралық маркетингтің кәсіпорын 

ауқымындағы құрылымдарға, жоспарлауға және 

бақылауға әсері. 

4 

           +           +      

     

D46 International 

trade in services 

Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің Халықаралық 

қызметтер саудасын дамытудың негізгі бағыттары            +           +      
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мен мәнін, Халықаралық қызметтер саудасында 

болып жатқан процестерді талдау әдістерін меңгеру, 

сондай-ақ оның жұмыс істеу принциптерімен 

танысу және практикалық қызметте теориялық 

дағдыларды қолдану мүмкіндігін алу болып 

табылады. 

D47 Risk manage-

ment of foreign 

economic ac-

tivity 

Халықаралық экономикадағы қызметтер 

саудасының ерекшелігі. Халықаралық қызметтердің 

мәні, ерекшеліктері, ерекшеліктері. Халықаралық 

көлік, халықаралық саяхат, ұтқырлық. Халықаралық 

саудадағы қызметтерді, қызметтерге сұранысты 

және қызметтерді бағалау. Халықаралық қызметтер 

нарығындағы маркетинг пен менеджменттің 

ерекшеліктері. 

5 

                 +  +         

     

D48 International 

quality stand-

ards of foreign 

economic ac-

tivity 

Сапа стандарттарының мәні, олардың ерекшелігі 

және Ұлттық экономика заңнамасында 

стандарттауды міндетті реттеу, тауарлар мен 

қызметтердің сапасын стандарттау 

тәртібі.Халықаралық стандарттарға сәйкес 

қаржылық есептіліктегі ақпаратты өзге де ашу. 

ҚЕХС сәйкес есептілікті жасау.  

        + +      

     

D49 Сыртқы 

экономикалық 

қызмет 

жобаларын 

басқару 

Жобаны басқарудың нысаны мен пәні. 

Басқарушылық қызметтегі жобалық басқарудың 

орны мен рөлі. Жобаны басқарудың дәстүрлі 

басқарудан айырмашылығы. Жобаны басқарудың 

негізгі элементтері. Жоба түсінігі. Жобаға 

қатысушылар. Жоба жетекшісінің функциялары. 

Жобаны басқару командасы. Жобаны басқарудың 

жүйелік көрінісі. Жобаны басқарудың функциялары 

мен ішкі жүйелері. 

4 

                     +   +    

     

D50 Кәсіпорынның 

сыртқы 

экономикалық 

қызметін 

экономикалық 

талдау 

Кәсіпорынның сыртқы сауда қызметін талдау.  

Сыртқы сауда операцияларының тиімділігін есептеу 

кезіндегі дисконттау. Валюта бағамының 

шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің 

экономикалық нәтижелеріне әсері. Өңірдегі 

кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметін 

талдау. Сыртқы экономикалық қызмет ұйымының 

қаржылық аспектілері 

                   +     +    
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26. Модульдердің құзыреттілігін 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 жазу 

әдістерін біледі және 

оларды әлемдік экономика 

тарихын ескере отырып, 

микро - және макро 

деңгейдегі экономикалық 

субъектілердің мінез-құлық 

ерекшеліктерін анықтауда 

қолданады және саланы, 

нарықты және жалпы 

экономиканы талдау үшін 

микро - және 

Макроэкономиканың 

принциптерін, заңдары мен 

модельдерін пайдаланады 

1) нарық субъектілерінің 

макро және микроэкономи-

калық бөліну принциптерін 

танымайды; 

2) макро және микроэконо-

микалық сипаттағы эконо-

микалық теорияның іргелі 

білімін қолданбайды; 

3) өзінің кәсіби қызметінде 

ғылыми дүниетаным мен 

азаматтық ұстанымды көрсе-

те алмайды 

4) нарықтың салалық 

бөлінуін жүргізе алмайды 

1) экономика 

субъектілерінің макро 

және микроэкономикалық 

бөліну критерийлерін 

ішінара айқындауы 

мүмкін; 

2) экономиканың әртүрлі 

деңгейлерінде нарық 

субъектілерінің ұйымдық 

мінез-құлқының 

белгілерін атап көрсетеді; 

3) экономиканы 

өндірістік және сервистік 

4) Экономикалық ілімдер 

тарихы шеңберінде эко-

номикалық қатынастарды 

дамытудың ең төменгі 

ережелерін біледі 

1) экономика 

субъектілері 

арасындағы 

экономикалық және 

ұйымдық қатынастарды 

дамытудың 

экономикалық 

заңдарының ережелерін 

келтіруі мүмкін;; 

2) экономика 

субъектілерінің 

ретроспективті дамуын 

ескере отырып, 

олардың мінез-құлқы 

жағдайының жасалу 

заңдылықтарын 

сипаттайды 

3) макро және 

микроэкономикалық 

субъектілерге мінез-

құлықтың негізгі 

модельдеріне анықтама 

береді  

4) салалық талдау қағи-

даттарын айқын сара-

лауды жүргізеді 

1) экономика 

субъектілерінің әртүрлі 

деңгейдегі мінез-

құлқына толық 

сипаттама береді 

2) экономика 

субъектілерінің мінез-

құлқын 

қалыптастырудың 

негізгі заңдарына 

3) нарық 

субъектілерінің мінез-

құлқын макро және 

микроэкономикалық 

талдау кезінде олардың 

мінез-құлқының 

модельдерімен сауатты 

операция жасау 

4) талдау 

субъектілерінің мінез-

құлқының Тарихи 

алғышарттарын сапалы 

талдайды 

5) бизнес 

субъектілерінің мінез-

құлқын факторлық 

талдаудың базалық 

белгілерін біледі 
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ОН2 

 

Статистикалық әдістерді 

қолдана отырып микро-

және макроэкономикалық 

талдау дағдыларын, 

бухгалтерлік есепті білуді 

меңгерген және сыртқы 

экономикалық қызметтің 

ерекшеліктерін ескере 

отырып, Салық кодексіне 

сәйкес салық базалары мен 

салықтар мен алымдар 

сомасын есептейді 

1) макро және микроэконо-

микалық талдаудың базалық 

критерийлерін білмейді; 

2) Математикалық және эко-

номикометриялық талдау 

әдістерін білмейді; 

3) Сыртқы экономикалық 

қызмет кезінде бюджетке 

төленетін міндетті төлемдер 

туралы ережені талдауда 

қолданбайды 

4) талдауда ақпаратты өңде-

удің статистикалық әдістерін 

пайдаланбайды  

 

1) нарық субъектілерінің 

қызметіне макро және 

микроэкономикалық тал-

дау жүргізудің базалық 

қағидаттарын атап көрсе-

те алады; 

2) нарық субъектілерін 

экономикалық жағдай 

деңгейіне бөлудің ықти-

мал белгілерін айқындай-

ды 

3) макроэкономикалық 

қызметті жүзеге асыру 

кезінде бюджетке төле-

нетін міндетті төлем-

дердің тізбесін әкелуі 

мүмкін; 

4) статистикалық көрсет-

кіштер базасында макро-

экономикалық талдаудың 

базалық қағидаттарын 

біледі және қолдана ала-

ды 

5) талдаудың негізгі ста-

тистикалық әдістеріне 

анықтама береді 

1) салық салу, 

лицензиялау, 

мемлекеттік сатып алу 

саласындағы арнайы 

заңнаманы білуін 

көрсетеді; 

2) сыртқы 

экономикалық қызмет 

кезіндегі мәмілелердің 

негізгі нысандарын 

айқындайды; 

3) Сыртқы 

экономикалық қызмет 

субъектілерінің 

құрылымдық қызметіне 

базалық талдауды 

жүзеге асырады; 

4) сыртқы 

экономикалық 

қызметке салық салу 

қағидаттарын 

сипаттайды 

5) Сыртқы 

экономикалық қызмет 

субъектілерінің 

қызметіне салалық 

талдауды жүзеге асыра 

алады 

1) жұмыста 

эконометриялық талдау 

әдістерін қолданады; 

2) статистикалық 

ақпарат негізінде 

сыртқы сауда 

субъектілерінің 

қызметін есептеуді және 

болжауды жүргізеді 

3) салық салудағы 

негізгі ережелерді білу  

4) сыртқы 

экономикалық қызмет 

шеңберінде жобаларды 

іске асырудың 

табыстылық деңгейі 

туралы қорытынды 

жасайды 

5) статистикалық 

ақпаратты талдау үшін 

мамандандырылған 

бағдарламаларды 

пайдаланады 

 

ОН3 

 

Кәсіпорын ресурстарын 

пайдаланудың тиімділігін 

арттыру және оның әлемдік 

нарықта бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз 

ету үшін маркетинг және 

менеджмент 

әдіснамасының білімі мен 

түсінігін қолданады 

1) кәсіпорындардың сыртқы 

экономикалық қызметін 

маркетингтік сүйемелдеудің 

негізгі принциптерін 

білмейді 

2) ұйымның құрылымын 

қалыптастыру туралы 

білімді практикада 

қолданбайды 

3) кәсіпорынды дамытудың 

негізгі мақсаттары мен 

міндеттерін тұжырымдай 

алмайды 

1) кәсіпорындардың 

сыртқы экономикалық 

қызметін маркетингтік 

сүйемелдеудің базалық 

ережелеріне анықтама 

бере алады 

2) кәсіпорынның 

ұйымдық құрылымын 

құрудың негізгі 

принциптерін біледі  

3) кәсіпорынды 

дамытудың мақсаттары 

мен міндеттерін 

1) кәсіпорындардың 

сыртқы экономикалық 

қызметін маркетингтік 

сүйемелдеудің 

маңызды (қосымша) 

құралдарын біледі 

2) кәсіпорында 

құрылымдық 

бірліктерді құруды 

және бөлуді жүзеге 

асыра алады 

3) кәсіпорынды 

дамытудың базалық 

1) кәсіпорындардың 

сыртқы экономикалық 

қызметін маркетингтік 

сүйемелдеудің 

факторлық талдауын 

жүзеге асыра алады 

2) кәсіпорынның тиімді 

құрылымын 

қалыптастыру қабілетін 

көрсетеді 

3) жаңа кәсіпорынның 

мақсаттары мен 

міндеттерін жеке 
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4) Сауда компаниясының 

қызметін маркетингтік 

қамтамасыз ету фактілерін 

сипаттамайды 

5) маркетингтік талдау 

әдістерін қолдана алмайды 

тұжырымдауды жүзеге 

асыра алады 

4) Сауда компаниясының 

қызметін маркетингтік 

қамтамасыз ету 

мысалдарын әкелуі 

мүмкін 

5) маркетингтік 

талдаудың негізгі 

принциптерін біледі 

және екінші кезектегі 

мақсаттары мен 

міндеттерін анықтайды 

4) компаниялар 

мысалында сауда 

компаниясының 

қызметін маркетингтік 

қамтамасыз етудің 

табыстылығына талдау 

жасай алады 

5) SWOT принципі 

бойынша маркетингтік 

талдау жүргізе алады  

тұжырымдайды 

4) компанияның сапалы 

маркетингтік 

қамтамасыз етілуіне өз 

зерттеулерін жүргізу 

5) маркетингтік талдау 

үшін әртүрлі 

маркетингтік 

құралдарды қолданады 

 ОН4 

Әлемдік валюта нарығы 

мен халықаралық 

инвестициялау 

құралдарын, сыртқы-

экономикалық мәмілелер 

мен халықаралық 

кредиттердің валюталық-

қаржылық және төлем 

шарттарын талдау үшін 

ақпарат жинауды және 

түсіндіруді жүзеге асырады 

1) инвестициялардың 

нысандары мен түрлерін 

айқындамайды 

2) сауда мәмілелеріндегі 

валюталық қатынастардың 

тәртібін сипаттамайды 

3) халықаралық кредит беру 

қағидаттарын 

тұжырымдамайды 

4) негізгі халықаралық 

кредиттік ұйымдарды 

білмейді 

5) инвестициялық 

тартымдылықты салалық 

талдауды анықтай алмайды  

1) инвестицияларға 

анықтама бере алады 

2) сауда мәмілелеріндегі 

валюталық 

қатынастардың базалық 

принциптерін сипаттай 

алады 

3) халықаралық кредит 

беру қағидаттарына 

анықтама береді 

4) халықаралық 

кредиттеу нарығының 

негізгі қатысушыларын 

біледі 

5) салалық талдау прин-

циптерін біледі 

1) Қазақстан 

экономикасындағы 

инвестициялардың 

негізгі нысандары мен 

түрлерін айқындайды 

2) сауда 

мәмілелеріндегі 

валюталық 

қатынастардың негізгі 

қағидаттарын 

түсіндіруі мүмкін 

3) халықаралық 

кредиттеудің базалық 

қағидаттарын аударады  

4) халықаралық 

Кредиттеу нарығына 

қатысушылардың 

негізгі функционалын 

сипаттайды 

5) Қазақстан 

экономикасы 

субъектілерінің 

инвестициялық 

тартымдылығын 

салалық талдауды 

жүзеге асырады  

 

1) инвестициялардың 

әртүрлі нысандары мен 

түрлерін тарту 

саласындағы 

заңнаманың негізгі 

ережелерін 

тұжырымдайды 

2) халықаралық сауда 

шеңберінде валюталық 

операцияларға талдау 

жүргізеді 

3) халықаралық кредит 

беру қағидаттарын, 

оның ережелерін, 

міндеттерін 

тұжырымдайды  

4) халықаралық кредит 

беру нарығына 

қатысушылардың 

қызметіне талдау 

жүргізе алады. 

5) Қазақстанның негізгі 

сауда серіктестерінің 

экономика 

субъектілерінің 

инвестициялық 

тартымдылығын 

салалық талдауды 
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жүзеге асырады 

 

ОН5 

Қазақстанның жаһандану 

және интеграциялық 

процестерге, сондай-ақ 

Халықаралық 

экономикалық ұйымдар 

жүйесіне қатысуының 

тиімділігін бағалайды және 

талдайды 

1) жаһандану терминдерін 

түсіндірмейді 

2) елдер интеграциясының 

принциптерін түсіндіре 

алмайды 

3) сауда саласындағы 

негізгі халықаралық 

ұйымдарды білмейді 

4) өңірлік интеграциялық 

одақтарды құру 

қағидаттарын түсіндіре 

алмайды 

 

2) интеграцияны, оның 

қажеттілігін айқындау 

3) негізгі халықаралық 

сауда ұйымдарының 

мысалын әкелуі мүмкін 

4) өңірлік интеграциялық 

одақтарды құру 

мысалдары әкелуі мүмкін 

1) теңіз 

экономикасындағы 

жаһандық үдерістердің 

ретроспективті дамуы 

саласындағы білімді 

көрсетеді 

2) посткеңестік 

кеңістіктегі 

интеграциялық 

процестерді талдауды 

жүзеге асырады 

3) сауда саласындағы 

халықаралық 

ұйымдардың негізгі 

ережелерін бере алады 

4) өңірлік 

интеграциялық 

одақтардың ағымдағы 

жағдайын талдайды  

 

1) теңіз 

экономикасындағы 

жаһандандыру 

процестерінің одан әрі 

дамуына талдау және 

болжау жүргізе алады 

2) ЕАЭО қалыптастыру 

мен одан әрі дамуына 

құрылымдық талдау 

жүргізеді 

3) Қазақстанның сауда 

саласындағы 

халықаралық 

ұйымдармен жұмысына 

факторлық талдау 

жүргізеді 

4) өңірлік 

интеграциялық 

одақтардың дамуын 

болжайды 

 

ОН6 

 

Қазақстанда және әлемде 

шетелдік инвестициялық 

ресурстарды тартудың 

қазіргі жағдайы мен 

тетіктерін бағалайды 

1) әлемдік валюта 

нарығының және 

халықаралық 

инвестициялаудың негізгі 

құралдарын білмейді 

2) валюталық-қаржылық 

қатынастардың 

қағидаттарын тұжырымдай 

алмайды 

3) Қазақстанның 

инвестициялық қамтамасыз 

етілуін талдаудың негізгі 

құралдарын білмейді 

4) халықаралық кредит беру 

принциптерін түсіндірмейді  

 

1) әлемдік валюта нарығы 

мен халықаралық 

инвестициялау 

құралдарын ішінара білу 

2) валюталық-қаржылық 

қатынастар қағидаттарын 

толық білмеу 

3) Қазақстанның 

инвестициялық 

қамтамасыз етілуін 

талдаудың негізгі 

құралдарын ішінара білу 

4) халықаралық кредит 

берудің жекелеген прин-

циптерін таниды 

1) әлемдік валюта 

нарығы және 

халықаралық 

инвестициялау 

құралдарын білу 

2) валюталық-

қаржылық қатынастар 

қағидаттарын толық 

білу 

3) Қазақстанның 

инвестициялық 

қамтамасыз етілуін 

талдаудың негізгі 

құралдарын білу 

 

1) әлемдік валюта 

нарығы мен 

халықаралық 

инвестициялауға 

сапалық және сандық 

талдауды жүзеге 

асырады 

2) валюталық-

қаржылық қатынастар 

қағидаттарын түсіндіруі 

мүмкін 

3) Қазақстанның 

инвестициялық 

қамтамасыз етілуіне 

сапалық және сандық 

талдауды жүзеге 

асырады 

4) нарықтың жекелеген 

субъектілері шеңберінде 

халықаралық 



 27 

кредиттеудің оңтайлы 

нысанын таңдайды 

 

ОН7 

 

Қажетті капитал 

салымының көлемін, 

болашақ ағымдағы 

шығындарды, олардың 

өтелімділігін, 

инновациялардың 

әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігін және жаңа 

инновациялық, венчурлік 

компанияларды, 

ұйымдарды, 

кәсіпорындарды құру 

тәуекелдерінің шамасын 

анықтау үшін ақпаратты 

жинауды және түсіндіруді 

жүзеге асырады; 

кәсіпорынның әлеуметтік-

экономикалық даму 

деңгейіне баға береді 

1) капитал салымдарының, 

болашақ шығындардың 

түсінігін көрсетпейді 

2) жаңа енгізілімдердің 

әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігін айқындамайды; 

3) жаңа инновациялық, 

венчурлік компанияларды, 

ұйымдарды құру 

тәуекелдерінің шамасын 

айқындамайды; 

4) венчурлік қаржыландыру 

нысандарын анықтамайды 

5) кәсіпорынның 

экономикалық дамуын 

бағалау қағидаттарын білуін 

көрсетпейді  

 

1) қажетті капитал 

салымдарының, болашақ 

ағымдағы шығындардың 

көлемін бағаламайды; 

2) жаңа енгізілімдердің 

тиімділігін анықтаудың 

негізгі ережелерін 

белгілейді 

3) венчурлік 

қаржыландыру 

тәуекелдерін толық 

анықтамайды 

4) венчурлік 

қаржыландырудың 

нысандары мен 

түрлерінің 

анықтамаларын толық 

бермейді 

5) кәсіпорынның эконо-

микалық дамуын 

бағалаудың базалық мән-

дері 

1) қажетті капитал 

салымдарының, 

болашақ ағымдағы 

шығындардың 

шамасын бағалау; 

2) қажетті жаңа 

енгізілімдер нысанын 

айқындайды 

3) венчурлік 

қаржыландыру 

тәуекелдерін талдайды 

4) венчурлік 

қаржыландыруды 

іздестірудің және 

тартудың базалық 

нысандарын 

айқындайды 

5) кәсіпорынның 

экономикалық дамуын 

бағалау; 

 

2) кәсіпорын үшін 

жаңалықтардың қажетті 

нысандарын негіздеу 

3) венчурлік 

қаржыландыру 

тәуекелдерін төмендету 

жолдары 

4) венчурлік 

қаржыландыруды 

іздестірудің және 

тартудың базалық 

нысандарын 

айқындайды 

5) кәсіпорынның 

экономикалық даму 

қарқынын арттыру 

тетіктері 

 ОН8 

 

Маркетингтік зерттеулер 

процесін, оның негізгі 

кезеңдері мен рәсімдерін 

әлемдік тәжірибені ескере 

отырып жоспарлау және 

іске асыру кезінде 

теориялық және 

практикалық білімді 

қолданады 

1) маркетинг саласындағы 

білімін көрсетпейді 

2) маркетингтік зерттеу 

кезеңдерін білмеген 

3) әлемдік практикаларды 

ескере отырып, маркетингтік 

зерттеудің ерекшелігін 

анықтамайды  

 

1) кәсіпорындағы 

маркетингтің базалық 

ережелерін аударады 

2) маркетингтік 

зерттеудің бірқатар 

кезеңдерін атап көрсетеді 

3) әлемдік практикаларды 

ескере отырып, марке-

тингтік зерттеудің ерек-

шелігін анықтамайды 

1) кәсіпорында 

маркетингті 

қалыптастырудың 

базалық және 

кеңейтілген ережелерін 

білуін көрсетеді 

2) маркетингтік 

зерттеудің барлық 

кезеңдерін толық 

сипаттайды 

 

1) 

кәсіпорынның/ұйымның 

маркетингтік саясатын 

қалыптастыруды жүзеге 

асырады 

2) маркетингтік 

зерттеулерді жүзеге 

асырады  

3) кәсіпорын қызметінің 

ерекшелігін ескере оты-

рып, маркетингтік зерт-

теудің нақты ерек-

шеліктерін айқындайды 

 ОН9 

 

Халықаралық статистика 

көрсеткіштері тұрғысынан 

әлемдік экономиканың 

даму деңгейін бағалайды 

 1) Халықаралық 

сауда статистикасын 

қалыптастыру қағидаттарын 

айқындамайды 

1) Халықаралық сауда 

статистикасын 

қалыптастырудың 

бірқатар қағидаттарын 

1) Халықаралық сауда 

статистикасын 

қалыптастырудың 

барлық негізгі 

2) әлемдік шаруашылық 

дамуының әлемдік 

үрдістерінің дамуына 

факторлық талдау 
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және талдайды;  2) әлемдік шаруашылықтың 

негізгі даму үрдістерін 

сипаттамайды 

3) әлемдік шаруашылық 

статистикасы 

мониторингінің 

халықаралық ұйымдарын 

сипаттамайды 

 

2) әлемдік 

шаруашылықтың даму 

үрдісінің бір бөлігін 

қалыптастырады 

3) әлемдік шаруашылық 

статистикасы монито-

рингінің халықаралық 

ұйымдарын сипаттамай-

ды 

қағидаттарын атап 

көрсетеді 

2) әлемдік 

шаруашылық 

дамуының ағымдағы 

әлемдік үрдістерін 

сипаттайды 

3) әлемдік 

шаруашылық 

статистикасы 

мониторингінің 

халықаралық 

ұйымдарын 

айқындайды 

жүргізеді 

3) әлемдік шаруашылық 

статистикасын талдау 

бағыттары бойынша 

жүзеге асырады. 

 Soft skills ОН10 

Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметінің 

тиімділігін анықтаудың 

заманауи әдістемесінің 

дағдыларын меңгерген, 

халықаралық сауда мен 

сыртқы экономикалық 

мәмілелердің тиімділігін, 

әлемдік тауар 

нарықтарының 

конъюнктурасын және 

халықаралық сауда 

стратегиясын талдайды 

2) нарық конъюнктурасын 

айқындауды 

тұжырымдамайды: 

3) нарықтың нысандары мен 

түрлерін тұжырымдамайды 

4) "стратегия" ұғымын 

тұжырымдамайды  

 

1) Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметінің 

нысандарын айқындайды 

2) нарық конъюнктурасын 

анықтауды береді: 

3) нарықтың нысандары 

мен түрлерін 

тұжырымдайды 

4) "стратегия" ұғымын 

тұжырымдайды» 

1) Кәсіпорынның 

сыртқы экономикалық 

қызметінің нысандарын 

айқындайды; 

2) нарық 

конъюнктурасын 

айқындау: элементтер 

(субъектілер) 

арасындағы өзара 

байланысты 

айқындайды;) 

3) нарықтың 

нысандары мен 

түрлерін, олардың даму 

ерекшеліктерін 

тұжырымдайды 

4) "стратегия" ұғымын 

тұжырымдайды» 

  

 

1) Қазақстан 

экономикасындағы 

Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық 

қызметінің нысандарын 

талдайды, даму 

ерекшеліктерін 

айқындайды  

2) Қазақстан 

экономикасының негізгі 

бағыттарын дамыту 

шарттарын айқындайды 

3) нарықтың әртүрлі 

түрлерінің ағымдағы 

даму заңдылықтарын, 

олардың 

заңдылықтарын 

анықтайды 

4) компанияның 

стратегиясын, оның 

элементтерін 

қалыптастырады 

 ОН11 

 

Белгіленген тәртіпке сәйкес 

сыртқы сауда саясаты, 

тәуекелдерді басқару 

құралдарын және сыртқы 

экономикалық қызмет 

1) мемлекеттің сыртқы сауда 

саясатын қалыптастыру 

факторларын айқындамайды 

2) сыртқы сауда саясатының 

тәуекелдерін 

1) мемлекеттің сыртқы 

сауда саясатын 

қалыптастыру 

факторларын айқындайды 

2) сыртқы сауда 

1) мемлекеттің сыртқы 

сауда саясаты 

факторларының даму 

дәрежесінің ағымдағы 

жағдайын талдайды; 

1) мемлекеттің сыртқы 

сауда саясаты 

факторларының дамуын 

құрылымдық талдау 

дағдыларын көрсетеді: 
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саласындағы халықаралық 

сапа стандарттарын 

қамтамасыз ету 

қағидаттарын қолданады 

тұжырымдамайды 

3) Белгіленген тәртіпке 

сәйкес сыртқы 

экономикалық қызмет 

саласындағы стандарттарды 

тұжырымдамайды 

4) мемлекеттің сыртқы сауда 

саясатының бағыттарын 

айқындамайды 

саясатының тәуекелдерін 

қалыптастырады 

3) Белгіленген тәртіпке 

сәйкес сыртқы 

экономикалық қызмет 

саласындағы 

стандарттарды 

қалыптастырады 

4) мемлекеттің сыртқы 

сауда саясатының 

бағыттарын айқындайды 

2) сыртқы сауда 

саясатының 

тәуекелдерін 

қалыптастырады; 

3) Белгіленген тәртіпке 

сәйкес сыртқы 

экономикалық қызмет 

саласындағы 

стандарттарды 

қалыптастырады 

4) Қазақстанның 

сыртқы сауда 

саясатының жаңа 

бағыттарын іздестіруді 

және негіздеуді жүзеге 

асырады  

 

ретроанализ, ағымдағы 

жағдай және болжам; 

2) сыртқы сауда 

саясатын қалыптастыру 

кезінде тәуекелдерді 

азайту жолдарын 

айқындайды; 

3) Белгіленген тәртіпке 

сәйкес сыртқы 

экономикалық қызмет 

саласындағы 

стандарттарды 

қалыптастырады 

4) Қазақстанның сыр-

тқы сауда саясатын да-

мытудың жаңа бағытта-

рын негіздеуде білім 

мен дағдыларды жүйе-

леу 

 ОН12 

Кәсіби қызметте 

халықаралық маркетинг 

және қызметтердің 

халықаралық саудасы 

құралдарын пайдалану 

кезінде теориялық және 

практикалық білімді 

қолданады 

1) Халықаралық маркетинг 

құралдарын анықтамайды 

2) халықаралық сауда 

қағидаттарын 

тұжырымдамайды 

3) нарыққа кіру кедергілерін 

санамайды 

4) халықаралық сауданы 

қалыптастыру 

қағидаттарының түсінбеуін 

көрсетеді; 

 

2) халықаралық сауда 

қағидаттарын 

тұжырымдайды; 

3) нарыққа кіру 

кедергілерін санамайды; 

4) халықаралық сауданы 

қалыптастыру 

қағидаттарын түсінуді 

көрсетеді 

1) Халықаралық 

маркетинг құралдарын 

айқындайды; 

2) халықаралық сауда 

қағидаттарын 

тұжырымдайды; 

3) нарыққа кіру 

кедергілеріне, оларды 

төмендету жолдарына 

анықтама береді; 

4) халықаралық 

сауданы қалыптастыру 

қағидаттарын түсінуді, 

оларды Қазақстанның 

сауда саясатында 

практикада қолдануды 

көрсетеді 

1) Халықаралық марке-

тинг құралдарын пайда-

лануда білім мен дағды-

ларды көрсетеді; 

2) халықаралық сауда 

қағидаттарын тұжы-

рымдайды; 

3) халықаралық практи-

кадағы сауда 

кедергілерін талдауды 

жүзеге асырады;  

4) халықаралық сауданы 

қалыптастыру қағидат-

тарын түсінуді, оларды 

Қазақстанның сауда 

саясатында практикада 

қолдануды көрсетеді 

 ОН13 Тиісті әдістемелік және 

нормативтік құжаттарды 

әзірлеу кезінде фактілерді, 

сондай-ақ әзірленген 

жобаларды іске асыру 

1) жобаларды іске асыру 

кезінде құжаттар 

топтамасын қалыптастыру 

тәртібін сипаттамайды;  

2) жобаларды құру мен іске 

1) жобаларды іске асыру 

кезінде құжаттар пакетін 

қалыптастыру тәртібін 

сипаттайды; 

2) жобаларды құру мен 

1) жобаларды іске 

асыру кезінде құжаттар 

топтамасын 

қалыптастыру 

дағдыларын көрсетеді; 

1) жобаларды іске асыру 

кезінде құжаттар 

топтамасын 

қалыптастыру 

дағдыларын көрсетеді; 
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бойынша іс-шараларды 

және Кәсіпорынның 

сыртқы экономикалық 

қызметінің тиімділігін 

арттыру бойынша 

ұсыныстарды білу мен 

түсінуді қолданады 

асыруды Құжаттамалық 

қамтамасыз етуді 

қалыптастыру әдістемесі 

саласындағы білімін 

көрсетпейді; 

3) Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметінің 

тиімділігін арттыру 

жөніндегі ұсыныстарды 

әзірлеу процестерін 

сипаттамайды 

4) халықаралық нарықтарда 

кәсіпорынның даму 

стратегиясын қалыптастыру 

кезеңдерін айқындамайды 

5) Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметі 

кезінде маркетинг және 

заңнама саласындағы 

шектеулерді белгілемейді 

іске асыруды 

Құжаттамалық 

сүйемелдеуді 

қалыптастыру әдістемесі 

саласындағы білімін 

көрсетеді; 

3) Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметінің 

тиімділігін арттыру 

бойынша ұсыныстар 

әзірлеу процестерін 

сипаттайды; 

4) халықаралық 

нарықтарда 

кәсіпорынның даму 

стратегиясын 

қалыптастыру кезеңдерін 

айқындайды; 

5) Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметі 

кезінде маркетинг және 

заңнама саласындағы 

шектеулерді айқындайды 

2) жобаларды құру мен 

іске асыруды 

Құжаттамалық 

сүйемелдеу 

саласындағы жұмысты 

жүзеге асырады; 

3) Кәсіпорынның 

сыртқы экономикалық 

қызметінің тиімділігін 

арттыру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу 

процестерін 

сипаттайды; 

4) халықаралық 

нарықтарда 

кәсіпорынның 

стратегиясын іске 

асырудың жаңа 

жолдарын әзірлейді; 

5) Кәсіпорынның 

сыртқы экономикалық 

қызметі кезінде 

маркетинг және 

заңнама саласындағы 

шектеулерді төмендету 

ұсыныстарын әзірлейді 

2) құжат айналымы 

және жобаларды жасау 

мен іске асыруды 

Құжаттамалық 

сүйемелдеу 

саласындағы 

ерекшеліктер мен 

өзгерістерді 

сәйкестендіреді; 

3) сыртқы нарықтарда 

кәсіпорынның сауда 

саясатын 

қалыптастырудың 

ағымдағы процестерін 

талдайды, олардың 

тиімділігін арттыру 

бойынша ұсыныстар 

әзірлейді; 

4) халықаралық 

нарықтарда 

кәсіпорынның 

стратегиясын іске 

асырудың жаңа 

жолдарын әзірлейді; 

5) Кәсіпорынның 

сыртқы экономикалық 

қызметі кезінде 

маркетинг және заңнама 

саласындағы 

шектеулерді төмендету 

ұсыныстарын әзірлейді 

 

ОН14 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын іске асыруға 

ықпал ететін Қазақстанның 

қазіргі заманғы тарихы, 

Философия, қолданбалы 

экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндер бойынша өзекті 

білімдерін көрсетеді 

1) микро және 

макроэкономикалық 

сипаттағы іргелі 

экономикалық білімдерді 

көрсетпейді;  

2) Экономикалық 

есептеулерде математикалық 

әдістер мен Эконометрика 

саласындағы білімдерін 

көрсетпейді; 

1) микро және 

макроэкономикалық 

сипаттағы іргелі 

экономикалық білімдерді 

көрсетеді;  

2) Экономикалық 

есептеулерде 

математикалық әдістер 

мен Эконометрика 

саласындағы білімдерін 

1) бағыныстылық 

деңгейін анықтау 

кезінде базалық макро 

– және 

микроэкономикалық 

санаттарды айқындауға 

құрылымдық талдау 

жүргізеді; 

2) Эконометрика 

саласындағы базалық 

1) кәсіпорынның 

бағыну деңгейін 

анықтауға қатысты 

құрылымдық 

факторлық талдауларға 

сәйкес қорытынды 

жасайды; 

2) сыртқы сауда 

байланыстары 

саласында базалық 
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3) бухгалтерлік есеп және 

салық салу әдіснамасы, оның 

ішінде сыртқы 

экономикалық қызмет 

саласындағы білімін 

көрсетпейді; 

4) кәсіпорында 

басқарушылық және 

маркетингтік функцияларды 

білуін көрсетпейді; 

5) халықаралық 

экономикалық 

қатынастардың негізгі 

нысандарын дамытудың 

серпіні мен қазіргі заманғы 

үрдістерін талдауды жүзеге 

асырмайды 

көрсетеді; 

3) бухгалтерлік есеп және 

салық салу әдіснамасы, 

оның ішінде сыртқы 

экономикалық қызмет 

саласындағы білімдерін 

көрсетеді; 

4) кәсіпорындағы 

басқарушылық және 

маркетингтік қызметтер 

білімін көрсетеді; 

5) халықаралық 

экономикалық 

қатынастардың негізгі 

нысандарын дамытудың 

серпінін және қазіргі 

заманғы үрдістерін 

талдауды жүзеге асырады 

құралдарды біледі; 

3) салық салынатын 

базаның есебін жүзеге 

асырады, 

Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық 

қызметінің 

бухгалтерлік есебін 

құру принциптерін 

біледі; 

4) Компанияның 

құрылымдық 

құрылысын әзірлеуді 

жүзеге асырады, 

өндіріс және өткізу 

жүйесін құрудың 

базалық маркетингтік 

тетіктерін 

пайдаланады; 

5) халықаралық 

экономикалық 

қатынастардың негізгі 

нысандарын 

дамытудың серпінін 

және қазіргі заманғы 

үрдістерін талдауды 

жүзеге асырады 

операцияларды есептеу 

және моделдеу 

жүргізеді; 

3) салық салынатын 

базаның есебін жүзеге 

асырады, 

Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық 

қызметінің бухгалтерлік 

есебін құру 

принциптерін біледі; 

4) ұйымның 

құрылымын құруды 

жүзеге асырады, валюта 

нарығындағы, 

заңнамалық базадағы 

өзгермелі жағдайды 

ескере отырып, 

ұйымның мінез-құлық 

моделін әзірлейді;  

5) халықаралық 

экономикалық 

қатынастардың негізгі 

нысандарын дамытудың 

серпінін және қазіргі 

заманғы үрдістерін 

талдауды жүзеге 

асырады 

 

ОН15 

 

Тұрмыстық және іскерлік 

қарым-қатынастың 

коммуникативтік 

жағдайларында негізгі 

лексика-грамматикалық 

құралдарды тану және 

өнімді пайдалану 

дағдыларын меңгерген; 

берілген тақырып 

шеңберінде іскерлік қарым-

қатынаста монологтық 

сөйлеу дағдыларын 

меңгерген 

1) іскерлік тілде және 

тұрмыстық қарым-қатынаста 

кәсіби тақырып бойынша өз 

ұстанымын вербалдық 

білдіру дағдысын меңгерген 

емес; 

2) іскерлік тілде және 

тұрмыстық қарым-қатынаста 

ауызша және жазбаша 

сөйлеуді қисынды дұрыс, 

дәлелді және айқын құра 

алмайды; 

3) ақпарат берудің негізгі 

1) тұрмыстық қарым-

қатынастың кәсіби 

тақырыбы бойынша өз 

ұстанымын вербалды 

білдіру дағдыларын 

меңгерген; 

2) берілген топикті 

талқылау тақырыбы 

бойынша тұрмыстық 

қарым-қатынаста ауызша, 

дәлелді және нақты 

ауызша құра алады; 

3) ақпарат берудің негізгі 

1) іскерлік және 

тұрмыстық қарым-

қатынаста кәсіби 

тақырып бойынша өз 

ұстанымын вербалды 

білдіру дағдыларын 

меңгерген; 

2) топиканы 

талқылаудың берілген 

тақырыбына ауызша 

және іскерлік қарым-

қатынаста логикалық 

дұрыс, дәлелді және 

1) іскерлік қарым-

қатынастың стандартты 

және стандартты емес 

формаларын 

синтездейді; 

2) берілген топика 

тақырыбына пікірталас 

ережелерін нақты және 

дәлелді баяндау; 

3) іскери қарым-

қатынасты құрудың 

негізгі принциптерін 

практикада қолданады 
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принциптерін танымайды; принциптерін біледі; 

  

. 

анық құрастыра алады; 

3) іскери қарым-

қатынасты құрудың 

негізгі принциптерін 

практикада қолданады 
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27. Жұмыс берушілердің тізімі 
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