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Содержание каталога элективных дисциплин 

 

1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр экономики и управления по образовательной программе 

6В04144 - Экономика 

1 ООД PОAK 1111 Право и основы антикорупционной культуры       

       5       1 
2 ООД ENPLVI 1111 Экономика, навыки предпринимательства, 

лидерства и воспримчивости инноваций       

3 ООД EBZh 1111 Экология и безопасность жизнедеятельности    

 

 

Право и основы антикорупционной культуры – 5 кредитов 

              Пререквизиты: История Казахстана, Основы права (школьный курс). 

              Постреквизиты: Философия. 
    Целью преподавания дисциплины является достижение глубокого понимания 

теоретических знаний о государстве и праве, их взаимодействии и роли в жизни человека, 
формированию основ правового, антикоррупционногго мировозрения обучающегося 

способствовать выработке востребованного практикой прикладного знания о системе права 

Казахстана, его отраслях, основных нормах и наиболее важных правовых институтах развитие 
умения ориентироваться в системе действующего законодательства и умел пользоваться и 

выполнять юридические обязанности сформировать навыки работы с учебной и научной 

юридической литературой и нормативными правовыми актами; заинтересовать студента в 

постоянном развитии своего првосознания антикоррупционной культуры. 

     Краткое описание дисциплины: Целью освоения данной дисциплины является 

ознакомление обучающихся с экономическими навыками предпринимательства и 

восприимчивости инноваций, освоение понятийного аппарата и основных форм ведения 

бизнеса. 

 Ожидаемые результаты:  

 Знать: основы права, основные положения Конституции Республики Казахстан; 

основные положения действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и 

причины ее происхождения; меру морально-нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения; действующее законодательство, в том числе в области 

противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться 

в действующем законодательстве; используя закон, защищать свои права и интересы; 

работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры; задействовать 

духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции. 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам 

применения норм в современный период, правового анализа различных документов; 

умение анализировать ситуации конфликта интересов и морального выбора; 

совершенствования антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта 

интересов. 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения 

правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения 

коррупции; в вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

 



Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций –  5 кредитов 

           Пререквизиты: История Казахстана, География, биология  (школьный курс). 

           Постреквизиты: Экономика предприятия. 

           Цель:  Целью освоения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

экономическими навыками предпринимательства и восприимчивости инноваций, 

освоение понятийного аппарата и основных форм ведения бизнеса.  

 Краткое описание дисциплины: Изучение дисциплин дает деловые и 

предпринимательские навыки и опыт, который свойственен склонности обучающихся 

частных предпринимателей с вероятностью их успеха. Рассматриающиеся проблемы 

окружающих и предпринимательских навыков и компетенций связаны с более широкими 

возможностями, квалифицированной рабочей силой, распространением и отношением к 

предпринимательству. Дисциплина помогает предпринимательскому мышлению, и 

обучение студентов предпринимательским навыкам и критическому мышлению 

способствует принятию к принятию решения. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные концепции, 

созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; принципы 

функционирования рыночного механизма, саморегулирования и государственного 

воздействия на экономику; методы генерации предпринимательских идей; правовые 

аспекты предпринимательской деятельности. 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических 

явлений и процессов; применять на практике методы научного познания экономических 

явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического 

развития национальной и мировой экономики; междисциплинарного подхода при 

решении экономических проблем; для овладения знаниями для повышения квалификации 

в течение всей жизни. 

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным генерировать 

новые идеи; владеть междисциплинарным подходом при решении экономических 

проблем. 

 

 

Экология и безопасность жизнедеятельности– 5 кредитов 

Пререквизиты: Биология, самопознания (школьный курс). 

Постреквизиты: Охрана труда, написание дипломной работы. 

Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях 

устойчивого развития природы и общества.  

Краткое описание дисциплины: Формирование экозащитного мышления и 

исключений исключений из среды, природной среды, экосистемы и техносферы. 

 Ожидаемые результаты:  

 Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; основные 

способы и методы защиты компонентов окружающей среды; основы законодательства в 

области  охраны окружающей среды; концепцию, стратегии, проблемы устойчивого 

развития и практические подходы к их решению на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; основы законодательства по охране окружающей среды; принципы 

организации безопасных производственных процессов. 

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить оценку 

техногенного воздействия производства на окружающую среду. 

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

определения оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем; 

природоохранных задач; владения стандартными методиками мониторинга окружающей 



среды; оценивать состояние окружающей природной среды и степень техногенного 

воздействия производства на ее компоненты и составляющие. 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты 

окружающей среды; владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их 

для решения теоретических и практических задач. 

 
 

2 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень:  бакалавр экономики и управления по образовательной 

программе 6В04144 - Экономика 

1 

 

БД IM 2214-Инвестиционный менеджмент             4          3 

FM  2214 –Финансовый менеджмент 

2 БД PP  2215– Предпринимательское право               5          4 

DKB 2215 – Денги, кредит, банки    

3 

 

БД EG 2216 - Экономическая география          5          4 

RE 2216- Региональная экономика   

 

 

Инвестиционный менеджмент – 4 кредита 

         Пререквизиты: Экономическая теория. 

Постреквизиты: Предпринимательство.  

Цель: Дать студентам знания, необходимые для полного понимания цели, задач и 

функций инвестиционного менеджмента на макро, мезо и микроуровне, выработка у 

студентов комплексного представления о необходимости управления инвестиционным 

процессом. 

Краткое описание курса:  В дисциплине «Инвестиционный менеджмент» студенты 

узнают о важности понимания целей клиента в процессе управления портфелем и поймут 

практические вопросы, необходимые при управлении портфелями клиентов. Рассмотрев 

ряды инвесторов, которые, как было предложено, могут получить большую прибыль. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: разработки инвестиционных проектов на основе типовых методик с учетом 

действующих нормативно–правовых актов. 

Уметь: составления  специфики и внедрения инвестиционных проектов на финансовом 

рынке в Казахстане и зарубежных странах, а также функционирования финансовых 

посредников РК.  

Иметь навыки: готовить и принимать долгосрочные инвестиционные решения по 

вложению средств в реальные активы на всех уровнях управления в условиях 

сосуществования государственного и альтернативного секторов экономики. 

Быть компетентным: быть способным составлять бизнес–планы инновационных 

проектов производить расчет экономического обоснования стратегии управления 

предприятием и повышения его конкурентоспособности. 

 

 

Финансовый менеджмент – 4 кредита 

Пререквизиты: Экономическая теория. 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиции. 

Цель: Формирование теоретических знаний о системе управления отношениями в 

процессе создания, распределения и организации использования  денежных фондов. 



         Краткое описание курса: Дисциплина вычисляет, как менеджеры взаимодействуют 

с бухгалтерскими и финансовыми отделами, им можно понять, как фирмы достигают 

своих финансовых целей, используя принятие финансовых решений. Предмет также 

рассчитает о финансовых инструментах и методах, которые Организация Объединенных 

Наций, чтобы помочь фирмам максимизировать стоимость за счет принятия решений, 

составить свод бюджета, структуру капитала и управлять оборотным капиталом. 

          Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: разработки инвестиционных проектов на основе типовых методик с учетом 

действующих нормативно–правовых актов. 

Уметь: составления  специфики и внедрения инвестиционных проектов на финансовом 

рынке в Казахстане и зарубежных странах, а также функционирования финансовых 

посредников РК.  

Иметь навыки: готовить и принимать долгосрочные инвестиционные решения по 

вложению средств в реальные активы на всех уровнях управления в условиях 

сосуществования государственного и альтернативного секторов экономики. 

Быть компетентным: быть способным составлять бизнес–планы инновационных 

проектов производить расчет экономического обоснования стратегии управления 

предприятием и повышения его конкурентоспособности. 

 

 

Предпринимательское право  – 5 кредитов 

Пререквизиты: Организация бизнеса. 

Постреквизиты Экономика производственной сферы. Финансирование и 

кредитование инвестиции. 

Цель: Изучение совокупности норм, регулирующих хозяйственные отношения в 

Республике. Ознакомление с основными законодательными актами, содержащими нормы 

о  хозяйственной деятельности, определение ее места в рыночных отношениях в 

Республике Казахстан. Определение правового статуса хозяйствующих субъектов. 

Краткое описание курса: Изучение дисциплины «Предпринимательское право» 

предназначено для ознакомления с возникновением у студента проблемы и ее вероятности 

на деловую деятельность. Дисциплина предоставляет информацию о разнице между 

судьями первой и апелляционной инстанций, публичном праве и частном праве, 

гражданском праве и уголовном праве. А также юридические процедуры, деликатное 

право, компьютерное и интеллектуальное право, коммерческая случайность, договорное 

право и продажа товаров. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: содержание предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов, предусмотренные законодательством Казахстана; особенности 

правового регулирования предпринимательских отношений. 

Уметь: составлять различные виды предпринимательских договоров; решать задачи и 

казусы, составленные на основе обобщения правоприменительной и судебной практики 

разрешения хозяйственных споров. 

Иметь навыки: разработки инвестиционных проектов на основе типовых методик с 

учетом действующих нормативно–правовых  актов;  

Быть компетентным: рассчитывать на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно–правовой базы, макроэкономические показатели и социально–экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 



Денги, кредит, банки – 5 кредитов 

Пререквизиты: Финансы. 

Постреквизиты: Государственное регулирование экономики. 

Цель: Комплексное предоставление совокупности знаний по теоретическим 

аспектам денег и кредита, основам функционирования денежной, кредитной системы и 

банковской системы, международным кредитно-расчетным и валютным отношениям. 

Краткое описание курса: Измерение и измерение показателей денежного оборота и 

кредита, использование механизмов современной денежно-кредитной системы. В 

материале курса излагаются основные поиски и дается обзор новых появляющихся 

моделей. Он предоставляет инструменты, которые включают в себя конструктивные и 

финансовые ресурсы. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: сущность, функции и виды денег и кредита; понятие, структура и регулирование 

кредитной системы государства. 

Уметь: проводить исследования в области денег и денежного обращения, кредита, 

банковской деятельности на основе публикуемой статистической отчетности. 

Иметь навыки: знать сущность, функции и виды денег и кредита; понятие, структура и 

регулирование кредитной системы государства, проводить исследования в области денег 

и денежного обращения, кредита, банковской деятельности на основе публикуемой 

статистической отчетности. 

Быть компетентным: усвоить содержание финансовых отношений и их функции в 

экономике; получить представление о финансовой системе национальной экономики, 

финансовых посредниках и рынках; финансовую информацию,  специфику финансов 

предприятий. 

 

 

Экономическая география – 5 кредитов 

Пререквизиты: Экономическая теория. 

Постреквизиты: Зеленая экономика.  

Цель: Формирование у студентов представления о закономерности размещения 

производительных сил, действии экономических законов, природном и хозяйственно-

экономическом развитии регионов и стран современного мира, как совокупности 

взаимодействующих институтов под воздействием эндогенных и экзогенных факторов. 

Краткое описание курса: Экономическую географию производства можно 

определить как изучение распределения ресурсов, потребления и потребления, а также 

процессов, влияющих на это получение во времени. Целью данной дисциплины является 

понимание проблем экономической географии, здравое понимание теоретических 

аспектов экономической географии и применение этих теоретических наблюдений к 

анализу объемных величин и недавних изменений. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теории экономико-географического хозяйственного развития регионов и стран 

мира, теории глобальных экономико-географических процессов, методику анализа 

экономико-географических процессов, решения, принимаемые правительствами стран и 

международными экономическими организациями для предотвращения глобальных 

кризисов. 

Уметь: пользоваться PC для получения информации с сайтов, пользоваться ПП Statistica, 

SPSS или другими пакетами, содержащими методы статистического анализа. 

Иметь навыки: об особенности, закономерности и о проблемах развития современной 

международной экономики. 

Быть компетентным: способен анализировать  и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики  о социально-экономических процессах  и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 



Региональная экономика – 5 кредитов 

 Пререквизиты: Организация бизнеса.  

          Постреквизиты: Экономика отраслевых рынков. Экономика социальной сферы. 

 Цель: Изучить теоретические и методологические основы региональной экономики, 

концепция и принципы формирования региональной экономической политики. 

  Краткое описание курса: Курс внедрения у студентов умеют анализировать 

социально-экономические процессы, протекающие в регионах, оценивать уровень их 

развития и прогнозировать их перспективы на будущее, разрабатывать и реализовывать 

программы социально-экономического развития 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: сущность и содержание основных категорий и понятий региональной экономики. 

Уметь: применять основные методы исследования экономики регионов; оценивать 

основные тенденции регионального развития. 

Иметь навыки: о государственном регулировании экономики, как особом виде 

профессиональной деятельности. 

Быть компетентным: усвоить содержание финансовых отношений и их функции в 

экономике; получить представление о финансовой системе национальной экономики, 

финансовых посредниках и рынках; финансовую информацию,  специфику финансов 

предприятий. 
 

3 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и управления по образовательной программе 

6В04144 - Экономика 

1 
 

   БД NО 3223-Налогооблажение  
5 

 
6 NBP 3223- Налогово-бюджетная политика 

2 
 

БД 
 

GRE3217-Государственное регулирование экономики  
5 

 
5 MEO3217-Международные экономическое отношение 

3 

 

БД 

 

ЕА 3218 – Экономический анализ  

5 

 

5 FA 3218 - Финансовый анализ 

4 

 

БД 

 

EO 3220-Экономика отрасли  

5 

 

6 EOR 3220-Экономика отраслевых рынков 

5 
 

БД 
 

ESS 3221 –Экономика социальной сферы  
5 

 
5 ET 3221 – Экономика труда 

6 

 

БД 

 

EPS 3219 – Экономика производственной сферы  

5 

 

5 EENT 3219 - Экономическая эффективность новой техники и 

технологии 

7 БД 

 

EP 3222- Экономика природопользования  

4 

 

5 ZE 3222- Зеленая экономика 

8 БД 

 

ISE 3224 – Информационные системы в экономике  

4 

 

6 PUR 3224 - Разработка управленческих решений 

 

 

Налогооблажение – 5 кредитов 

Пререквизиты: Деньги, кредит, банки.  

         Постреквизиты: Управленческий учет. 
Цель: Изучение теории налогов и теоретических аспектов построения системы 

налогообложения, а именно раскрытие экономического содержания, функций и принципов 

налогов, исторических этапов становления и развития налогов и налоговой системы в РК. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Налогообложение» знакомит студентов с 

основными понятиями налоговой системы РК. Дисциплина заключает в себе основные 

различия между финансовой отчетностью и налогообложением, осуществлением 



транзакций, налогом на добавленную стоимость, корпоративным и личным 

налогообложением. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теорию налогов и теоретические аспекты построения системы налогообложения; 

приобрести навыки расчета налогов, порядка заполнения налоговых форм отчетности, 

применения упрощенного налогообложения. 

Уметь: различать виды налогов и основы налогообложения. 

Иметь навыки: выявить основные и дополнительные элементы налогов и сборов. 

Быть компетентным: формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  
 

 

Налогово-бюджетная политика - 5 кредитов 

Пререквезиты: Предпринимательское право. 
Постреквезиты: Управленческий анализ. 

Цель: Основной целью дисциплины является ознакомление с содержанием 

налоговой политики государства на каждый очередной финансовый год и два следующих 

плановых года и основными результатами по выполнению задач за предыдущий 

финансовый год. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Налогово-бюджетная политика» обзор 

концепций и методов, исследование для анализа, как налогово-бюджетная политика 

может помочь в этой макроэкономической стабильности и устойчивой долгосрочной 

перспективе. Этот макро курс практически построен вокруг основных фискальных тем, 

необходимых для анализа налогово-бюджетной политики. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: особенности организации налоговой системы. 

Уметь: понимать объективные возможности налогов в обществе, знание характера 

налоговых отношений на современном этапе, роли государства в управление налогами, 

его налоговой политики. 

Иметь навыки: владеть терминологией, иметь представление об основных проблемах в 

области налогов и налогообложения; 

Быть компетентным: оформлять платежные документы для перечисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 
 

 

Государственное регулирование экономики –5 кредитов 

Пререквизиты: Региональная экономика. 

Постреквизиты: Экономика отраслевых рынков.  
Цель: Формирование знаний о методах государственного регулирования экономики и их 

применение. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Государственное регулирование экономики» 

обучает студентов с уставными полномочиями и решениями агентств, а также с основной 

ролью, которую они играют в правительстве. В ходе изучения изучения у студентов 

способностей: описать сущность, методы и обоснованность реализации экономической 

политики государства; владеть навыками использования методов государственного 

управления, вырабатывать и реализовывать управленческие решения; усвоить сущность и 

механизмы государственного управления экономикой; умение выражать свое мнение с 

точки зрения будущего специалиста в области управления, понимать экономическую 

ситуацию, законы, принципы управления, чтобы решить проблему. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



Знать: о роли и месте знаний по дисциплине в процессе освоения программы по 

специальности, государственное регулирование экономики как особом виде 

профессиональной деятельности. 

Уметь: демонстрировать знания и понимания, основанные на навыках и развивающие 

знания по государственному регулированию экономики, практическое применение в 

дипломном проектировании и научно-исследовательской работе. 

Иметь навыки: знать особенности, закономерности и проблемы развития современной 

международной экономики, работать с законами, применять на практике принципы микро 

и макроанализа во взаимоотношениях между государствами в целях получения ими 

взаимной выгоды. 

Быть компетентным: Знать  о государственном регулировании экономики, как особом 

виде профессиональной деятельности. 
 

 

Международные экономическое отношение – 5 кредитов 

Пререквезиты: Экономическая география. 

Постреквезиты: Информационные системы в экономике. 
Цель: Изучение процессов международной экономики и тенденции их развития, 

взаимодействия национальной и мировой экономики, места и роли международных 

экономических отношений отдельных регионов и стран в современном мировом хозяйстве  

          Краткое описание курса: Дисциплина «Международное экономическое 

отношение» обучают торговлю товарами, услугами, активами, идеями и назначением 

экономических эффектов, а макроэкономические последствия также влияют на правила, 

представляют и политики, такие как тарифы, торговые квоты, РСМД над потоком 

капитала и режимом обменного курса. Эти взаимодействия имеют важные последствия, 

включая безработицу и инфицирование, рост или попадание отдельных секторов, а также 

последствия для различных групп населения. Они присущи национальному 

благосостоянию, экономической стабильности. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: особенности, закономерности и проблемы развития современной международной 

экономики. 

Уметь: работать с законами, применять на практике принципы микро и макроанализа во 

взаимоотношениях между государствами в целях получения ими взаимной выгоды. 

Владеть:  работать с законами, применять на практике принципы микро и макроанализа 

во взаимоотношениях между государствами в целях получения ими взаимной выгоды. 

Быть компетентным: знать особенности, закономерности и проблемы развития 

современной международной экономики, работать с законами, применять на практике 

принципы микро и макроанализа во взаимоотношениях между государствами в целях 

получения ими взаимной выгоды. 
 

 

Экономический анализ – 5 кредитов 

Пререквизиты: Международная экономика. 

          Постреквизиты: Анализ  данных и прогнозирование экономики. 
Цель: Формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем усвоения 

методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной 

деятельности, необходимых в практической работе. 

Краткое описание курса: Дисциплина обучает студентов использовать анализ 

микроэкономической теории для анализа вопросов государственной политики и знакомит 

с законами концепции макроэкономики. В качестве вводного курса он дает возможность 

использовать экономическое обоснование для критического обдумывания процесса 

выработки политики, кроме повседневных решений. Мы рассмотрим модели по теории 



потребителей и теории игр, чтобы понять поведение, рыночное равновесие и динамику, 

включая в рыночные сбои, внешние эффекты и общественные блага. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: как определять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты, выявлять 

резервы повышения эффективности функционирования предприятия. 

Уметь: понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, уметь их детализировать. 

Иметь навыки: применять навыки экономического анализа производственной, 

хозяйственной, финансовой деятельности предприятия. 

Быть компетентным: использовать основные и специальные методы экономического 

анализа информации, систематизировать и обобщать информацию, готовить обзоры, 

отчеты по вопросам профессиональной деятельности. 
 

 

Финансовый анализ – 5 кредитов 

         Пререквизиты:  Деньги, кредит, банки. 
Постреквизиты: Налогообложение. 

Цель: Цель данной дисциплины предоставить исчерпывающую информацию о 

финансовом анализе в областях планирования и контроля, подходящую для всех на любом 

уровне, желающих получить эту информацию для профессионального или личного 

использования. 

          Краткое описание курса: Дисциплина "Финансовый анализ" дает студентам прочую 

структуру в управлении финансовым анализом. Он раскрывает объем бухгалтерской 

информации, лежащей в основе финансового анализа, и учитывает, как применять эту 

информацию в финансовом анализе с использованием методологии денежных потоков для 

получения справедливой оценки компании. Целью данной дисциплины является выбор 

предпочтительной информации о финансовом анализе в планировании и контроле, 

подходящей для всех на любом уровне, желающем получить эту информацию для 

профессионального или личного использования.  
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: методологию финансового анализа, методику финансового анализа как 

совокупность специальных приемов анализа, сущность горизонтального, вертикального, 

трендового, пространственного, факторного и коэффициентного методов финансового 

анализа, анализ динамики состава и структуры активов баланса, анализ ликвидности 

баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта. 

Уметь: детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние 

факторов, комплексно оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения 

эффективности производства, оценивать рыночную позицию организации. 

Иметь навыки: применять навыки экономического анализа производственной, 

хозяйственной, финансовой деятельности предприятия. 

Быть компетентным: как управлять трудом в системе рыночных отношений, социальное 

развитие и уровень жизни, анализировать факторы влияющие на рынок труда, а также 

механизм его регулирования. 
 

 

Экономика отрасли - 5 кредитов 

         Пререквизиты: Статистика. 

         Постреквизиты: Экономика в транспортно-коммуникационном комплексе. 
Цель: Овладеть основным комплексом экономических вопросов в теории и практике 

экономической отрасли на промышленном предприятии в условиях рыночной экономики с целью 

достижения наибольших результатов производственно-хозяйственной деятельности при 
наименьших затратах трудовых, финансовых и материальных ресурсов. 



Краткое описание курса: Дисциплина «Экономика отрасли» обучает анализу частиц 

смеси между твердыми частицами и структурами. Наконец, обсуждается политика в 

области конкурентной и промышленной политики и регулирования. Основное внимание 

будет уделяться тому, как теоретические инструменты были использованы для анализа 

мелких проблем. Теория будет противопоставлена эмпирическим данным, и будет 

обсуждаться ее государственная политика и бизнес-стратегия. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: организационную структуру, производственную базу и систему взаимодействия 

предприятий различных отраслей экономики. 

Уметь: рассчитывать объемы грузовых и пассажирских перевозок;методологию 

формирования расходов, тарифов и цен, доходов и прибыли в различных отраслях 

экономики. 

Иметь навыки: методами учѐта и анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия;  методами учѐта основных средств и нематериальных активов предприятия, 

методами экономических исследований в области профессиональной  деятельности,  

методами маркетинговых исследований. 

Быть компетентным: рассчитывать на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно–правовой базы, макроэкономические показатели и социально–экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов. 
 

 

 

Экономика отраслевых рынков – 5 кредитов 

Пререквезиты: Государственное регулирование экономики. 

Постреквезиты: Экономика железнодорожного транспорта. 
Цель: Формирование у студентов представления об экономике отраслевых рынков и 

методах решения экономических задач, возникающих в процессе их профессиональной 

деятельности.  

Краткое описание курса: Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» рынок 

рынков, анализ поведения потребителей; стоимость продукции и полезные 

поставки; анализ конкурентных рынков; ценообразование с рыночной 

властью; монополистическая конкуренция и олигополия; государственное вмешательство 

и анализ благосостояния; частичное и общее равновесие, совокупность рынка, эффекты 

эффектов, теоретико-игровые наблюдения. Студенты рассматривают и описывают 

различные формы сбоев на рынке, а также анализируют и прогнозируют последствия 

рыночного соотношения и общественного благосостояния. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: экономические основы отраслевых рынков;инструментарий экономического 

анализа исследования рыночных структур;закономерности функционирования отраслей, 

рынков и фирмотечественный и зарубежный опыт в области изучения рыночных 

структур; прикладные знания в сфере развития возможностей и необходимости 

государственного регулирования отраслевой структуры. 

Уметь: самостоятельно использовать полученные знания в процессе последующего 

обучения в соответствии с учебными планами подготовки специалистов в практической 

деятельности. 

Иметь навыки: знать организационную структуру, производственную базу и систему 

взаимодействия предприятий различных отраслей экономики; 

Быть компетентным: рассчитывать объемы грузовых и пассажирских перевозок; 

методологию формирования расходов, тарифов и цен, доходов и прибыли в различных 

отраслях экономики. 

 

 

 



Экономика социальной сферы – 5 кредитов 

         Пререквизиты: Региональная экономика. 

         Постреквизиты: Информационные системы в экономике. 
Цель: Целью дисциплины является формирование целостного представления об 

экономических процессах, происходящих в социальной сфере на основе рассмотрения теоретико-

методологических и практических аспектов организации, планирования, финансирования, 

кадрового обеспечения социальной сферы в целом и отдельных ее отраслей. 

Краткое описание курса: Содержание дисциплин включает теоретико-практические 

вопросы управления социальной сферой. Среднесрочный капитализм и 

коррумпированные средневековые традиции сливаются в "Экономику социальной 

сферы".  Предмет истории казахстанской экономической системы посредством лекций, 

чтений, посещений промышленных предприятий. 
Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: особенности развития социальной сферы, ее регионах и зарубежом, основные 

направления и методы социальной политики, а также ее взаимосвязь с экономической и 

институциональной политикой; особенности экономических отношений в отраслях 

социальной сферы. 

Уметь: анализировать конкретные ситуации, возникающие в ходе трансформационных 

процессов в социальной сфере. 

Иметь навыки: обладать навыками нахождения, освоения и использования информации 

по проблемам развития отраслей социальной сферы и социальной политики в Республики 

и ее регионах; предложить пути и механизмы повышения экономической эффективности 

отраслей и учреждений социальной сферы региона. 

Быть компетентным: методик у расчета основных показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов социальной сферы в условиях рынка. 
 
 

 

Экономика труда- 5 кредитов 

Пререквизиты: Региональная экономика. 

Постреквизиты: Разработка управленческих решений. 

Цель: - ознакомить студентов с базовыми понятиями экономики труда, основами 

управления производительностью труда, механизмом функционирования рынка труда, изучить 

особенности формирования спроса и предложения на рынке труда, направления повышения 

производительности труда, рассмотреть практические аспекты анализа и решения основных 
проблем в области экономики труда.  

Краткое описание курса: Цель дисциплины «Экономика труда» - занятие студентов 

увлекательной прикладной областью - экономикой труда. Основная идея состоит в том, 

что экономика - это наука (а не набор потребления), предназначенная для объяснения 

реального поведения. Кроме того, рынок труда является игровым полем для рассмотрения 

экономической политики и институтов: налоги на фонд заработной платы, минимальная 

заработная плата, коллективные требования и т. д. д. Основная задача экономистов по 

труду состоит в том, чтобы объяснить, как функционируют в соответствии с любыми 

вариантами. Предварительными последствиями являются микроэкономика и курс по 

статистике или эконометрике. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: содержание предмета и метода экономики труда;  базовые категории экономики 

труда, такие как труд, трудовые ресурсы, занятость населения, безработица, рынок труда, 

рабочая сила, спрос и предложение на труд, заработная плата и др.;  неоклассическую 

модель формирования спроса на труд и предложения труда; модель поведения 

профсоюзов на рынке труда; направления и методы государственной политики на рынке 

труда в условиях современной рыночной экономики.  

Уметь: анализировать механизмы формирования поведения на рынке труда; оценивать 

статистическую информацию о состоянии ключевых индикаторов рынка труда;  

https://pandia.ru/text/category/institutcionalmznaya_politika/


Иметь навыки:  выявлять особенности государственного регулирования рынка труда;  

решать практические задания и тесты, предложенные в соответствии с темами 

дисциплины. 

Быть компетентным: как управлять трудом в системе рыночных отношений, социальное 

развитие и уровень жизни, анализировать факторы влияющие на рынок труда, а также 

механизм его регулирования. 
 

 

Экономика производственной сферы- 5 кредитов 

          Пререквизиты: Предпринимательское право, Менеджмент. 

Постреквизиты: Анализ производственно-хозяйственной сферы. 
Цель: Изучение закономерностей развития промышленности. 

Краткое описание курса: Экономика производственной сферы образовательная и 

научная дисциплина, в которой рассматривается роль и сущность производственной 

сферы, формирование, развитие значительной производственной сферы, отношения 

внутри рынка, феноменальные формы лежащих в основе отношений реалистичного 

производства. Теория классовых отношений, основанная только на рыночных 

отношениях, которая регулирует производственным и непроизводственным образом, в 

исключительных формулировках, функциях надзора и управления. 
Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: получение теоретических знаний и выработка практических навыков по 

экономической деятельности в промышленности с учетом отраслевой специализации. 

Уметь: анализировать  состояния развития промышленности. 

Иметь навыки: способен критически  оценить предлагаемые варианты  управленческих 

решений и разработать  и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Быть компетентным: быть способным применять навыки экономического анализа 

производственной, хозяйственной, финансовой деятельности предприятия. 
 

 

Экономическая эффективность новой техники и технологии-5 кредитов 

Пререквезиты: Математика в экономике. 

         Постреквезиты: Экономическое прогнозирование. 
Цель: Изучение механизмов, форм использования и обмена новой техники и технологии, 

институциональных основ формирования национального рынка техники и технологии. 

Краткое описание курса: Методика дисциплин «Экономическая эффективность 

новой техники и технологии» может включать в себя решения для производства внутри 

фирмы и внедрять. Дисциплина предлагает правильный (полезный) способ определения 

«влияние выбора на экономическую эффективность», а также эффективную 

экономическую эффективность с точки зрения его справедливости или моральной 

желательности (без учета прав и экономических преобразований), а также обнаружение 

достоверности обоснования или закона для его правильной точки зрения права. В курсе 

также будет углубляться каноническая литература, в изложении или извлечении по этому 

вопросу, отдельные выводы лекторов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теоретические основы и практические навыки в области технологии как науки и 

средства производства, интеллектуальной собственности, и как товара. 

Уметь: использовать навыки экономических оценок эффективности новой техники и 

технологии, приоритетных технологических решений. 

Иметь навыки: быть готовым проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инстументальных средств,  адаптировать современные  



информационные–коммуникационные технологии к задачам прикладных 

информационных систем в области экономики. 

Быть компетентным: − способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладныхисследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности; − способность 

использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной информации для 

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся запределами 

непосредственной сферы деятельности. 

 

 

Экономика природопользования-4 кредита 

         Пререквезиты: Экономическая география. 

         Постреквезиты: Написание и подготовка дипломной  работы. 

         Целью изучения дисциплины «Экономика природопользования» является изучение 

экономических проблем рационального использования природных ресурсов, выявление 

значения и роли природных факторов в развитии и 

функционировании экономических систем. 

          Краткое описание курса: Изучая требуемые дисциплины, студенты получают знания 

об окружающей среде и окружающей среде, а также об окружающей среде. Потребности 

экологических менеджеров и экономистов. Обучают студентов самых разных сторон, 

особенно включая географию человека, бизнес, социологию, инспектора, экологию и 

многое другое. Вас будет обучать ряду междисциплинарных сотрудников с интересами 

экологических исследований. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: отраслевые и региональные проблемы природопользования;  принципы и методы 

рационального использования природных ресурсов; экологическое нормирование и 

регулирование;  концепцию устойчивого развития; - основные методы оценки природных 

ресурсов и эффективности природоохранных мероприятий; основные положения и 

сущность экономического механизма охраны окружающей среды. 

Уметь: анализировать основные тенденции изменения состояния окружающей среды и 

принимать правильные решения; использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Иметь навыки: использования методологии исследования в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; методами и приемами анализа экологических и 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

Быть компетентным: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

 
Зеленая экономика – 4 кредита 

         Пререквизиты:  Экономическая география. 

Постреквезиты: Написание и подготовка дипломной  работы.  
Цель: является всестороннее рассмотрение экологических основ рационального 

природопользования, современного состояния природных ресурсов, окружающей природной 

среды и их охраны. Формирование новых ценностных ориентаций по отношению к природе, 

населению, хозяйству, человеку, экологического мышления, выработка навыков экологически 
оправданного поведения. 

Краткое описание курса: Представление о зеленой природе имеет весьма 

существенный характер. Объектами изучения и моделирования экономической зеленой 

экономики взаимосвязи являются экологические и экономические реализации, управление 

экономикой природных и экологических факторов, обоснование минимизации вреда 

окружающей среды. 



Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: отраслевые и региональные проблемы природопользования;  принципы и методы 

рационального использования природных ресурсов;  экологическое нормирование и 

регулирование;  концепцию устойчивого развития; - основные методы оценки природных 

ресурсов и эффективности природоохранных мероприятий; основные положения и 

сущность экономического механизма охраны окружающей среды. 

Уметь: анализировать основные тенденции изменения состояния окружающей среды и 

принимать правильные решения; использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Иметь навыки: использования методологии исследования в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; методами и приемами анализа экологических и 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

Быть компетентным: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

 
Информационные системы в экономике  - 4 кредита 

Пререквизиты: Экономика социальной сферы. 

Постреквизиты: Управленческий анализ. 
Цель: Изучение методических вопросов создания и функционирования информационных 

систем, их важнейших составляющих – рабочих мест, новых информационных технологий, 

включающих электронные документопотоки, базы данных и знаний, хранилища данных и защиту 
информации. 

Краткое описание курса: Студенты приобретают информационную систему как часть 

большего внимания к повышению эффективности и эффективности. Этим организациям 

необходимо вкладывать средства в систему правил, отвечающую их описанию: 

правильную функцию, правильный размер и правила цены. Роль аналитика бизнес-систем 

в большинстве организаций отвечает за преобразование приоритетов организации в 

требованиях, которые используются для выбора или построения системы управления для 

организации. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:информационные технологии обработки экономической информации; принципы 

построения реляционных баз данных; структуру и общую схему функционирования ЭИС; 

информационные технологии обработки экономической информации. 

Уметь:работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать 

технические средства для решения коммуникативных задач.   

Иметь навыки:  - навыками работы с универсальными и специализированными пакетами 

прикладных программ для решения управленческих задач; - навыками использования 

систем управления базами данных для организации, хранения, поиска и обработки 

информации; - инструментальными средствами для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей; современными техническими средствами и информационными 

технологиями; - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, методами управления проектами и их реализациями с 

использованием современного программного обеспечения; - инструментальными 

средствами анализа экономической информации, при принятии решений на тактическом и 

стратегическом уровнях управления; 

Быть компетентным: способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 
  

 

 



Разработка управленческих решений –4 кредита 

Пререквезиты: Экономика труда. 

Постреквезиты: Управленческий учет. 
Цель: Овладение студентами методами принятия управленческих решений, основанных на 

современной теории разработки решений, изучение теоретических основ разработки 

управленческих решений.  

Краткое описание курса: Дисциплина ориентируется на осмысление зарубежного и 

отечественного опыта в принятии управленческих решений. Разработка управленческих 

решений - это приложение или веб-технология, используемая для планирования, 

реализации и оценки процессов. Он используется для практического обучения и в 

наиболее распространенной форме из двух элементов: сервер, который выполняет базовые 

функции и интерфейс пользователя, управляет преподавателями, студентами и 

администраторами. 
Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: предметную область и понимать ключевые концепции разработки управленческих 

решений; понимать методику построения модели разработки управленческих решений. 

Уметь: понимать, оценивать и контролировать любые неопределенности в процессе 

разработки управленческих решений; приобрести навыки, необходимые для 

формирования сильной команды участников в разработке управленческих решений; 

понимать критерии эффективности разработки управленческих решений; осознавать 

ответственность руководителя за качество разработки и реализацию управленческих 

решений; применять на практике знания в области разработки управленческих решений в 

зависимости от различных организационных структур компании. 

Иметь навыки: быть готовым к участию в разработке экономических и инвестиционных 

проектов. 

Быть компетентным: способен критически  оценить предлагаемые варианты  

управленческих решений и разработать  и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 
 

 

4 курс 

 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и управления по образовательной программе 

6В04144 - Экономика 

1 

 

     БД UA 4225-Управленческий анализ  

5 

 

7 UU 4225-Управленческий учет 

2 
 

 
ПД 

EP 4310-Экономическое прогнозирование  
5 

 
7 APHD 4310-Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности  

3 

 

 

ПД 

EZhT 4310 - Экономика железнодорожного 

транспорта 

 

5 

 

7 

ETKK 4310 - Экономика в транспортно-

коммуникационном комплексе 

 
 

 

 
 

 

 

 



Управленческий анализ – 5 кредитов 

 

   Пререквизиты: Информационные системы в экономике . 

   Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.  

   Цель управленческого анализа  - это предоставление информации собственникам и  

менеджерам для принятия управленческих решений, выбора вариантов развития, 

определения стратегических приоритетов. 

           Краткое описание курса: Дисциплина «Управленческий анализ» знакомит вас с 

анализом и стратегией управления. Вы изучите принципы управления, ряд экономических 

методов управления и полезные инструменты для внутреннего анализа и 

планирования. Помогут понять исследования, исследования, политики и операции 

организации. Управленческий анализ – комплексный анализ внутренних органов и 

внешних проявлений, направленный на выявление признаков состояния бизнеса, его 

выраженных и слабых сторон, выявление признаков проблем. Цель управленческого 

анализа – это охват собственников и менеджеров для принятия управленческих решений, 

выбор вариантов развития, определение рациональных приоритетов. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: источники информации, основы построения, расчета и анализа для принятия 

управленческих решений;  основные процедуры и методики управленческого анализа;  

особенности формирования доходов, расходов и результатов деятельности организации 

для дальнейшего использования в аналитических процедурах;  особенности, принципы и 

функции анализа как процесса управления; 

Уметь:  анализировать и интерпретировать экономические показатели;  осуществлять 

поиск информации для принятия управленческих решений;  осуществлять выбор 

аналитических процедур для обработки данных; 

Иметь навыки:   современными методами сбора, обработки и анализа экономической 

информации;  методами и приемами анализа экономических явлений и процессов. 

Быть компетентным: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 
 

 

Управленческий учет-5 кредитов 

 

Пререквизиты: Разработка управленческих решений. 

 Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.  

          Цель: анализировать и фиксировать различные виды производственных затрат; 

подготовить финансовую отчетность для производителя с использованием различных 

систем калькуляции; оценить затраты для производственной компании и провести полный 

анализ затрат, объемов и прибыли; оценивать статические и гибкие бюджеты и отчеты; а 

также оценить возможности капиталовложений. 

           Краткое описание курса: Эта дисциплина фокусируется на сборе общедоступной 

финансовой бухгалтерской информации для прошлых результатов, прогнозирования 

результатов результатов, а также оценки стоимости капитала и прибыли. Научит основам 

управленческого учета, в том числе, как ориентироваться в финансовой и связанной с ней 

информации, менеджерам по обороту, чтобы помочь им принять решения, о рассмотрении 

расходов и расходов по распределению расходов, о том, как проводить анализ расходов, 

объем и прибыль, а также о том, как определить, какие расходы и выгодные 

решения. Цели изучения дисциплины: анализировать и фиксировать виды различных 

производственных затрат; подготовить финансовую отчетность для производителя с 

использованием различных систем калькуляции; оценить полный расход для 



производственной компании и провести анализ затрат, объемов и прибыли; оценка 

готовых и гибких бюджетов и отчетов; а также оценить возможность капиталовложений. 
 Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: роль и назначение управленческого учета; порядок и необходимость 

классификации затрат; организационные аспекты внедрения управленческого учета; 

содержание управленческого учета, его предмет, принципы, метод и регламент; 

информационную базу для проведения учетных мероприятий; классификацию затрат и 

структуру себестоимости; современные методы учета затрат  калькулирования 

себестоимости. 

Уметь: классифицировать затраты по множеству признаков; калькулировать 

себестоимость различными методами; использовать результаты управленческого учета 

для выработки эффективных управленческих решений. 

Иметь навыки: применения в процессе работы системы бюджетирования и 

финансового планирования, как составной части эффективной управленческой политики. 

Быть компетентным: способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 
 

 

Экономическое прогнозирование – 5 кредитов 

Пререквизиты: Финансирование и кредитование инвестиции.  

Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы. 

Цель: Является освоение компетенций, необходимых для подготовки 

экономических кадров, владеющих методами прогнозирования, которые используются 

при планировании деятельности организации в ближайшей и отдаленной перспективе. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Экономическое прогнозирование» 

понимание методов макроэкономического прогнозирования. Студенты изучают 

практические примеры и обучение экономическому прогнозированию с использованием 

минимальных данных и программного обеспечения. Актуальность дисциплины 

определение состояния экономики в деловом цикле и ожидание будущего развития 

экономики имеет большое значение для денежно-кредитной и налогово-бюджетной 

политики, но это также актуально для решений компаний и домашних хозяйств. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: методы прогнозирования, применяемые в процессе разработки и реализации 

управленческого решения; методы моделирования управленческих задач и выбор 

оптимальных управленческих решений с помощью средств ИКТ, методы построения 

прогнозов на основе данных управленческого учета.  

Уметь: соединять теоретические методы с хозяйственной практикой при разработке и 

реализации управленческих решений, применять методы прогнозирования в анализе 

производственно-хозяйственной деятельности и по результатам анализа разрабатывать 

обоснованные управленческие решения с помощью средств ИКТ, моделировать и 

прогнозировать социально-экономические процессы, определять основные направления 

развития организации. 

Иметь навыки:  методологией и технологией разработки прогнозов и планов, навыками 

обработки и анализа экономических и финансовых показателей, приемами использования 

макромоделей при обосновании прогнозов и планов. 

Быть компетентным:  способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; способностью 

оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности. 

 



Анализ производственно-хозяйственной деятельности– 5 кредитов 

         Пререквизиты: Организация бизнеса. 

         Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной работы. 

         Целью изучения дисциплины является формирование аналитических навыков путем 

освоения методологических основ и приобретения опыта применения методов 

экономического анализа, необходимых в практической работе. 

         Краткое описание курса: Дисциплина «Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности» фокусируется на действиях людей, о возможных предпосылках, которые 

обеспечивают люди, стремясь к наиболее высокой эффективности выгоды или 

полезности. Строительными блоками экономики являются исследования труда и 

торговли. Задача состоит в том, чтобы создать методы создания лучших методов 

достижения результатов. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: порядок расчета основных показателей харкактеризующих тенденцию, 

колеблемность уровня временных рядов, порядок расчета параметров уровнении 

описывающих тенденцию развития явлении.  

Уметь: проводить расчеты доверительных интервалов при проведении прогнозов. 

Иметь навыки: планирования и использования методов разработки общей и 

функциональных стратегий развития предприятия; 

Быть компетентным: рассчитывать на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно–правовой базы, макроэкономические показатели и социально–экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов. 
 
 

Экономика железнодорожного транспорта - 5 кредитов 

Пререквезиты: Экономика отраслевых рынков. 

Постреквезиты: Написание и подготовка дипломной  работы.  
Цель: Научить студентов основам экономики железнодорожного транспорта и 

планирования его работы в соответствии с экономическими законами, действующими в системе 

рыночных отношений, в тесной взаимосвязи с вопросами повышения эффективности и качества 

работы транспортной системы. 
Краткое описание курса: Методы определения экономической эффективности 

мероприятий и комплексных программ. Грузовые и пассажирские перевозки, их планирование. 

Планирование эксплуатационных расходов железных дорог и расчет себестоимости перевозок. 
Организация производственно-хозяйственной деятельности тепловозного депо. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: особенности экономической деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта; основные принципы планирования работы и развития транспорта; экономику 

эксплуатационной работы, систему её показателей; основы организации и нормирования 

труда,  особенности оплаты труда на железнодорожном транспорте. 

Уметь: анализировать технико-экономические показатели; оценивать уровень 

эксплуатационной работы железнодорожного транспорта; определять потребность в 

трудовых ресурсах, оценивать эффективность организации и оплаты труда; экономически 

оценивать качество перевозок и использование технических средств транспорта, 

определять транспортные затраты на перевозки железнодорожным транспортом. 

Иметь навыки:  навыками, необходимыми для планирования и регулирования 

экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта. 

Быть компетентным: способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

 

 



Экономика в транспортно-коммуникационном комплексе - 5 кредитов 

           Пререквизиты: Экономика отрасли. 

 Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы. 

 Цель: Научить студентов основам транспортной системы Республики Казахстан как 

совокупности различных видов транспорта; роли транспортного рынка в экономике 

страны, характеристике современного состояния транспортно-дорожного комплекса 

Казахстана; формам и методам интермодального взаимодействия и конкуренции между 

ними; формирование спроса на транспортные услуги и планирование перевозок; 

маркетинговых принципов управления на транспорте; разработки тарифной политики и 

направления повышения эффективности транспортного обслуживания потребителей. 

 Краткое описание курса: Единая транспортная система Казахстана. Транспортно-

дорожный комплекс Казахстана. Технико-экономическая характеристика магистральных 

видов транспорта. Железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, 

воздушный, трубопроводный и другие виды транспорта. Экономические показатели и их 

особенности на различных видах транспорта. Экономическое обоснование рационального 

распределения грузовых перевозок между видами транспорта.  

          Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:  структуру транспортно-коммуникационной системы Казахстана, удельный вес 

каждого вида транспорта в грузообороте и объеме перевозок, характеристику работы и 

технико-экономические показатели по видам транспорта, особенности планирования 

грузовых и пассажирских перевозок, принципы и методы выбора видов транспорта, 

издержки на перевозки и транспортные тарифы, пути повышения эффективности и 

конкурентоспособности различных видов транспорта, основные направления 

комплексного развития транспортной системы Казахстана. 

Уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели работы и потребные 

парки подвижного состава (флота) на различных видах транспорта при перевозке 

различных грузов. 

Иметь навыки: навыками, необходимыми для планирования и регулирования 

экономической деятельности предприятий транспорта. 

Быть компетентным: способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 
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Элективті пәндер каталогының мазмұны 

 

1 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  

Академиялық дәрежесі: 6В04144 – «Экономика» 

білім беру бағдарламасындағы экономика және басқару бакалавры 

1 ЖББП KSZhKMN 1111 Құқық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері    

 

 

       5 

 

 

    1 2 ЖББП EKKIKD 1111 Экономика және кәсіпкерлік, 
көшбасшылық және инновацияны қабылдау дағдылары 

3 ЖББП ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі   

 

 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері   – 5 кредит 

              Пререквизиттер: Қазақстан тарихы. Құқық негіздері (Мектеп курсы). 

              Постреквизиттер: Философия. 
              Мақсаты: Пәннің мақсаты болып табылады терең түсінікке қол жеткізу мемелект және 

құқық, олардың өзара іс-қимылы және адам өміріндегі рөлі туралы теориялық білім, білім 

алушының құқықтық сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымының негіздерін қалыптастыру 

құқық жүйесі туралы практикада талап етілетін қолданбалы білімді тұжырымдауға ықпал ету 
Қазақстан, оның салалары, негізгі нормалары  және  неғұрлым маңызды құқықты, институттарды 

қолданыстағы заңнама жүйесінде бағдарлай білуді дамыту және көзделгкен құқықтарды 

пайдалану және көзделген құқықтарды пайдаланужәне заңды міндеттерді орындау оқу және 
ғылыми заң әдебиеттерімен және нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру, құқықтық актілермен танысу, студентті өзінің құқықтық санасының тұрақты 

дамуына қызықтыру сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет.    
           Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің 

экономикалық дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық 

аппаратты және бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады. 

            Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін; 

Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелерін; сыбайлас жемқорлықтың 

сипаты және оның пайда болу себептерін; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін 

моральдық және заңды жауапкершілік шарасын; қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамаларын. 

Істей білуі керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдай 

алады және қажетті нормативтік актілерді қолдана алады, қолданыстағы заңнамамен 

танысу, заңды пайдалануды, сіздің құқықтарыңыз бен мүдделеріңізді қорғауды. 

Меңгеруі керек: қазіргі заманғы стандарттарды қолдану мәселелері бойынша құқықтық 

мәселелер бойынша пікірталастар жүргізуді, әртүрлі құжаттарды құқықтық талдауды, 

мүдделер қақтығысы мен моральдық таңдау жағдайларын талдау мүмкіндігін; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіруді, мүдделер қақтығысы жағдайындағы 

әрекеттер; 

Білікті болу: сыбайлас жемқорлықтың себептері мен пайда болу мәселелерінде; сыбайлас 

жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның әр түрлі көріністері. 

 

 

Экономика және кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары – 5 кредит 

           Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, география, биология (мектеп курсы). 

           Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы. 
           Мақсаты: Бұл пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің экономикалық 

дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық аппаратты және 

бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады. 



           Пәннің қысқаша мазмұны: Пәндерді оқыту жеке кәсіпкерлердің білім алушыларының 

табысқа жету ықтималдығына бейімділігімен сипатталатын іскерлік және кәсіпкерлік дағдылар 
мен тәжірибе береді. Қоршаған орта мен кәсіпкерлік дағдылар мен құзыреттердің қарастырылып 

отырған мәселелері кең мүмкіндіктермен, білікті жұмыс күшімен, кәсіпкерлікке таралумен және 

көзқараспен байланысты. Тәртіп кәсіпкерлік ойлауға көмектеседі, ал студенттерге кәсіпкерлік 
дағдылар мен сыни ойлауды үйрету шешім қабылдауға ықпал етеді. 

          Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; экономикалық ойдың 

ұзақ эволюциясы барысында құрылған негізгі концепцияларды; нарықтық механизмнің 

жұмыс істеу принциптерін, өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету 

принциптерін; кәсіпкерлік идеяларды генерациялау әдістерін; кәсіпкерлік қызметтің 

құқықтық аспектілерін. 

Істей білуі керек: Экономикалық құбылыстар мен процестердің пайда болуының мәні 

мен формалары туралы білімді жүйелендіруді; экономикалық құбылыстарды ғылыми 

таным әдістерін тәжірибеде қолдануды. 

Меңгеруі керек:  ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық даму 

тенденциялары мен жағдайын талдау және бағалауды; экономикалық мәселелерді шешуде 

пәнаралық тәсілді; өмір бойы біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеруді.  

Білікті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды құруға қабілетті болуы, 

экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді меңгеру. 

 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі – 5 кредит 
Пререквизиттер: Биология, Өзін-өзі тану (мектеп курсы). 

Постреквизиттер: Еңбекті қорғау. Диплом жұмысымен жазу. 

Мақсаты: Табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы 

тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Экологиялық ойлау мен қоршаған ортадан, табиғи 

ортадан, экожүйеден және техносферадан ерекше жағдайларды қалыптастыру. 
            Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтарын; қоршаған 

орта компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы заңнама негіздерні; орнықты даму тұжырымдамасын, стратегиясын, 

проблемалары және оларды жаһандандыруды, өңірлік және жергілікті деңгейлерде 

шешудің практикалық тәсілдерін; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздерін; 

қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттарын. 

Істей білуі керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің қоршаған 

ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізуді. 

Меңгеруі керек:   экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын зерттеуге; 

экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын 

анықтауға; табиғатты қорғау міндеттерін; қоршаған орта мониторингінің стандартты 

әдістемелерін меңгеруді; қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және өндірістің оның 

құрауыштары мен құрауыштарына техногендік әсер ету дәрежесін бағалауды. 

Білікті болу:  Экология және тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде; 

базалық ғылыми-теориялық білімді меңгеру және оларды теориялық және практикалық 

міндеттерді шешу үшін қолдануда. 

 

 

 

 

 
2 курс 

 



№ Цикл                 Коды және атауы Кредиттер Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В04144 – «Экономика» 

білім беру бағдарламасындағы экономика және басқару  бакалавры 

1 
 

БП IB 2214- Инвестицияларды басқару  
4 

 
3 KM 2214 – Қаржы менеджменті        

2 

 

    БП KK 2215– Кәсіпкерлік құқық           5           4 

ANB 2215 – Ақша, несие, банктер   

3 

 

    БП EG 2216 - Экономикалық география           5           4 

АE 2216- Аймақтық экономика     

 

 

Инвестицияларды басқару -4 кредит 

              Пререквизиттер: Экономикалық теория. 

              Постреквизиттер: Кәсіпкерлік.  

              Мақсаты: студенттерге макро, мезо және микро деңгейдегі инвестициялық 

менеджменттің мақсатын, міндеттері мен функцияларын толық түсіну үшін қажетті білім 

беру, студенттерде инвестициялық процесті басқару қажеттілігі туралы жан-жақты түсінік 

қалыптастыру. 

              Курстың қысқаша сипаттамасы: "Инвестициялық менеджмент" пәнінде 

студенттер портфельді басқару процесінде клиенттің мақсаттарын түсінудің 

маңыздылығы туралы біледі және клиенттердің портфельдерін басқаруда қажетті 

практикалық мәселелерді түсінеді. Ұсынылған инвесторлардың қатарына қарап, үлкен 

пайда табуға болады. 

             Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерді ескере отырып, типтік 

әдістемелер негізінде инвестициялық жобаларды әзірлеуді.  

Меңгеруі керек: Қазақстан мен шет елдердің қаржы нарығында инвестициялық 

жобалардың ерекшелігін құру және енгізу, сондай-ақ ҚР қаржы делдалдарының жұмыс 

істеуді.  

Дағдыларға ие болу: экономиканың мемлекеттік және баламалы секторларының қатар 

өмір сүруі жағдайында басқарудың барлық деңгейлерінде нақты активтерге қаражат салу 

жөнінде ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдер дайындау және қабылдауға. 

Білікті болуы керек: инновациялық жобалардың бизнес–жоспарларын құруға, 

кәсіпорынды басқару стратегиясының экономикалық негіздемесін есептеуге және оның 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруға қабілетті болуға. 

           

 

Қаржы менеджменті-4 кредит 

Пререквизиттер:  Экономикалық теория.          

Постреквизиттер: Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу. 

Мақсаты: ақша қорларын құру, бөлу және пайдалануды ұйымдастыру процесінде 

қатынастарды басқару жүйесі туралы теориялық білімді қалыптастыру. 

          Курстың қысқаша мазмұны: Тәртіп менеджерлердің бухгалтерлік есеп және 

қаржы бөлімдерімен қалай қарым-қатынас жасайтындығын есептейді, олар қаржылық 

шешімдер қабылдау арқылы фирмалардың қаржылық мақсаттарына қалай қол 

жеткізетінін түсінеді. Сондай-ақ, тақырып Біріккен Ұлттар Ұйымының фирмаларға шешім 

қабылдау арқылы құнын арттыруға, бюджет жиынтығын, капитал құрылымын құруға 

және айналым капиталын басқаруға көмектесетін қаржылық құралдар мен әдістерді 

есептейді. 

 

 

          Күтілетін нәтижелер: пәнді оқып, студент: 



Білуге тиіс: қаржылық менеджменттің функциялары мен әдістерін; қаржылық 

менеджменттің негізгі түсініктерін, жобаның және компанияның құндылығын басқарудың 

ерекшеліктерін, капитал құрылымы және дивиденд саясатын. 

Істей білуі керек: ақша ағынының болашақ және ағымдағы құнын есептей алады, 

инвестициялық жобаларды талдауды; инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжау; 

негізгі және айналым капиталын басқаруды. 

Меңгеруі керек:  капиталдың өзіндік құны мен құрылымын талдау; өндірістік және 

қаржылық тәуекелді бағалау; жедел талдауды. 

Білікті болу: қаржылық қатынастардың мазмұнын және олардың экономикадағы 

функцияларын білу, халық шаруашылығының қаржылық жүйесі, қаржылық делдалдар 

мен нарықтар туралы түсінік алу, қаржылық ақпарат, кәсіпорынның қаржыландыру 

ерекшелігі 

 

Кәсіпкерлік құқық-5 кредит 

                 Пререквизиттер: Бизнесті ұйымдастыру. 

                 Постреквизиттер: Өндіріс экономикасы. Инвестицияларды қаржыландыру 

және несиелеу. 

                 Мақсаты: Республикадағы шаруашылық қатынастарды реттейтін нормалардың 

жиынтығын зерттеу. Шаруашылық қызметі туралы нормалары бар негізгі заңнамалық 

актілермен танысу, оның Қазақстан Республикасындағы нарықтық қатынастардағы орнын 

анықтау. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің құқықтық мәртебесін анықтау.  

                Курстың қысқаша сипаттамасы: "Кәсіпкерлік құқық" пәнін оқу студенттің 

проблемасының пайда болуымен және оның іскерлік қызметке ықтималдығымен танысуға 

арналған. Пән бірінші және апелляциялық сатылардағы судьялардың, жария құқық пен 

жеке құқықтың, азаматтық құқық пен қылмыстық құқықтың айырмашылығы туралы 

ақпарат береді. Сондай-ақ заңды рәсімдер, нәзік құқық, компьютерлік және зияткерлік 

құқық, коммерциялық кездейсоқтық, шарттық құқық және тауарларды сату. 

                 Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: кәсіпкерлік қызметтің мазмұнын; Қазақстан заңнамасында көзделген 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің ұйымдық-құқықтық нысандары; кәсіпкерлік 

қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктерін. 

Істей алу керек: Кәсіпкерлік шарттардың әртүрлі түрлерін құрастыруды, шаруашылық 

дауларды шешудің құқық қолдану және сот тәжірибесін жалпылау негізінде жасалған 

міндеттер мен оқиғаларды шешуді. 

Дағдысы болу керек: қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерді есепке ала отырып, 

типтік әдістемелер негізінде инвестициялық жобаларды әзірлеуге. 

Құзыретті болу: қолданыстағы нормативтік–құқықтық базаны, макроэкономикалық 

көрсеткіштерді және шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің әлеуметтік–

экономикалық көрсеткіштерін ескере отырып, үлгілік әдістемелер негізінде есептеу. 

 

 

Ақша, несие, банктер  - 5 кредит 

              Пререквизиттер: Қаржы. 

              Постреквизиттер: Экономиканы мемлекеттік реттеу. 

              Мақсаты: ақша мен несиенің теориялық аспектілері, ақша, несие жүйесі мен банк 

жүйесінің жұмыс істеу негіздері, халықаралық несие-есеп айырысу және валюталық 

қатынастар туралы кешенді білім беру. 

              Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақша айналымы мен кредит көрсеткіштерін 

өлшеу және өлшеу, қазіргі ақша-кредит жүйесінің тетіктерін пайдалану. Курстың 

материалы негізгі іздеулерді ұсынады және жаңа пайда болған модельдерге шолу 

жасайды. Ол конструктивті және қаржылық ресурстарды қамтитын құралдарды ұсынады. 

             Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 



Білуге тиіс: ақша мен кредиттің мәнін, функциялары мен түрлерін, мемлекеттің кредит 

жүйесінің түсінігін, құрылымы және реттелуін. 

Істеуі керек: жарияланған статистикалық есептілік негізінде ақша және ақша айналымын, 

кредит, банк қызметі саласында зерттеулер жүргізуді. 

Дағдыларға ие болу: ақша мен кредиттің мәнін, функциялары мен түрлерін білу; 

мемлекеттің кредит жүйесінің түсінігі, құрылымы және реттелуі, жарияланатын 

статистикалық есептілік негізінде ақша және ақша айналымы, кредит, банк қызметі 

саласында зерттеулер жүргізуді. 

Құзыретті болу: қаржылық қатынастардың мазмұнын және олардың экономикадағы 

функцияларын меңгеру; ұлттық экономиканың қаржы жүйесі, қаржылық делдалдар мен 

нарықтар туралы түсінік алу; қаржылық ақпарат, кәсіпорындар қаржысының ерекшелігі. 

 

 

Экономикалық география – 5 кредит 

              Пререквизиттер: Экономикалық теория. 

              Постреквизиттер: Жасыл экономика.  

              Мақсаты: студенттерде эндогендік және экзогендік факторлардың әсерінен өзара 

әрекеттесетін институттардың жиынтығы ретінде өндіргіш күштердің орналасу 

заңдылықтары, экономикалық заңдардың әрекеті, аймақтар мен қазіргі әлем елдерінің 

табиғи және экономикалық-экономикалық дамуы туралы түсінік қалыптастыру. 

             Курстың қысқаша мазмұны: Өндірістің экономикалық географиясын 

ресурстарды бөлуді, тұтынуды және тұтынуды, сондай-ақ уақыт өте келе оған әсер ететін 

процестерді зерттеу ретінде анықтауға болады. Бұл пәннің мақсаты экономикалық 

география мәселелерін түсіну, экономикалық географияның теориялық аспектілерін 

дұрыс түсіну және осы теориялық бақылауларды көлемдік шамалар мен соңғы 

өзгерістерді талдауға қолдану болып табылады. 

             Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: әлем елдері мен өңірлерінің экономикалық-географиялық экономикалық 

даму теорияларын, жаһандық экономикалық-географиялық үдерістер теорияларын, 

экономикалық-географиялық үдерістерді талдау әдістемесін, жаһандық дағдарыстардың 

алдын алу үшін елдер үкіметтері мен Халықаралық экономикалық ұйымдар қабылдайтын 

шешімдерді. 

Істей алу керек: сайттардан ақпарат алу үшін PC пайдалану, статистикалық талдау 

әдістері бар Statistica, SPSS немесе басқа пакеттерді пайдалану. 

Дағдысы болу: қазіргі халықаралық экономиканың ерекшеліктері, заңдылықтары және 

даму проблемалары туралы. 

Құзыретті болу: әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық 

және шетелдік статистиканың деректерін талдауға және түсіндіруге, әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтауға қабілетті болу. 

 

 

Аймақтық экономика  – 5 кредит 

               Пререквизиттер: Бизнесті ұйымдастыру.  

               Постреквизиттер: Нарықтық экономика саласы. Әлеуметтік экономика. 

               Мақсаты: Аймақтық экономиканың теориялық және әдіснамалық негіздерін, 

аймақтық экономикалық саясаттың тұжырымдамасы мен принциптерін зерттеу. 

              Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттердің енгізу курсы өңірлерде болып 

жатқан әлеуметтік-экономикалық үдерістерді талдай алады, олардың даму деңгейін 

бағалай алады және олардың келешегіне болжам жасай алады, әлеуметтік-экономикалық 

даму бағдарламаларын әзірлеп, іске асыра алады. 

 

           Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 



Білуі керек: Аймақтық экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдарының мәні мен 

мазмұнын. 

Меңгеруі керек: аймақтық экономикасын зерттеудің негізгі әдістерін қолдануды; 

аймақтық дамудың негізгі үрдістерін бағалауды. 

Дағдысы болу керек: Кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде экономиканы мемлекеттік 

реттеу туралы. 

Құзыретті болу: қаржылық қатынастардың мазмұнын және олардың экономикадағы 

функцияларын меңгеру; ұлттық экономиканың қаржы жүйесі, қаржылық делдалдар мен 

нарықтар туралы түсінік алу; қаржылық ақпарат, кәсіпорындар қаржысының ерекшелігі.  

 

 
3 курс 

 

№ Цикл                 Коды және атауы Кредиттер Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В04144 – «Экономика» 

білім беру бағдарламасындағы экономика және басқару  бакалавры 

1 

 

БП 

 

SS 3223- Салық салу            

5 

 

6 SBS 3223- Салық-бюджет саясаты 

2 

 

БП 

 

EMR 3217- Экономиканы мемлекеттік реттеу  

5 

 

5 HEB 3217- Халықаралық экономикалық байланыс 

3 

 

БП 

 

ET 3218 – Экономикалық талдау    

5 

 

5 KT 3218 - Қаржылық талдау    

4 

 

БП 

 

OE 3220- Өнеркәсіп экономикасы       

5 

 

6 NES 3220- Нарықтық экономика саласы    

5 
 

    БП 
AE 3221 – Әлеуметтік экономика  

5 
 
5 EE 3221 – Еңбек экономикасы 

6 
 

 
БП 

OnE 3219 – Өндіріс экономикасы 
 
5 

 
5 

GGTET 3219 - Жаңа жабдықтар мен технологиялардың 

экономикалық тиімділігі    

7 БП 
TPE 3222- Табиғатты пайдалану экономикасы     

4 

 

5 GE 3222- Жасыл экономика 

8     БП 
EAG 3224 – Экономикадағы ақпараттық жүйелер  

4 
 
6 BShA3224 - Басқарушылық шешімдерді әзірлеу   

 

 

 

Салық салу-5 кредит 

            Пререквизиттер: Ақша, Несие, Банктер.  

            Постреквизиттер: Басқару есебі. 

            Мақсаты: салық теориясын және салық салу жүйесін құрудың теориялық 

аспектілерін зерделеу, атап айтқанда экономикалық мазмұнын, салықтардың 

функциялары мен қағидаттарын, ҚР Салық және салық жүйесінің қалыптасуы мен 

дамуының тарихи кезеңдерін ашу. 

           Курстың қысқаша сипаттамасы: "Салық салу" пәні студенттерді ҚР Салық 

жүйесінің негізгі ұғымдарымен таныстырады. Тәртіп қаржылық есептілік пен салық салу, 

транзакциялар, қосылған құн салығы, корпоративтік және жеке салық салу арасындағы 

негізгі айырмашылықтарды қамтиды. 

           Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: салық теориясы және салық жүйесін құрудың теориялық аспектілерін, 

салықтарды есептеуді, салық есептілігін нысандарын толтыруды, жеңілдетілген салық 

салуды қолдану дағдыларын игеруді, салық түрлері мен салық салу негіздерін ажырата 

алуды. 



Істей білуі керек: салықтар мен алымдардың негізгі және қосымша элементтерін 

анықтау. 

Меңгеруі керек: әр түрлі деңгейдегі бюджетке салықтар мен алымдарды есептеу және 

аудару үшін бухгалтерлік жазбаларды қалыптастыруды. 

Білікті болу: салықтар мен алымдарды есептеу және әртүрлі деңгейдегі бюджетке аудару 

үшін бухгалтерлік жазбаларды қалыптастыру. 

 

 

Салық-бюджет саясаты-5 кредит 

                Пререквезиттер: Кәсіпкерлік құқық. 

                Постреквизиттер: Басқарушылық талдау. 

                Мақсаты: әрбір кезекті қаржы жылына және келесі екі жоспарлы жылға 

арналған мемлекеттің салық саясатының мазмұнымен және өткен қаржы жылындағы 

міндеттерді орындау бойынша негізгі нәтижелермен таныстыру болып табылады. 

              Курстың қысқаша сипаттамасы: "Салық-бюджет саясаты" пәні 

тұжырымдамалар мен әдістерге шолу, салық-бюджет саясаты осы макроэкономикалық 

тұрақтылыққа және тұрақты ұзақ мерзімді перспективада қалай көмектесе алатынын 

талдау үшін зерттеу. Бұл макро курс іс жүзінде салық-бюджет саясатын талдау үшін 

қажетті негізгі фискалдық тақырыптар төңірегінде құрылған. 

             Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге  тиіс: салық-бюджет саясатынын ерекшеліктерін. 

Істей білуі керек: қоғамдағы салықтардың объективті мүмкіндіктерін, қазіргі кезеңдегі 

салық қатынастарының табиғатын, салықты басқарудағы мемлекеттің рөлін, оның салық 

саясатын білуді. 

Меңгеруі керек: терминологияны білу, салықтар мен салық салу саласындағы негізгі 

мәселелер туралы түсінікті. 

Білікті болу: сақтандыру сыйлықақыларын бюджеттен тыс қорларға аудару үшін төлем 

құжаттарын жасау, олардың есеп айырысу-кассалық операциялар арқылы өтуін бақылау. 

 

 

Экономиканы мемлекеттік реттеу-5 кредит 

               Пререквизиттер: Аймақтық экономика. 

               Постреквизиттер: Нарықтық экономика саласы.  

               Мақсаты: экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері туралы білімді 

қалыптастыру және оларды қолдану. 

               Курстың қысқаша мазмұны: "Экономиканы мемлекеттік реттеу" пәні 

студенттерге жарғылық өкілеттіктері мен агенттіктердің шешімдері, сондай-ақ Үкіметтегі 

басты рөлі туралы білім береді. Студенттердің қабілеттерін зерделеу барысында: 

мемлекеттің экономикалық саясатын іске асырудың мәнін, әдістері мен негізділігін  

сипаттау; мемлекеттік басқару әдістерін пайдалану дағдыларын меңгеру, басқарушылық 

шешімдерді әзірлеу және іске асыру; экономиканы мемлекеттік басқарудың мәні мен 

тетіктерін меңгеру; мәселені шешу үшін болашақ менеджмент маманы тұрғысынан өз 

пікірін білдіру, экономикалық жағдайды, заңдарды, басқару принциптерін түсіну 

мүмкіндігі. 

             Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: мамандық бойынша бағдарламаны игеру процесінде пәнді білудің рөлі мен 

орнын, кәсіптік қызметтің ерекше түрі ретінде экономиканы мемлекеттік реттеуді. 

Істей білуі керек: экономиканы мемлекеттік реттеуді, диссертациялық және ғылыми-

зерттеу жұмыстарында практикалық қолдану туралы білімдерін дамыту және дағдыларға 

негізделген білімдер мен түсініктерді көрсетуді. 

Меңгеруі керек: қазіргі халықаралық экономиканың ерекшеліктерін, заңдылықтарын 

және проблемаларын білуді, заңдармен жұмыс істеуді, өзара тиімділікке қол жеткізу үшін 



мемлекеттер арасындағы қатынастарда микро және макро талдау принциптерін іс жүзінде 

қолдануды. 

Білікті болу: кәсіптік қызметтің ерекше түрі ретінде экономиканы мемлекеттік реттеу 

туралы білу. 

 

 

Халықаралық экономикалық байланыс-5 кредит 

             Пререквезиттер: Экономикалық география. 

             Постреквизиттер: Экономикадағы ақпараттық жүйелер. 

             Мақсаты: халықаралық экономика процестерін және олардың даму үрдістерін, 

ұлттық және әлемдік экономиканың өзара іс-қимылын, жекелеген өңірлер мен елдердің 

қазіргі әлемдік шаруашылықтағы Халықаралық экономикалық қатынастарының орны мен 

рөлін зерделеу.  

             Курстың қысқаша мазмұны: "Халықаралық экономикалық байланыс" пәні 

тауарлармен, қызметтермен, активтермен, идеялармен және экономикалық әсерлердің 

мақсатымен сауда жасауды үйретеді, ал макроэкономикалық салдар ережелерге де әсер 

етеді, тарифтер, сауда квоталары, капитал ағындары мен айырбастау бағамы режиміндегі 

саясатты ұсынады. Бұл өзара әрекеттесудің маңызды салдары бар, соның ішінде 

жұмыссыздық пен инфекция, жеке секторлардың өсуі немесе түсуі, сондай-ақ халықтың 

әртүрлі топтары үшін салдары. Олар ұлттық әл-ауқатқа, экономикалық тұрақтылыққа тән. 

         Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: заманауи халықаралық экономиканың даму ерекшеліктерін, заңдылықтары 

мен мәселелерін. 

Істей білуі керек:: заңдармен жұмыс жасауды, өзара тиімділік алу үшін мемлекеттер 

арасындағы қатынастарда микро және макроанализ принциптерін қолдана білуді. 

Меңгеруі керек: заңдармен жұмыс істеу, өзара тиімділікке қол жеткізу үшін мемлекеттер 

арасындағы қатынастарда микро және макро талдау принциптерін қолдана білу. 

Білімді болу: қазіргі халықаралық экономиканың даму ерекшеліктерін, заңдылықтары 

мен мәселелерін білу, заңдармен жұмыс істеу, өзара тиімділікке қол жеткізу үшін 

мемлекеттер арасындағы қатынастарда микро және макро талдау принциптерін іс жүзінде 

қолдану. 

 

 

Экономикалық талдау-5 кредит 

           Пререквизиттер: Халықаралық экономика. 

           Постреквизиттер: Деректерді талдау және экономиканы болжау. 

           Мақсаты: студенттердің бойында әдістемелік негіздерді игеру және практикалық 

жұмыста қажетті шаруашылық қызметті талдаудың практикалық дағдыларын игеру 

арқылы аналитикалық, шығармашылық ойлауды қалыптастыру. 

           Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән студенттерге мемлекеттік саясат 

мәселелерін талдау үшін микроэкономикалық теорияны талдауды қолдануға үйретеді 

және макроэкономика тұжырымдамасының заңдарымен таныстырады. Кіріспе курс 

ретінде ол күнделікті шешімдерден басқа, саясатты әзірлеу процесі туралы сыни ойлау 

үшін экономикалық негіздемені пайдалануға мүмкіндік береді. Біз мінез-құлықты, 

нарықтық тепе-теңдікті және динамиканы, соның ішінде нарықтық сәтсіздіктерді, сыртқы 

әсерлерді және қоғамдық тауарларды түсіну үшін тұтынушылар теориясы мен ойын 

теориясының модельдерін қарастырамыз. 

            Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс:: факторлардың әсерін қалай анықтауға, қол жеткен нәтижелерді бағалауға, 

кәсіпорынның тиімділігін арттырудың резервтерін анықтауға. 

Істей білуі керек: экономикалық құбылыстар мен процестердің мәнін, олардың өзара 

байланысы мен өзара тәуелділігін түсіне алады, егжей-тегжейлі айта алады. 



Меңгеруі керек: кәсіпорынның өндірістік, экономикалық, қаржылық қызметін 

экономикалық талдау дағдыларын қолдану. 

Білімді болу: ақпаратты экономикалық талдаудың негізгі және арнайы әдістерін қолдану, 

ақпаратты жүйелеу және жинақтау, кәсіби қызмет мәселелері бойынша шолулар, есептер 

дайындау. 

 

          

Қаржылық талдау-5 кредит 

            Пререквизиттер: Ақша, Несие, Банктер. 

            Постреквизиттер: Салық салу. 

            Мақсаты: осы пәннің мақсаты-бұл ақпаратты кәсіби немесе жеке пайдалану үшін 

алғысы келетін кез-келген деңгейде барлығына қолайлы жоспарлау және бақылау 

саласындағы қаржылық талдау туралы толық ақпарат беру. 

            Курстың қысқаша мазмұны: "Қаржылық талдау" пәні студенттерге қаржылық 

талдауды басқаруда берік құрылым береді. Ол қаржылық талдаудың негізінде жатқан 

бухгалтерлік ақпараттың көлемін ашады және компанияның әділ бағасын алу үшін ақша 

ағындарының әдіснамасын қолдана отырып, қаржылық талдауда осы ақпаратты қалай 

қолдануға болатындығын ескереді. Бұл пәннің мақсаты-бұл ақпаратты кәсіби немесе жеке 

пайдалану үшін алғысы келетін кез-келген деңгейде барлығына қолайлы жоспарлау мен 

басқарудағы қаржылық талдау туралы таңдаулы ақпаратты таңдау. 

           Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: қаржылық талдау әдістемесін, арнайы талдау әдістерінің жиынтығы ретінде 

қаржылық талдау әдістемесі, қаржылық талдаудың көлденең, тік, трендтік, кеңістіктік, 

факторлық және коэффициенттік әдістерінің мәнін, баланс активтерінің құрамы мен 

құрылымының динамикасын талдауды, баланстық өтімділікті талдауды, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің несиелік қабілеттілігін талдауды. 

Істей білуі керек: егжей-тегжейлі, жүйелендіріп, модельдей алады, факторлардың әсерін 

анықтай алады, қол жеткен нәтижелерді жан-жақты бағалай алады, тиімділікті 

арттырудың резервтерін анықтай алады өндіріс, ұйымның нарықтық жағдайын бағалауды. 

Меңгеруі керек: кәсіпорынның өндірістік, экономикалық, қаржылық қызметін 

экономикалық талдау дағдыларын қолдану.  

Білімді болу: нарықтық қатынастар жүйесінде, әлеуметтік даму мен өмір сүру деңгейінде 

жұмыс күшін қалай басқаруға болады, еңбек нарығына әсер ететін факторларды, сондай-

ақ оны реттеу механизмін талдай алады. 

 

 

Өнеркәсіп экономикасы - 5 кредит 

            Пререквизиттер: Статистика. 

            Постреквизиттер: Көлік-коммуникация кешеніндегі экономика. 

            Мақсаты: еңбек, қаржы және материалдық ресурстардың ең аз шығындарымен 

өндірістік-шаруашылық қызметтің ең үлкен нәтижелеріне қол жеткізу мақсатында 

нарықтық экономика жағдайында өнеркәсіптік кәсіпорындағы экономикалық саланың 

теориясы мен практикасындағы экономикалық мәселелердің негізгі кешенін игеру. 

            Курстың қысқаша сипаттамасы: "Өнеркәсіп экономикасы" пәні қатты 

бөлшектер мен құрылымдар арасындағы қоспаның бөлшектерін талдауға үйретеді. 

Соңында бәсекелестік және өнеркәсіптік саясат пен реттеу саласындағы саясат 

талқыланады. Негізгі назар теориялық құралдардың кішігірім мәселелерді талдау үшін 

қалай қолданылғандығына аударылады. Теория эмпирикалық мәліметтерге қарсы болады 

және оның мемлекеттік саясаты мен бизнес стратегиясы талқыланады. 

          Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: Ұйымдық құрылым, өндірістік база және экономиканың түрлі салаларындағы 

кәсіпорындардың өзара іс-қимыл жүйесін. 



Істей алу керек: жүк және жолаушылар тасымалының көлемін есептеуді; экономиканың 

әртүрлі салаларындағы шығыстарды, тарифтер мен бағаларды, кірістер мен кірістерді 

қалыптастыру әдістемесін. 

Дағдысы болу керек: кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін есепке алу және 

талдау әдістері; кәсіпорынның негізгі құралдары мен материалдық емес активтерін есепке 

алу әдістері; Кәсіби қызмет саласындағы экономикалық зерттеулер әдістері; маркетингтік 

зерттеулер әдістері. 

Құзыретті болу: қолданыстағы нормативтік–құқықтық базаны, макроэкономикалық 

көрсеткіштерді және шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің әлеуметтік–

экономикалық көрсеткіштерін ескере отырып, үлгілік әдістемелер негізінде есептеу. 

 

 

Нарықтық экономика саласы   – 5 кредит 

               Пререквезиттер: Экономиканы мемлекеттік реттеу. 

               Постреквизиттер: Теміржол көлігінің экономикасы. 

               Мақсаты: студенттердің салалық нарықтардың экономикасы және олардың 

кәсіби қызметі процесінде туындайтын экономикалық мәселелерді шешу әдістері туралы 

түсініктерін қалыптастыру.  

               Курстың қысқаша сипаттамасы: "Нарықтық экономика саласы" пәні нарық 

нарығы, тұтынушылардың мінез-құлқын талдау; өнімнің құны және пайдалы 

жеткізілімдер; бәсекеге қабілетті нарықтарды талдау; нарықтық билікпен баға белгілеу; 

монополистік бәсекелестік және олигополия; мемлекеттің араласуы және әл-ауқатты 

талдау; ішінара және жалпы тепе-теңдік, нарық жиынтығы, эффект эффектілері, 

теориялық және ойын бақылаулары. Студенттер нарықтағы сәтсіздіктердің әртүрлі 

түрлерін қарастырады және сипаттайды, сонымен қатар нарықтық қатынас пен әлеуметтік 

әл-ауқаттың әсерін талдайды және болжайды. 

            Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: салалық нарықтардың экономикалық негіздерін; нарықтық құрылымдарды 

зерттеудің экономикалық талдау құралдарын; салалардың, нарықтардың жұмыс істеу 

заңдылықтарын және нарықтық құрылымдарды зерттеу саласындағы фирмалық және 

шетелдік тәжірибені; мүмкіндіктерді дамыту және салалық құрылымды мемлекеттік 

реттеу қажеттілігі саласындағы қолданбалы білімді. 

Меңгеруі керек: практикалық қызметте мамандарды даярлаудың оқу жоспарларына 

сәйкес кейінгі оқыту процесінде алған білімдерін өз бетінше пайдалануды. 

Дағдысы болу: экономиканың түрлі салаларындағы кәсіпорындардың 

ұйымдастырушылық құрылымын, өндірістік базасын және өзара іс-қимыл жүйесін білу. 

Құзыретті болу: жүк және жолаушылар тасымалдарының көлемін есептеу; 

экономиканың әртүрлі салаларындағы шығыстарды, тарифтер мен бағаларды, кірістер мен 

пайданы қалыптастыру әдіснамасы. 

 

 

Әлеуметтік экономика – 5 кредит 

             Пререквизиттер: Аймақтық экономика. 

             Постреквизиттер: Экономикадағы ақпараттық жүйелер. 

             Мақсаты: Пәннің мақсаты жалпы әлеуметтік саланы және оның жекелеген 

салаларын ұйымдастырудың, жоспарлаудың, қаржыландырудың, кадрлық қамтамасыз 

етудің теориялық-әдіснамалық және практикалық аспектілерін қарастыру негізінде 

әлеуметтік салада болып жатқан экономикалық процестер туралы тұтас түсінікті 

қалыптастыру болып табылады. 

             Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәндердің мазмұны әлеуметтік саланы 

басқарудың теориялық және практикалық мәселелерін қамтиды. Орта мерзімді 

капитализм және жемқор ортағасырлық дәстүрлер "Әлеуметтік экономика" саласына 



енеді. Дәрістер, оқулар, өнеркәсіптік кәсіпорындарға бару арқылы қазақстандық 

экономикалық жүйе тарихының пәні. 

           Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: әлеуметтік саланың, оның өңірлері мен шет елдердің даму ерекшеліктерін, 

әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары мен әдістерін, сондай-ақ оның экономикалық және 

институционалдық саясатпен өзара байланысын; әлеуметтік сала салаларындағы 

экономикалық қатынастардың ерекшеліктерін. 

Істей алу керек: әлеуметтік саладағы трансформациялық процестер барысында 

туындайтын нақты жағдайларды талдауды.  

Дағдысы болу: республика мен оның өңірлерінде әлеуметтік сала салаларын және 

әлеуметтік саясатты дамыту проблемалары бойынша ақпаратты табу, игеру және 

пайдалану дағдыларына ие болу; өңірдің әлеуметтік сала салалары мен мекемелерінің 

экономикалық тиімділігін арттыру жолдары мен тетіктерін ұсыну. 

Құзыретті болуы керек: нарық жағдайында әлеуметтік саланың шаруашылық жүргізуші 

субъектілерінің қызметін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді есептеу әдістері. 

 

 

Еңбек экономикасы - 5 кредит 

               Пререквизиттер: Аймақтық экономика. 

               Постреквизиттер: Басқарушылық шешімдерді әзірлеу.    

               Мақсаты: студенттерді еңбек экономикасының негізгі ұғымдарымен, еңбек 

өнімділігін басқару негіздерімен, еңбек нарығының жұмыс істеу механизмімен 

таныстыру, еңбек нарығында сұраныс пен ұсыныстың қалыптасу ерекшеліктерін, еңбек 

өнімділігін арттыру бағыттарын зерделеу, еңбек экономикасы саласындағы негізгі 

проблемаларды талдау мен шешудің практикалық аспектілерін қарастыру.  

            Курстың қысқаша сипаттамасы: "Еңбек экономикасы" пәнінің мақсаты - 

студенттерді қызықты қолданбалы сала - еңбек экономикасымен айналысу. Негізгі идея-

экономика-бұл нақты мінез-құлықты түсіндіруге арналған ғылым (тұтыну жиынтығы 

емес). Сонымен қатар, еңбек нарығы экономикалық саясат пен институттарды 

қарастыратын ойын алаңы болып табылады: жалақы қорына салықтар, ең төменгі жалақы, 

ұжымдық талаптар және т.б. еңбек экономистерінің негізгі міндеті-кез-келген нұсқаға 

сәйкес қалай жұмыс істейтінін түсіндіру. Алдын ала салдары-микроэкономика және 

статистика немесе эконометрика курсы. 

            Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: еңбек экономикасының мәні мен әдісінің мазмұны; еңбек, еңбек ресурстары, 

халықты жұмыспен қамту, жұмыссыздық, еңбек нарығы, жұмыс күші, еңбекке сұраныс 

пен ұсыныс, жалақы және т.б. сияқты еңбек экономикасының базалық санаттары; еңбекке 

сұраныс пен еңбек ұсынысын қалыптастырудың неоклассикалық моделі; еңбек 

нарығындағы кәсіподақтардың мінез-құлық моделі; қазіргі нарықтық экономика 

жағдайындағы еңбек нарығындағы мемлекеттік саясаттың бағыттары мен әдістері.  

Меңгеруі керек: еңбек нарығында мінез-құлықты қалыптастыру механизмдерін 

талдауды; еңбек нарығының негізгі индикаторларының жағдайы туралы статистикалық 

ақпаратты бағалауды.  

Дағдысы болу: еңбек нарығын мемлекеттік реттеудің ерекшеліктерін анықтауға, пән 

тақырыптарына сәйкес ұсынылған практикалық тапсырмалар мен тесттерді шешуге. 

Құзыретті болу: нарықтық қатынастар жүйесінде еңбекті қалай басқаруға болады, 

әлеуметтік даму және өмір сүру деңгейі, еңбек нарығына әсер ететін факторларды, 

сондай-ақ оны реттеу механизмін талдау. 

 

 

 

 



Өндіріс экономикасы - 5 кредит 

                Пререквизиттер: Кәсіпкерлік құқық. Менеджмент. 

                Постреквизиттер: Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау. 

                Мақсаты: өнеркәсіптің даму заңдылықтарын зерттеу. 

                Курстың қысқаша сипаттамасы:  Өндіріс экономикасы өндіріс саласының 

рөлі мен мәнін, маңызды өндірістік саланың қалыптасуы мен дамуын, нарықтағы 

қатынастарды, нақты өндіріс қатынастарының феноменальды формаларын қарастыратын 

білім беру және ғылыми пән. Тек нарықтық қатынастарға негізделген таптық қатынастар 

теориясы, ол өндірістік және өндірістік емес түрде, ерекше тұжырымдарда, қадағалау 

және басқару функцияларында реттеледі. 

            Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: салалық мамандануды ескере отырып, өнеркәсіптегі экономикалық қызмет 

бойынша теориялық білім алу және практикалық дағдыларды қалыптастыруды. 

Істей алуы керек: өнеркәсіптің даму жағдайын талдауды. 

Дағдыларға ие болу: басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни 

бағалауға және әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және 

ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды әзірлеуге және негіздеуге қабілетті. 

Құзыретті болу: кәсіпорынның өндірістік, экономикалық, қаржылық қызметін 

экономикалық талдау дағдыларын қолдана білу. 

 

 

 

Жаңа жабдықтар мен технологияның экономикалық тиімділігі-5 кредит 

            Пререквезиттер: Экономикадағы математика. 

            Постреквизиттер: Экономикалық болжау. 

            Мақсаты: жаңа техника мен технологияны пайдалану және алмасу тетіктерін, 

нысандарын, техника мен технологияның Ұлттық нарығын қалыптастырудың 

институционалдық негіздерін зерделеу. 

           Курстың қысқаша мазмұны: "Жаңа жабдықтар мен технологияның 

экономикалық тиімділігі" пәндерінің әдістемесі компанияның ішінде өндіріс шешімдерін 

және оны енгізуді қамтуы мүмкін. Пән "таңдаудың экономикалық тиімділікке әсерін" 

анықтаудың дұрыс (пайдалы) әдісін, сондай-ақ оның әділдігі немесе моральдық қалауы 

бойынша тиімді экономикалық тиімділікті (құқықтар мен экономикалық өзгерістерді 

ескерместен), сондай-ақ оның дұрыс көзқарасы үшін негіздеменің немесе заңның 

дұрыстығын анықтауды ұсынады. Курста канондық әдебиеттер, осы тақырып бойынша 

презентациялар немесе үзінділер, оқытушылардың жеке тұжырымдары тереңдей түседі.  

            Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: ғылым және өндіріс құралын, зияткерлік меншік және тауар ретінде 

технология саласындағы теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды. 

Істей білуі керек: жаңа жабдықтар мен технологиялардың тиімділігін экономикалық 

бағалау дағдыларын, басым технологиялық шешімдерді қолдана білуі. 

Меңгеруі керек:  инновациялық аспаптық құралдарды қолдана отырып ақпараттық 

процестер мен жүйелерді жобалауға, қазіргі ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды экономика саласындағы қолданбалы ақпараттық жүйелердің 

міндеттеріне бейімдеуге дайын болу. 

Құзыретті болу: ғылыми және ғылыми-қолданбалы зерттеулерге, талдамалық және 

консалтингтік қызметке қатысу үшін базалық теориялық білімді, практикалық дағдылар 

мен іскерліктерді пайдалану қабілеті; − ұйымдастырушылық-басқарушылық міндеттерді, 

оның ішінде тікелей қызмет саласының заңдарындағы міндеттерді шешу үшін кешенді 

ақпаратты жинау, өңдеу және түсіндіру әдістерін пайдалану қабілеті. 

 



Табиғатты пайдалану экономикасы-4 кредит 

           Пререквезиттер: Экономикалық география. 

           Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау. 

           Мақсаты "Табиғатты пайдалану экономикасы" пәнін зерттеудің мақсаты-табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдаланудың экономикалық мәселелерін зерттеу, экономикалық 

жүйелердің дамуы мен жұмысындағы табиғи факторлардың маңызы мен рөлін анықтау. 

           Курстың қысқаша сипаттамасы: Қажетті пәндерді оқи отырып, студенттер 

қоршаған орта және қоршаған орта, сонымен қатар қоршаған орта туралы білім алады. 

Экологиялық менеджерлер мен экономистердің қажеттіліктері. Студенттерді әр түрлі 

жағынан оқытады, әсіресе адам географиясы, бизнес, әлеуметтану, инспекторлар, 

экология және басқалар. Сізді экологиялық зерттеулердің мүдделері бар бірқатар 

пәнаралық қызметкерлер оқытады. 

          Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: табиғатты пайдаланудың салалық және аймақтық мәселелерін, табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдаланудың принциптері мен әдістері; Экологиялық нормалау 

және реттеуді, тұрақты даму тұжырымдамасын,  табиғи ресурстарды және табиғатты 

қорғау іс-шараларының тиімділігін бағалаудың негізгі әдістерін, қоршаған ортаны 

қорғаудың экономикалық тетігінің негізгі ережелері мен мәнін. 

Істей алу керек: қоршаған орта жағдайының өзгеруінің негізгі үрдістерін талдау және 

дұрыс шешім қабылдау; кәсіби және қоғамдық қызметте құқықтық нормаларды 

қолдануды. 

Дағдыларға ие болу: табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласында 

зерттеу әдіснамасын пайдалану; стандартты теориялық және эконометрикалық модельдер 

көмегімен экологиялық және экономикалық құбылыстар мен процестерді талдаудың 

әдістері мен тәсілдерін. 

Құзыретті болу: әр түрлі қызмет салаларында экономикалық білім негіздерін қолдана 

білу. 

 

 

Жасыл экономика – 4 кредит 

               Пререквизиттер: Экономикалық география. 

               Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау. 

               Мақсаты: табиғатты ұтымды пайдаланудың экологиялық негіздерін, табиғи 

ресурстардың қазіргі жай-күйін, қоршаған табиғи ортаны және оларды қорғауды жан-

жақты қарау болып табылады. Табиғатқа, халыққа, экономикаға, адамға, экологиялық 

ойлауға қатысты жаңа құндылық бағдарларын қалыптастыру, экологиялық негізделген 

мінез-құлық дағдыларын дамыту. 

            Курстың қысқаша сипаттамасы: Жасыл табиғат идеясы өте маңызды. 

Экономикалық жасыл экономиканы зерттеу және модельдеу объектілері экологиялық 

және экономикалық іске асыру, табиғи және экологиялық факторлардың экономикасын 

басқару, қоршаған ортаға зиянды азайту негіздемесі болып табылады. 

           Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: табиғатты пайдаланудың салалық және аймақтық мәселелерін, табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдаланудың принциптері мен әдістерін, Экологиялық нормалау 

және реттеуді, тұрақты даму тұжырымдамасын, табиғи ресурстарды және табиғатты 

қорғау іс-шараларының тиімділігін бағалаудың негізгі әдістерін, қоршаған ортаны 

қорғаудың экономикалық тетігінің негізгі ережелері мен мәнін. 

Істей алу керек: қоршаған орта жағдайының өзгеруінің негізгі үрдістерін талдау және 

дұрыс шешім қабылдау; кәсіби және қоғамдық қызметте құқықтық нормаларды қолдану.  

Дағдыларға ие болу: табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласында 

зерттеу әдіснамасын пайдалану; стандартты теориялық және эконометрикалық модельдер 



көмегімен экологиялық және экономикалық құбылыстар мен процестерді талдаудың 

әдістері мен тәсілдері. 

Құзыретті болу: әр түрлі қызмет салаларында экономикалық білім негіздерін қолдана 

білу. 
       

 

Экономикадағы ақпараттық жүйелер-4 кредит 

               Пререквизиттер: Әлеуметтік сала экономикасы. 

               Постреквизиттер: Басқарушылық талдау. 

               Мақсаты: Ақпараттық жүйелерді құрудың және олардың жұмыс істеуінің 

әдістемелік мәселелерін, олардың маңызды құрамдас бөліктері – жұмыс орындарын, 

электрондық құжат ағындарын, деректер базасы мен білімді, деректер қоймасын және 

ақпаратты қорғауды қамтитын жаңа ақпараттық технологияларды зерделеу. 

             Курстың қысқаша мазмұны: Студенттер ақпараттық жүйені тиімділік пен 

тиімділікті арттыруға көп көңіл бөледі. Бұл ұйымдар өздерінің сипаттамаларына сәйкес 

келетін ережелер жүйесіне қаражат салуы керек: дұрыс функция, дұрыс мөлшер және баға 

ережелері. Көптеген ұйымдардағы бизнес-жүйелер талдаушысының рөлі ұйымның 

басқару жүйесін таңдау немесе құру үшін қолданылатын талаптарға ұйымның 

басымдықтарын өзгертуге жауап береді. 

              Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: экономикалық ақпаратты өңдеудің ақпараттық технологияларын, реляциялық 

деректер базасын құру принциптерін, ЭАЖ жұмыс істеуінің құрылымы мен жалпы 

схемасын, экономикалық ақпаратты өңдеудің ақпараттық технологияларын. 

Істей алу керек: ғаламдық компьютерлік желілердегі ақпаратпен жұмыс істеу және 

коммуникативтік міндеттерді шешу үшін техникалық құралдарды пайдалану.   

Дағдылары болуы тиіс: басқарушылық міндеттерді шешу үшін қолданбалы 

бағдарламалардың әмбебап және мамандандырылған пакеттерімен жұмыс істеу 

дағдыларын, ақпаратты ұйымдастыру, сақтау, іздеу және өңдеу үшін деректер базасын 

басқару жүйелерін пайдалану дағдылары; - қойылған міндетке сәйкес деректерді өңдеуге 

арналған аспаптық құралдар; қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық 

технологиялар; қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, 

ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерімен, тәсілдерімен және 

құралдарымен, жобаларды басқару әдістерімен және оларды іске асырумен; - басқарудың 

тактикалық және стратегиялық деңгейлерінде шешімдер қабылдау кезінде экономикалық 

ақпаратты талдаудың аспаптық құралдарымен.  

Құзыретті болу: әртүрлі ақпараттық ресурстармен және технологиялармен жұмыс істеу, 

ақпаратты алу, сақтау, іздеу, жүйелеу, өңдеу және берудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен 

құралдарын қолдануға. 

 

 

Басқарушылық шешімдерді әзірлеу-4 кредит 

 

               Пререквезиттер: Еңбек экономикасы. 

               Постреквизиттер: Басқару есебі. 

               Мақсаты: студенттердің шешімдерді әзірлеудің заманауи теориясына 

негізделген басқарушылық шешімдер қабылдау әдістерін игеру, басқарушылық 

шешімдерді әзірлеудің теориялық негіздерін зерттеу.  

                Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән басқарушылық шешімдер қабылдаудағы 

шетелдік және отандық тәжірибені түсінуге бағытталған. Басқару шешімдерін әзірлеу-бұл 

процестерді жоспарлау, іске асыру және бағалау үшін қолданылатын қосымша немесе веб-

технология. Ол практикалық оқыту үшін және екі элементтің ең көп таралған түрінде 



қолданылады: негізгі функцияларды және пайдаланушы интерфейсін орындайтын сервер 

оқытушыларды, студенттерді және әкімшілерді басқарады. 

             Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: пәндік саланы және басқарушылық шешімдерді әзірлеудің негізгі 

тұжырымдамаларын түсіну; басқарушылық шешімдерді әзірлеу моделін құру әдістемесін 

түсіну. 

Меңгеруі керек: басқарушылық шешімдерді әзірлеу процесінде кез келген белгісіздікті 

түсіну, бағалау және бақылау; басқарушылық шешімдерді әзірлеуде қатысушылардың 

мықты командасын қалыптастыру үшін қажетті дағдыларды меңгеру; басқарушылық 

шешімдерді әзірлеу тиімділігінің критерийлерін түсіну; басқарушылық шешімдерді 

әзірлеу және іске асыру сапасы үшін басшының жауапкершілігін түсіну; компанияның 

әртүрлі ұйымдастырушылық құрылымдарына байланысты басқарушылық шешімдерді 

әзірлеу саласындағы білімді практикада қолдануға. 

Дағдысы болу: экономикалық және инвестициялық жобаларды әзірлеуге қатысуға дайын 

болу. 

Құзыретті болу: басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни бағалауға 

және әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстарды әзірлеуге және негіздеуге қабілетті. 
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Басқарушылық талдау-5 кредит 

  Пререквизиттер: Экономикадағы ақпараттық жүйелер. 

  Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау.  

  Мақсаты: басқарушылық талдаудың мақсаты-басқару шешімдерін қабылдау, даму 

нұсқаларын таңдау, стратегиялық басымдықтарды анықтау үшін меншік иелері мен 

менеджерлерге ақпарат беру. 

            Курстың қысқаша мазмұны: "Басқарушылық талдау" пәні сізді талдау және 

басқару стратегиясымен таныстырады. Сіз басқару принциптерін, басқарудың бірқатар 

экономикалық әдістерін және ішкі талдау мен жоспарлаудың пайдалы құралдарын білесіз. 

Ұйымның зерттеулері, зерттеулері, саясаты мен операцияларын түсінуге көмектеседі. 

Басқарушылық талдау-бұл бизнес жағдайының белгілерін, оның айқын және әлсіз 

жақтарын анықтауға, проблемалардың белгілерін анықтауға бағытталған ішкі органдар 

мен сыртқы көріністерді кешенді талдау. Басқарушылық талдаудың мақсаты-

басқарушылық шешімдер қабылдау үшін меншік иелері мен менеджерлерді қамту, даму 

нұсқаларын таңдау, ұтымды басымдықтарды анықтау. 

 

 



         Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: ақпарат көздерін, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін құруды, 

есептеу және талдау негіздерін; басқарушылық талдаудың негізгі рәсімдері мен 

әдістемелерін, талдамалық рәсімдерде одан әрі пайдалану үшін Ұйым қызметінің 

кірістерін, шығыстары мен нәтижелерін қалыптастыру ерекшеліктері; басқару процесі 

ретінде талдаудың ерекшеліктерін, принциптері мен функцияларын. 

Меңгеруі керек: экономикалық көрсеткіштерді талдау және түсіндіру; 

басқарушылық шешімдер қабылдау үшін ақпарат іздеуді жүзеге асыру; деректерді өңдеу 

үшін талдамалық рәсімдерді таңдауды жүзеге асыру. 

Дағдысы болу керек: экономикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың 

заманауи әдістері; экономикалық құбылыстар мен процестерді талдаудың әдістері мен 

тәсілдері. 

Құзыретті болу: әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың және т.б. есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де 

ақпаратты талдау және түсіндіру және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін пайдалану қабілеті. 

 

 

Басқару есебі - 5 кредит 

     Пререквизиттер: Басқарушылық шешімдерді әзірлеу. 

     Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау.  

     Мақсаты: өндірістік шығындардың әртүрлі түрлерін талдау және тіркеу; әр түрлі 

есептеу жүйелерін қолдана отырып, өндіруші үшін қаржылық есептілікті дайындау; 

өндірістік компания үшін шығындарды бағалау және шығындар, көлемдер мен пайдаға 

толық талдау жүргізу; статикалық және икемді бюджеттер мен есептерді бағалау; сондай-

ақ инвестициялардың мүмкіндіктерін бағалау. 

      Курстың қысқаша мазмұны: Бұл пән өткен нәтижелер үшін жалпыға қол жетімді 

қаржылық бухгалтерлік ақпаратты жинауға, нәтижелерді болжауға, капитал мен пайданың 

құнын бағалауға бағытталған. Басқару есебінің негіздерін, соның ішінде қаржылық және 

онымен байланысты ақпаратты қалай басқаруға болатындығын, айналым менеджерлеріне 

шешім қабылдауға көмектесу, шығындар мен шығындарды бөлу шығындарын қарастыру, 

шығындарды талдау, көлем және пайда туралы, сонымен қатар шығындарды қалай 

анықтауға болатындығын үйретеді. және тиімді шешімдер. Пәнді оқу мақсаттары: әр түрлі 

өндірістік шығындардың түрлерін талдау және тіркеу; әр түрлі калькуляция жүйелерін 

пайдалана отырып, өндіруші үшін қаржылық есептілікті дайындау; өндірістік компания 

үшін толық шығынды бағалау және шығындарды, көлемдер мен пайданы талдауды 

жүргізу; дайын және икемді бюджеттер мен есептерді бағалау; сондай-ақ капитал салу 

мүмкіндігін бағалау. 

    Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент:  

Білуге тиіс: басқарушылық есептің рөлі мен мақсаты; шығындарды жіктеудің тәртібі мен 

қажеттілігін, басқарушылық есепті енгізудің ұйымдастырушылық аспектілерін, 

басқарушылық есептің мазмұнын, оның мәні, принциптері, әдісі мен регламентін, есепке 

алу іс-шараларын жүргізу үшін ақпараттық базаны, шығындар сыныптамасы және өзіндік 

құн құрылымын, өзіндік құнды калькуляциялау шығындарын есепке алудың заманауи 

әдістерін. 

Меңгеруі керек: шығындарды көптеген белгілері бойынша жіктеу;өзіндік құнды әртүрлі 

әдістермен калькуляциялау; тиімді басқару шешімдерін әзірлеу үшін басқару есебінің 

нәтижелерін пайдалануды. 

Дағдыларға ие болу: тиімді басқару саясатының құрамдас бөлігі ретінде бюджеттеу және 

қаржылық жоспарлау жүйесін жұмыс процесінде қолдану. 



Құзыретті болу: экономикалық операцияларды құжаттау, ақша есебін жүргізу, ұйымның 

бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспарын жасау және оның негізінде бухгалтерлік 

жазбаларды қалыптастыру мүмкіндігі. 

 

 

Экономикалық болжау - 5 кредит 

                 Пререквизиттер: Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу. 

                 Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау. 

                Мақсаты: жақын және алыс болашақта ұйымның қызметін жоспарлау кезінде 

қолданылатын болжау әдістерін білетін экономикалық кадрларды даярлау үшін қажетті 

құзыреттерді игеру. 

                 Курстың қысқаша сипаттамасы: "Экономикалық болжау" пәні 

макроэкономикалық болжау әдістерін түсіну. Студенттер практикалық мысалдар мен 

экономикалық болжауды минималды мәліметтер мен бағдарламалық жасақтаманы 

қолдана отырып үйренеді. Пәннің өзектілігі іскерлік циклдегі экономиканың жағдайын 

анықтау және экономиканың болашақ дамуын күту ақша-кредит және салық-бюджет 

саясаты үшін үлкен маңызға ие, бірақ бұл компаниялар мен үй шаруашылықтарының 

шешімдеріне де қатысты. 

                Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: басқарушылық шешімді әзірлеу және іске асыру процесінде қолданылатын 

болжау әдістерін, басқарушылық міндеттерді модельдеу әдістері және акт құралдарының 

көмегімен оңтайлы басқару шешімдерін таңдауды, басқарушылық есепке алу деректері 

негізінде болжамдарды құру әдістерін.  

Меңгеруі керек: басқарушылық шешімдерді әзірлеу және іске асыру кезінде теориялық 

әдістерді шаруашылық практикамен біріктіру, өндірістік-шаруашылық қызметті талдауда 

болжау әдістерін қолдану және талдау нәтижелері бойынша акт құралдарының көмегімен 

негізделген басқару шешімдерін әзірлеу, әлеуметтік-экономикалық процестерді модельдеу 

және болжау, Ұйымның дамуының негізгі бағыттарын анықтау. 

Дағдысы болу керек: болжамдар мен жоспарларды әзірлеудің әдіснамасы мен 

технологиясы, экономикалық және қаржылық көрсеткіштерді өңдеу және талдау 

дағдылары, болжамдар мен жоспарларды негіздеу кезінде макромодельдерді пайдалану 

тәсілдері. 

Құзыретті болу: тапсырмаларды дайындауды дербес жүзеге асыру және белгісіздік 

факторын ескере отырып жобалық шешімдерді әзірлеу, тиісті әдістемелік және 

нормативтік құжаттарды, сондай-ақ әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру 

жөніндегі ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу қабілеті; белгісіздік факторын ескере 

отырып, жобалардың тиімділігін бағалау қабілеті. 

 

 
Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау - 5 кредит 

          Пререквизиттер: Бизнесті ұйымдастыру. 

          Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау. 

          Мақсаты әдістемелік негіздерді игеру және практикалық жұмыста қажетті экономикалық 

талдау әдістерін қолдану тәжірибесін алу арқылы аналитикалық дағдыларды қалыптастыру болып 

табылады. 

          Курстың қысқаша сипаттамасы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

"Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау" пәні адамдардың іс-әрекеттеріне, пайда мен 

пайдалылықтың жоғары тиімділігіне ұмтыла отырып, адамдар қамтамасыз ететін ықтимал 

алғышарттарға назар аударады. Экономиканың құрылыс блоктары-бұл еңбек пен сауданы зерттеу. 

Міндет-нәтижеге жетудің ең жақсы әдістерін құру әдістерін құру. 

         Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 



Білуге тиіс:  үрдістің негізгі көрсеткіштерін есептеу тәртібі, уақыт қатарлары деңгейінің 

ауытқуын, құбылыстың даму үрдісін сипаттайтын деңгей параметрлерін есептеу тәртібін.  

Істеуі керек: болжам жасау кезінде сенімді аралықтарды есептеуді жүргізуді. 

Дағдысы болу керек: кәсіпорынды дамытудың жалпы және функционалдық стратегияларын 

әзірлеу әдістерін жоспарлау және пайдалануға. 

Құзыретті болу: қолданыстағы нормативтік–құқықтық базаны, макроэкономикалық 

көрсеткіштерді және шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің әлеуметтік–экономикалық 

көрсеткіштерін ескере отырып, үлгілік әдістемелер негізінде есептеу. 

 

 

Теміржол  экономикасы - 5 кредит 

                Пререквезиттер: Нарықтық экономика саласы. 

                Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау.  

                Мақсаты: студенттерді теміржол көлігі экономикасының негіздеріне және оның 

жұмысын нарықтық қатынастар жүйесінде қолданыстағы экономикалық заңдарға сәйкес, 

көлік жүйесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мәселелерімен тығыз 

байланыста жоспарлауға үйрету. 

                Курстың қысқаша сипаттамасы: іс-шаралар мен кешенді бағдарламалардың 

экономикалық тиімділігін анықтау әдістері. Жүк және жолаушылар тасымалы, оларды 

жоспарлау. Темір жолдардың пайдалану шығындарын жоспарлау және тасымалдаудың 

өзіндік құнын есептеу. Тепловоз депосының өндірістік-шаруашылық қызметін 

ұйымдастыру. 

               Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: теміржол көлігі кәсіпорындарының экономикалық қызметінің 

ерекшеліктерін, жұмысты жоспарлаудың және көлікті дамытудың негізгі принциптерін, 

пайдалану жұмысының экономикасы, оның көрсеткіштерінің жүйесін, еңбекті 

ұйымдастыру және нормалау негіздерін, теміржол көлігінде еңбекке ақы төлеу 

ерекшеліктерін. 

Істеуі керек: техникалық-экономикалық көрсеткіштерді талдауды; темір жол көлігінің 

пайдалану жұмысының деңгейін бағалауды; еңбек ресурстарына қажеттілікті анықтау, 

ұйымның тиімділігін бағалауды, тасымалдаудың сапасын экономикалық бағалау және 

көліктің техникалық құралдарын пайдалану; темір жол көлігімен тасымалдаудың көліктік 

шығындарын анықтауды. 

Дағдысы болу керек: темір жол көлігі кәсіпорындарының экономикалық қызметін 

жоспарлау және реттеу үшін қажетті дағдыларға. 

Құзыретті болу: тапсырмаға сәйкес экономикалық деректерді өңдеуге арналған 

құралдарды таңдауға, есептеу нәтижелерін талдауға және алынған қорытындыларды 

негіздеуге қабілетті. 

 

 

Көлік-коммуникация кешеніндегі экономика - 5 кредит 

             Пререквизиттер: Сала экономикасы. 

             Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау. 

            Мақсаты: студенттерді әртүрлі көлік түрлерінің жиынтығы ретінде Қазақстан 

Республикасы көлік жүйесінің негіздеріне, ел экономикасындағы көлік нарығының 

рөліне, Қазақстанның көлік-жол кешенінің қазіргі жай-күйінің сипаттамасына; 

интермодальдық өзара іс-қимыл мен олардың арасындағы бәсекелестіктің нысандары мен 

әдістеріне; көлік қызметтеріне сұранысты қалыптастыру және тасымалдарды жоспарлау; 

көліктегі басқарудың маркетингтік қағидаттары; тарифтік саясатты әзірлеу және 

тұтынушыларға көліктік қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру бағыттары. 

            Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстанның бірыңғай көлік жүйесі. 

Қазақстанның жол-көлік кешені. Көліктің негізгі түрлерінің техникалық-экономикалық 



сипаттамасы. Теміржол, автомобиль, теңіз, ішкі су, әуе, құбыр және басқа да көлік 

түрлері. Көліктің әртүрлі түрлеріндегі экономикалық көрсеткіштер және олардың 

ерекшеліктері. Көлік түрлері арасында жүк тасымалын ұтымды бөлудің экономикалық 

негіздемесі.  

          Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: Қазақстанның көлік-коммуникация жүйесінің құрылымын, жүк 

айналымындағы және тасымалдау көлеміндегі көліктің әрбір түрінің үлес салмағын, көлік 

түрлері бойынша жұмыс сипаттамасы мен техникалық-экономикалық көрсеткіштері, жүк 

және жолаушылар тасымалдарын жоспарлау ерекшеліктерін, көлік түрлерін таңдау 

қағидаттары мен әдістері, тасымалдау шығындары мен көлік тарифтерін, көліктің әртүрлі 

түрлерінің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдарын, Қазақстанның көлік 

жүйесін кешенді дамытудың негізгі бағыттарын. 

Істей алу керек: әртүрлі жүктерді тасымалдау кезінде әр түрлі көліктерде жылжымалы 

құрамның (флоттың) негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін және қажетті 

парктерін есептеуді. 

Дағдыларға ие болу: көлік кәсіпорындарының экономикалық қызметін жоспарлау және 

реттеу үшін қажетті дағдыларға. 

Құзыретті болу: тапсырмаға сәйкес экономикалық деректерді өңдеуге арналған 

құралдарды таңдауға, есептеу нәтижелерін талдауға және алынған қорытындыларды 

негіздеуге қабілетті. 

 

 

 

 

 

 


	Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:

