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1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по образовательной программе 6В11355 - 

Логистика 

1 ООД PОAK 1111- Право и основы антикоррупционной 

культуры      

5 2 

 ООД ENPLVI 1111 Экономика, навыки 

предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций       

 ООД EBZh 1111 Экология и безопасность 

жизнедеятельности        

 

Право и основы антикоррупционной культуры     – 5 кредита 

Пререквизиты: История Казахстана Школьная программа  

Постреквезиты: Транспортное право 

 

Цель: Идеологическая и политическая направленность дисциплины право и основы 

антикорупционной политики определяется задачами, вытекающими из национального 

законодательства Республики Казахстан по совершенствованию правовых знаний и формированию 

антикоррупционного мировоззрения. Методологическая направленность этой дисциплины 

предполагает: - Систематическое исследование теоретических знаний о стране и праве, их 

взаимодействии и роли антикоррупционной осведомленности в жизни человека и общества. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина формирует повышение общественного и 

индивидуального правосознания и правовой культуры обучающихся, формирование системы знаний 

и гражданской позиции по противодействию коррупции как антисоциальному явлению. 

Формирование обучающихся о закономерностях проявления коррупции, представлений о видах 

коррупционных преступлений и их правильной и обоснованной квалификации в современных 

условиях.  

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 кредита 

Пререквизиты: Школьная программа, Математика 

Постреквезиты: 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: Дисциплины рассматривает проблемы деловых и 

предпринимательских навыков и компетенций тесно связанных с более широкими вопросами, 

квалифицированной рабочей силы, миграцией и отношением к предпринимательству. Помогает 

развить предпринимательское мышление, обучение предпринимательским навыкам и критическому 

мышлению способствующему к принятию инновационных решении. 

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 кредита 

Пререквизиты: Для   успешного усвоения дисциплины достаточно знания по анатомии, 

биологии, химии, физике, математике, истории, русскому языку в объеме средней школы. 

Постреквезиты: «Экология и БЖД» студенты могут использовать в профессиональной 

деятельности при разработке мероприятий по повышению безопасности производственной 

деятельности, планировании мероприятий по повышению устойчивости работы объектов 

хозяйствования, планировании мероприятий по защите производственного персонала и 

населения техносферы. 

 

Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях устойчивого 

развития природы и общества.  

Краткое описание дисциплины: Дисциплина формирует знание обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека от вредных, поражающих факторов, техногенного и социального 

характера, опасностей защиты, событий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, охране окружающей среды и естественному природопользованию. Дисциплина изучает 

следующие проблемы: глобальные экологические аспекты современности, причины, этапы их 

становления и последствия, устойчивое развитие природы и окружающей среды, международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды и его роль в предотвращении экологического 

кризиса и обеспечении устойчивого развития человечества. 

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 в сфере услуг по образовательной программе 6В11355 - 

Логистика 

1 БД GT 2213-Геогрфия транспорта 4 

 

4 

  БД EG 2213-Экономическая география 

2 БД Gruz 2217-Грузоведение  5 

 

3 

  БД UPGT 2217-Условия перевозок грузов на транспорте 

3 БД OVEDPRMP 2221-Организция ВЭД и правила 

регулирования международными перевозками 

5 

 

4 

 

 БД ETS 2221-Единая транспортная система 

4 БД EOL  2225-Экономические основы логистики 4 

 

4 

  БД FALS  2225-Финансовые аспекты логистических систем 

 

География транспорта – 4 кредита 

Пререквизиты: Общий курс транспорта, Основы логистики.. 

Постреквезиты: Международная экономика , Таможенная логистика 

Цель: Цель дисциплины состоит в том, чтобы предоставить знания и навыки в различных 

сферах бизнеса и промышленных секторах в контексте цепочки поставок. Функциональная 

направленность транспортной логистики, кроме всего прочего, связана с повышением эффективности 

территориальной организации общественного производства 

 Краткое описание дисциплин: Дисциплина формирует понятия деятельности предприятия, 

процесс разработки и принятия хозяйственных решений. Об экономических явлениях и процессах, 

происходящих на предприятии, их взаимосвязи и взаимозависимости; о влиянии различных факторов 

и возможности выполнения расчетов, связанных с использованием различных ресурсов предприятия; 

наличии резервов повышения эффективности производства. Предоставляет знания и навыки в 

различных сферах бизнеса и промышленных секторах в контексте цепочки поставок. Что 

способствует смещению программ управления транспортом в сторону управления логистикой. 

 Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 

- сущность предприятия как объекта хозяйствования, агента рыночной экономики, его место и 

роль в системе национальной экономики с учетом государственного регулирования рыночных 

отношений; 

- ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных ресурсов; 

- хозяйственный механизм функционирования предприятия; 

уметь: 

- применять полученные знания для построения эффективной системы расчетов и анализа 

предприятия, и обладать компетенцией, необходимой для выработки аргументов, обоснования путей 

решения проблем, возникающих в процессе функционирования предприятия; 

- демонстрировать знания и понимание в области экономики функционирования 

производственного предприятия, в том числе особенности организации деятельности на 

казахстанских предприятиях; 

Иметь навыки:  - осуществлять сбор и интерпретацию научно-практической, статистической 

информации для выработки суждений практического и научно-теоретического характера; 

Быть компетентным:  четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование 

специалистам и неспециалистам; 

 

 

Экономическая география -4 кредита 

Пререквизиты: Общий курс транспорта, Основы логистики.       

Постреквезиты: Национальная экономика, Таможенный контроль 

Цели: Основная цель изучение факторов и закономерностей территориальной организации 

хозяйства, что дает возможность прогнозировать будущие изменения в географии хозяйства и 

выявлять возможности его более рационального территориального устройства, способствующего 



экономическому развитию страны. Таким образом, экономическая география дает знания о 

территориальном (региональном) факторе развития экономики. Главная цель дисциплины состоит в 

обосновании путей совершенствования территориальной организации хозяйства, в оптимизации его 

размещения и развития регионов для повышения общей эффективности народного хозяйства. В этом 

состоит практическая значимость данной дисциплины. 

 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина обучает географическим способам мышления в 

применении экономического изменения, сформированные географией и как исторические процессы, 

влияющие на экономическую и социальную географию современных обществ. Дисциплина 

охватывает   методы и ключевые теоретические подходы. Рассматриваются сравнительные 

экономические системы и история их эволюции. Географические измерения пространства, 

местоположения и масштабы. Рассматриваются вопросы экономического развития, роста и 

интеграции, поскольку они связаны с географическими условиями стран. 

 

Знать: Источники информации и приемы самостоятельного изучения основ становления и 

развития социально-экономической географии, места социально-экономической географии в системе 

наук, региональных и локальных конфликтов на политической карте, социально-экологических 

проблемы. 

Уметь: Самостоятельно интерпретировать историко- географическое развитие социально-

экономической географии. Характеризовать теоретические подходы к изучению частных проблем 

социально-экономической географии. Анализировать управление и производство как систему 

Иметь навыки:  Приемами самостоятельного применения теоретических и методических 

основ социально-экономической географии. Самостоятельным применением методов классификации, 

систематизации и типологии объектов, фактов, явлений и систем социально- экономической 

географии.  

Быть компетентным:  Самостоятельным применением методов экономико-географических 

исследований, в том числе навыками комплексного и сравнительного экономико- географического 

статистического анализа 

 

 

Грузоведение – 5 кредита 

Пререквизиты: Общий курс транспорта 

Постреквизиты: Логистика в коммерческой деятельности 

Цель дисциплины дать студентам систему теоретических знаний, практических навыков и 

методологических основ правил перевозки грузов, их взаимодействие с окружающей средой, 

возможности складирования и обеспечения сохранности и качества грузов при хранении, перегрузке 

и перевозке, а также требования к таре, упаковке, транспортным средствам и погрузочно-

разгрузочным механизмам с учетом теоретических исследований и опыта работы последних лет в 

передовых странах мира. 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина рассматривает понятия основ грузоведения, 

классификацию, транспортные характеристики, организацию обеспечения сохранности грузов при 

перевозке, ведение товарной номенклатуры и транспортной классификаци грузов, определять 

свойства грузов, использовать транспортные пакеты к грузовым контейнерам, размещению и 

креплению грузов в кузове транспортного средства и контейнере. Изучение физико-химические 

свойства и объемно-массовые характеристики грузов, биохимических процессов в грузах и  их 

влияние на организацию и условия перевозок с целью наилучшего использования грузоподъемности 

и вместимости подвижного состава. 

 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:   

- использовать полученные теоретические знания  при выборе вида транспорта; 

- оформление перевозочных документов и оформление несохранности груза; 



- иметь представление о воздействии несохранных перевозок, негативных свойствах грузов на 

окружающую среду, тенденция совершенствования тары и упаковки грузов; 

 - научить работать с новыми специализированными транспортными средствами, складах и 

погрузочно-разгрузочной технике; 

уметь:  

- владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях технического оснащения, методах 

работы и совершенствования видов транспорта, а также путях и перспективах развития транспортной 

системы РК; 

- общие закономерности развития технических средств и эксплуатации видов транспорта;  

Иметь навыки:   

Особенностям  видов транспорта в единой транспортной системе; технико-эксплуатационные 

характеристики видов транспорта; 

Быть компетентным: выбирать технические средства, обеспечивающие взаимодействие 

видов транспорта; определить структуру и мощности транспортных узлов; 

 

Условия перевозок грузов на транспорте – 5 кредита 

Пререквизиты: Общий курс транспорта, Основы логистики 

Постреквизиты: Информационные технологии в логистике  

Цель:  обучение обучающихся методам организации автомобильных перевозок, направленных 

на повышение эффективности использования подвижного состава автомобильного транспорта. 

Задачи дисциплины: ознакомление с основами организации грузовых автомобильных перевозок. 

изучение технологии грузовых автомобильных перевозок. изучение методов расчета процесса 

автомобильных перевозок. понимание студентами того, что себестоимость и безопасность перевозок 

в значительной степени определяются их правильной организацией.  

Краткое описание дисциплин: Дисциплина формирует знания о современных и 

перспективных направлениях совершенствования условий перевозок грузов, приобретения навыков 

по составлению заявок на перевозку и отчетных документов, актов, претензий и договоров на 

эксплуатацию подъездных путей, приложений к перевозочным документам. Обучает методам 

организации автомобильных перевозок, направленных на повышение эффективности использования 

подвижного состава автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: технические средства грузовой работы, прогрессивные способы организации перевозок, 

в том числе контейнерных и пакетных, существо коммерческой деятельности специалистов по 

организации и управлению перевозками; основные принципы транспортного права, построения 

тарифов и организационной структуры управления грузовой и коммерческой работой железных 

дорог в условиях рыночных отношений, основы оперативного планирования перевозок, современные 

методы транспортно – экспедиционного обслуживания юридических и физических лиц, перевозок 

грузов в, прямых смешанных и международных сообщениях.  

уметь: методы организации грузовой и коммерческой работы на станциях и подъездных путях 

на основе прогрессивной технологии, автоматизированных систем фирменного транспортного 

обслуживания (СФТО) и комплексной механизации и автоматизации погрузочно – разгрузочных 

работ, использование средств вычислительной техники в условиях АСУ в режиме АСОУП и ЕМПП; 

Иметь навыки:  владеть методикой оценки получения экономического эффекта от 

мероприятия по совершенствованию технического оснащения и технологии грузовой и 

коммерческой работы, организации вагонопотоков с мест погрузки, осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности движения поездов,  

Быть компетентным: сохранность перевозимых грузов и защиты окружающей среды при 

перевозке различных грузов особенно при перевозке опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов. 

 

 

Организация ВЭД и правила регулирования международными перевозками  – 5 кредита 

Пререквизиты: Транспортное право  

Постреквизиты: Правила перевозок грузов, Сбытовая логистика 



Цель изменение объёма экспорта и импорта, обеспечение страны необходимыми ресурсами, 

изменение экспортных и импортных цен. Достижение целей возможно путём решения задач, суть 

которых заключается в изучении: теоретических основ международного разделения труда и 

международной торговли, приёмов и методов международной торговой политики, методов 

международного ценообразования, организации и техники внешнеэкономических операций. В 

практике выделяются три основных стимула развития: внешнеэкономической деятельности 

предприятий: расширение сбыта, приобретение ресурсов, диверсификация источников снабжения и 

сбыта. 

 Краткое описание дисциплин: Дисциплина исследует создание этапов таможенно-

логистической базы и проектирования. Формирует знания о концепции, методах, моделях 

логистических торговых процессов. Принимает решения по выбору оптимальных логистических 

каналов, логистических цепей и схем во внешнеторговых операциях. Владеет требованиями к 

транспорту, а также к системам хранения и складской обработки грузов. Рассматривает требования к 

зарубежным партнерам, обучает применять методы выбора логистических посредников. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:. 

- формирование общих представлений о логистике как о хозяйственном процессе, системе 

управления и разделе экономической наук;   

-раскрытие объективных предпосылок и перспектив развития логистических функций 

-управления;  закрепление знаний основ построения организационных структур управления 

внешне 

- экономической деятельностью;  оценка актуальности логистического управления в условиях 

экономики; 

 - рассмотрение сути разнообразных форм внешнеэкономических связей, в том числе 

- международной практики торговли товарами, оборудованием, услугами, технологией;  

раскрытие сущности методов осуществления функциональных действий по управлению 

внешнеэкономической деятельностью; 

Уметь: 

- выявление особенностей структуры мирового рынка транспортных услуг и междуна- родных 

правил толкования коммерческих терминов (ИНКОТЕРМС-2010) с целью выбора наиболее 

оптимального маршрута перевозки грузов;   

Иметь навыки:  -проведение анализа источников получения информации о зарубежных 

партнерах; 

Быть компетентным: -обоснование показателей и методов логистического управления 

материальными потоками; 

 

 

Единая транспортная система – 5 кредита  

Пререквизиты: Общий курс транспорта 

Постреквизиты: Логистика складирования запасов  

Цель  дисциплины  эффективное подключения поставщиков транспортных услуг к клиентам и 

местным органам власти.  Для обеспечения доступности, безопасности и устойчивости сетей. 

Эффективное система сбора и обработки данных, методологии объективной оценки состояния и 

перспектива развития отрасли, системный подход к координации развития и долгосрочное 

планирование работы всех видов транспорта, критерии и показатели оценки качества оказания 

транспортных услуг.  Транспортная инфраструктура требует значительные системны изменений, 

ориентированных на логистику, которые обеспечат интеграционный эффект, снизят затраты и 

улучшат качество обслуживания.  



Краткое описание дисциплин:  Дисциплина формирует знания в области транспорта, 

прививает профессиональный интерес к транспортной системе. Раскрывает вопросы функции и 

особенности транспортной системы, классификации характеристики отдельных видов транспорта, 

организации единого технологического процесса взаимодействия и координации видов транспорта. 

Применяет количественные показатели транспортной системы, анализирует мировые транспортные 

системы, транспортные узлы, коридоры. Решение этих проблем невозможно без значительного 

улучшения управления единой транспортной системой страны. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:   
 - комплексное проектирование основных схем и конструкций  отдельных элементов станций  

 - Расположение устройств и методы их расчета с применением компьютерной техники  

- Проблемы развития транспортных устройств 

 - научить работать с новыми специализированными транспортными средствами, складах и 

погрузочно-разгрузочной технике 

уметь:  

- Разрабатывать технологические процессы проектируемых и реконструируемых станций и 

узлов, автомобильных дорог, городов 

Иметь навыки:   - проектирование и реконструкции  всех транспортных  устройств и 

сооружений и узлов в системе текущего и перспективного планирования работы транспорта 

Быть компетентным: - является освоение методов проектирования отдельных элементов 

железнодорожных станций и узлов 

 

 

Экономические основы логистики  – 4 кредита 

Пререквизиты: Основы логистики  

Постреквизиты: Международнная экономика, 

 

Цель: особенности реализации логистических функций на макроуровне. Экономические 

проблемы микрологистики на уровне производственных, торговых, транспортных и др. 

предприятий и организаций и территориально-производственных комплексов. Причины и 

факторы выделения ЭОЛ в самостоятельную науку и учебную дисциплину, предмет, объект, 

задачи их изучения,  повышение                           конкурентоспособности системы (товара, 

фирмы). Влияние логистики снабжения, производства и сбыта на конечные экономические 

показатели деятельности предприятия. Критерии экономической эффективности логистических 

решений. 

 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина изучает экономические деятельности  

предприятий различного профиля с акцентом на особенности логистических компаний и служб в 

условиях конкурентного рынка, применять основы экономики и менеджмента на микро-макро 

уровне, формулировать и решать экономические задачи в логистике и управлении цепями поставок с 

целью повышения эффективности общих результатов деятельности предприятия.  Применять 

методологию и инструментарий логистики для решения логистических задач, методическим 

аппаратом определения потенциала сквозного материального потока в цепях поставок и 

сопутствующих ему потоками. 

Ожидаемые результаты: 

После освоение дисциплины магистрант должен  

Знать: 

- на уровне представления: предметную область логистики и инструментарий управления 

цепями поставок; 

- на уровне воспроизведения: управление сквозным материальным потоком во взаимодействии с 

сопутствующими ему потоками. 

- на уровне понимания: методического аппарата определения потенциала сквозного 

материального потока в цепях поставок. 

Уметь: 

- моделировать цепи поставок на основе классификации логистических систем 



Иметь навыки:  -  применять методологию и инструментарий логистики для решения 

логистических задач; 

Быть компетентным: - методическим аппаратом определения потенциала сквозного 

материального потока в цепях поставок и сопутствующих ему потоками 

 

Финансовые аспекты логистических систем  – 4 кредита 

Пререквизиты: Основы логистики 

Постреквизиты: Национальная экономика 

Цель: дисциплины применять знания методов управления в бизнес-среде с особым акцентом 

на логистику и управление цепочками поставок. Подробное представление о планировании, принятии 

организационных решений, групповой динамике, инновациях, производстве, цепочке поставок, 

операциях и технологиях современной бизнес-среды. Эта программа поможет выпускникам при 

разработке альтернатив для решения бизнес-задач с использованием количественного анализа, 

критического мышления и принятия обоснованных этических решений. Использовать основанные на 

исследованиях знания и методы сбора данных и их интерпретации для поиска решения бизнес-задач. 

Применять различные модели и аналитические методы при принятии управленческих решений. В 

рамках вышеуказанных рамок и контекста. 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина рассматривает управление в бизнес-среде с 

особым акцентом на логистику и управление цепями поставок. Представляет понятия о 

планировании, принятии организационных решений, групповой динамике, инновациях, производстве 

цепочке поставок, операциях и технологиях современной бизнес-среды. Использует альтернативы 

для решения бизнес-задач с использованием количественного анализа, критического мышления и 

принятия обоснованных этических решений. Применяет различные модели и аналитические методы 

при принятии управленческих решений 

Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

 терминологию финансов организаций (предприятий); 

 базовые показатели;  

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансовую  

деятельность предприятия; 

 отечественный и зарубежный опыт управления финансами предприятия; 

 основные методы управления финансовой деятельностью предприятия; 

 источники финансирования деятельности предприятия. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения  с  учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 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; 

Иметь навыки:  определять финансовые ресурсы и их источники;  

 рассчитывать типовые показатели для финансового раздела в составе бизнес-плана;  

 анализировать результаты выполнения планов; 

Быть компетентным: разрабатывать мероприятия по организации финансов предприятий;  

использовать различные методы и инструменты осуществления плановых финансовых 

расчетов. 

  



3 курс  

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по образовательной программе:   6В11355 - 

Логистика 

1 БД LR 3214 – Логистика распределения 4 

 

6 

  БД SL 3214 – Сбытовая логистика 

2 БД LSZ 3215 – Логистика складирования запасов 5 

 

6 

  БД UZCPG 3215- Управление запасами в цепях поставок 

грузов 

3 БД SUL 3219-Стратегическое управление логистикой 5 

 

5 

  БД LOUT  3219-Логистические основы управления 

транспортом 

4 БД TL 3220-Таможенная логистика 5 

 

5 

  БД TK 3220-Таможенный контроль 

5 БД LAMT 3222-Логистика автомобильного транспорта 5 

 

5 

  БД ZL 3222-Закупочная логистика 

6 БД ET 3223-Экономика на транспорте 3 

 

6 

  БД EOIR 3223-Экономическая оценка инженерных решений 

7 БД PPG 3226-Правила перевозок грузов 5 

 

5 

  БД PTET 3226-Правила технической эксплуатации на 

транспорте 

8 ПД LP  3310-Логистика производства 5 

 

5 

  ПД TEO 3310 – Транспортно-экспедиционное обслуживание 

8 ПД TOKD3310-Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности 

5 

 

5 

 

 ПД UGKRT 3310-Управление грузовой и коммерческой 

работы на транспорте 

 

 

Логистика распределения - 4 кредита 

Пререквизиты: Логистика в коммерческой деятельности, Стратегическое 

управление логистикой       

Постреквизиты: Логистика технологии доставки грузов, Технология поставок грузов в 

логистической цепи  

 

Цели: Необходимо исходить из задач удовлетворения основных потребностей потребителя 

продукции, которые включают следующее: своевременную доставку товара, способность 

удовлетворить экстренные нужды заказчика, аккуратное обращение с товарами при погрузо-

разгрузочных работах, готовность изготовителя к быстрой замене дефектных изделий и 

поддержанию определенного уровня товароматериальных запасов. 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина рассматривает  функции распределения логистики 

и  сложные проблемы связанные со временем, местом, доставкой и уровнем обслуживания, чтобы 

конкурировать в современном деловом климате. Знакомит с фундаментальными концепциями, 

необходимыми для создания оптимальной стратегии распределения  логистики. Объяснить 

компромиссы между различными схемами сетей каналов, включая время отклика клиентов, 

ассортимент продукции, доступность продукции и время доставки. Исследует управления запасами и 

его функции в сфере дистрибуции и логистики. 

Знать: Типы организации систем распределения и методы сбыта готовой продукции. Роль 

производства и конечных потребителей при формировании системы распределения. Сравнительная 

характеристика систем по параметрам эффективности логистических каналов. Современные 

тенденции в развитии розничной сети. 



Уметь: Определять основные технологии товародвижения в системе распределения. Роль тары 

и упаковки в логистике распределения. Виды грузовых единиц. Основной элемент грузовой единицы. 

Формирование грузовых единиц в логистической системе. Пакетные и контейнерные технологии как 

основные направления товародвижения в логистике распределения. Применение сканирования 

штриховых кодов в логистике. 

Иметь навыки:  Анализ и оценка деятельности логистической цепи поставок.Управление 

заказами как функция, требующая межфункциональной координации.  

Быть компетентным:  Роль управления заказами при обслуживании клиента. Процедура 

управления заказами. 

 

 

Сбытовая логистика –4 кредита 

Пререквизиты: Стратегическое управление логистикой. 

Постреквизиты: Логистика технологии доставки грузов, Технология поставок грузов в 

логистической цепи 

 

Цель: Основная цель сбытовой логистики - обеспечить реализацию и доставку готовой 

продукции «точно в срок» наиболее экономичным способом в соответствии с требованиями 

потребителей прогнозировать, планировать, организовывать непрерывный рабочий процесс в 

логистической компании или ее подразделениях, организовывать продажу, производство или 

хранение, обеспечивать качество операций, координировать внутреннюю и международную 

торговлю, формировать политику продаж бизнеса с использованием инновационных, методы 

маркетинга, логистики и управления, разработать торговые технологии и ассортимент, внедрить 

рекламную компанию, адаптировать новейшие технологии электронной коммерции и коммуникации, 

создать частную торговую компанию и управлять ею. 

Краткое описание дисциплин: дисциплина предназначена для подготовки 

квалифицированных специалистов по управлению продажами, основных национальных и 

международных транспортно-логистических систем, обладающими современными и новейшими 

научными знаниями в области транспортно-логистического бизнеса. Способных прогнозировать, 

планировать, организовывать непрерывный рабочий процесс в логистической компании, 

организовывать продажу, производство или хранение, обеспечивать качество операций, 

координировать внутреннюю и международную торговлю, формировать политику продаж бизнеса с 

использованием инновационных, методов  маркетинга, логистики и управления. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать : создавать передовую технологию работы железнодорожных подразделений; принимать 

оперативные решения по обслуживанию перевозок с учетом прогнозирования объема перевозок 

Уметь : предоставления новейших достижений в области управления транспорта;  

Иметь навыки:  использования передовых методов организации перевозок. 

 

Логистика складирования запасов - 5 кредита 

Пререквизиты: Грузоведение, Закупочная логистика 

Постреквезиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы  

Цель: дисциплины ознакомит обучающихся  по инвентаризации и складскому хозяйству, в 

области управления материальными потоками, складского контроля, складского хозяйства и 

логистики, инвентаризации, функции и обязанности связанные с планированием, организацией, 

контролем, управлением и надзором за запасами, материалами и складскими запасами в организации. 

Реагировать на предсказуемую изменчивость. Обрисовать плюсы и минусы планирования 

потребности в материалах и систем точно в срок. Оценить влияние решений по стимулированию 

продаж на управление запасами, а также на общую прибыль цепочки поставок. Проектировать 



логистические трубопроводы для максимальной эффективности пропускной способности; 

Спроектировать оптимальные склады для их эксплуатации 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина формирует знания у  обучающихся  по 

инвентаризации и складскому хозяйству, в области управления материальными потоками, складского 

контроля. Основные обязанности связанные с планированием, организацией, контролем, 

управлением и надзором  запасов, материалами и складскими запасами в организации. Реагировать 

на предсказуемую изменчивость, обрисовать плюсы и минусы планирования потребности в 

материалах и систем точно в срок. Оценить влияние решений по стимулированию продаж на 

управление запасами. Проектировать оптимальные и эффективные склады для  эксплуатации 

логистической пропускной способности. 

 

 Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 

- научатся применять инструменты оптимизации управления складским хозяйством и решать 

задачи, связанные с формированием складской сети 

уметь: 

-. Планирование  и организация складской деятельности.  

Иметь навыки:  Управление материальными потоками на основе пооперационного учета 

логистических издержек. 

 

 Управление  запасами в цепях поставок грузов - 5 кредита 

Пререквизиты: Взаимодействия видов транспорта, Основы предпринимательской 

логистики 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

 

Цель: дисциплины  является основой цепочки поставок, необходимо управлять запасами, 

поскольку запасы являются решающим фактором прибыли и убытков вашей организации. Введение в 

Учебную программу Курса по цепочке поставок: Управление запасами и контроль. Преимущества и 

недостатки высокого и низкого уровня запасов в управлении запасами. Стоимость запасов и ее 

значение в управлении запасами. Причины для хранения дополнительных запасов в Управлении 

запасами. Прогнозирование уровня запасов для будущих продаж для лучшего управления запасами 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина формирует комплекс знаний, практических 

навыков эффективного решения задач управления запасами . Определяет нормы запасов в 

организации, обучает рассчитывать показатели эффективности управления запасами на предприятии.  

Применять математические модели оптимизации управления запасами в логистике. Обучает  владеть 

современными методами принятия решения по выбору систем и оптимизации ресурсов в управлении 

запасами. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:  цели и задачи, объект и предмет управления цепями поставок; основные понятия, 

которыми оперирует управление цепями поставок; роль управления цепями поставок в решении 

задач коммерческого характера; специфику логистического подхода к управлению материальными и 

связанными с ними информационными потоками; функции и основные методы управления цепями 

поставок; основные свойства и принципы функционирования системой управления цепями поставок 

в условиях рыночных отношений; системный подход к планированию, управлению и контролю 

материальных, информационных потоков в логистических системах; пути повышения эффективности 

сбыта продукции за счет использования управляемых цепей поставок.  

уметь: применять основные принципы логистического подхода к управлению потоковыми 

процессами в организации эффективной предпринимательской деятельности; определять основные 

свойства и принципы рыночной экономики применительно к управляемым цепям поставок; решать 

задачи, связанные с организацией материалоснабжения и транспортировкой грузов в управляемых 

цепях поставок; выявлять возможности снижения логистических издержек на всем пути движения 

материалопотоков в каналах распределения; разрабатывать средства достижения основных целей в 

управляемых цепях поставок.  



Иметь навыки:  методами формулирования и реализации стратегий на уровне подразделения 

в управляемых цепях поставок; проведением оценки эффективности функционирования 

логистических систем в управляемых цепях поставок; методами организации закупочно-сбытовой 

деятельности для формирования сквозных материальных и сопутствующих потоков;  

Быть компетентным:  методами расчета и анализа эффективности проведения логистических 

мероприятий. 

 

Стратегическое управление логистикой –5 кредита 

Пререквизиты: Условия перевозок грузов на транспорте 

Постреквезиты: Логистика складирование запасов 

 

Цель: изучения дисциплины является применение и интеграция  связанных с логистикой, 

включая управление материальными потоками, физическое распределение, управление запасами, 

складирование, проектирование логистической сети, обслуживание клиентов, упаковку и погрузочно-

разгрузочные работы. Предназначен для того, чтобы дать обучающимся знания и опыт в области 

стратегического управления логистикой. Перевозками, управление расположением складов и 

объектов, управление запасами и стратегии обслуживания клиентов. Охватывает как качественный 

аспект, так и количественный аспект управления логистикой. 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина формирует понятия интеграции, связанных с 

логистикой, включая управление материальными потоками, физического распределения, управления 

запасами, складирования, проектирования логистической сети, обслуживание клиентов, упаковку и 

погрузочно-разгрузочные работы. Применять обучающимся знания и опыт в области стратегического 

управления логистикой. Управление перевозками и расположение складов, объектов, запасов и 

стратегии обслуживания клиентов. Дисциплина охватывает как качественный аспект, так и 

количественный аспект управления логистикой. 

  

Знать:  

- изучение теоретических основ, принципов и концепций логистики; 

- развитие практических навыков управления материальными, информационными потоками; 

- овладение инструментарием логистического анализа; 

- формирование навыков эффективной логистической организации производства 

Уметь ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности;  

Иметь навыки:  применять математические методы и вычислительную технику для решения 

практических задач; 

Быть компетентным: определять и использовать технико-технологические параметры и 

показатели деятельности различных хозяйств в своей основной производственной работе, а также 

при разработке текущих и стратегических планов работы железных дорог;  

 

Логистические основы управления транспортом – 5 кредита 

Пререквизиты: Условия перевозок грузов на транспорте 

Постреквезиты: Логистика складирование запасов 

Цель: дисциплины ознакомить обучающихся с  логистической платформой, которая 

использует технологии, помогающие предприятиям планировать, выполнять и оптимизировать 

физическое перемещение товаров, как входящих, так и исходящих, и обеспечивать соответствие 

отгрузки, наличие надлежащей документации.  Информацию и документацию о соответствии 

торговым требованиям, а также обеспечивает своевременную доставку грузов и товаров. Системы 

управления перевозками также оптимизируют процесс доставки и облегчают предприятиям 

управление и оптимизацию своих транспортных операций, будь то по суше, воздуху или морю. 



Краткое описание дисциплин: Дисциплина рассматривает технологии, помогающие 

предприятиям планировать, выполнять и оптимизировать физическое перемещение товаров, как 

входящих, так и исходящих, и обеспечивать соответствие отгрузки, наличие надлежащей 

документации.  Классифицировать информацию и документацию о соответствии торговым 

требованиям, а также обеспечивает своевременную доставку грузов и товаров. Системы управления 

перевозками также оптимизируют процесс доставки и облегчают предприятиям управление и 

оптимизацию своих транспортных операций, будь то по суше, воздуху или морю. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Основные экономические показатели и их особенности на различных видах транспорта 

позволят детально рассмотреть вопросы себестоимости перевозок и производительности на разных 

видах транспорта.  

уметь: Принципы и методы выбора вида транспорта, а также изучение сфер эффективного 

использования различных видов транспорта, 

 Иметь навыки:   повышениие эффективности перевозочного процесса в сфере перевозок 

грузов и пассажиров. 

 

Таможенная логистика– 5кредита 

Пререквизиты: Грузоведение, География транспорта  

Постреквизиты: Экономика на транспорте 

Цель: Таможеннно-логистическая  деятельность определяет принципы интегрированного 

управления внешней торговлей в процессе осуществления мировой торговли и деятельности 

таможенных органов, и их задачей является обеспечение экономической безопасности государства в 

условиях глобализации мировой экономики.  

Краткое описание дисциплин: Дисциплина  формирует  знания в области таможенного 

контроля, оформления, нормативных актов таможенного регулирования. Объясняет логику 

таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров таможенного союза. 

Классифицирует  таможенные операции,  временное хранение,  таможенный контроль. 

Организовывает  процедуру международной дорожной перевозки в зависимости от вида транспорта с 

использованием  Таможенного  кодекса. 

 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: место и роль логистики в становлении и развитии новой экономической теории; основы 

теории и методологии логистики предприятия; логистическую сущность экономической 

эффективности процессов производства и распределения материальных благ; 

уметь: выявлять недостатки современной теории и практики управления предприятием, исходя 

из логистической концепции управления; 

Иметь навыки:   Применять логистическую идеологию управления на предприятии; 

 

Таможенный контроль – 5 кредита 

Пререквизиты: Экономическая география 

Постреквизиты: Экономическая оценка инженерных решений 

 

Цель: ознакомления дисциплины  определить таможенные и торговые концепции, как они 

применимы. Обучающийся ознакомится с ролями таможенных органов. Признавать различные 

заинтересованные стороны. Понимать некоторые ключевые элементы рамок таможенных и 

таможенных пошлин. Определите компоненты таможенной оценки. Понимать основы 

классификации продуктов. Повышать осведомленность о влиянии происхождения продуктов и 

протоколов предпочтений. Получите представление о специальных таможенных процедурах и 

льготах. Признавать требования и назначение документации таможни. Быть ознакомленным с 

обзором экспортного контроля ЕС.  



Краткое описание дисциплин: Дисциплина определяет таможенные и торговые концепции, 

как они применимы. Обучающийся изучает роли таможенных органов. Обучается распознавать 

различные заинтересованные стороны, некоторые ключевые элементы таможенных пошлин. 

Обучается определять компоненты таможенной оценки. Понимать основы классификации продуктов. 

Повышать осведомленность о влиянии происхождения продуктов и протоколов предпочтений. Иметь 

представление о специальных таможенных процедурах и льготах. Изучать требования и назначение 

документации таможни.  

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: принципы и методы таможенного регулирования; структуру современного таможенного 

дела и свободно ориентироваться в особенностях таможенного дела в РК; формы международного 

сотрудничества, деятельность основных международных организаций в области таможенного 

регулирования; 

уметь: свободно ориентироваться в системе основных законодательных актов РК в области 

таможенного регулирования;  

Иметь навыки:  работать с основными документами, необходимыми для перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

 

 

Логистика автомобильного транспорта  – 5 кредита 

Пререквизиты: Условия перевозок грузов на транспорте  

Постреквизиты: Управление запасами в цепях поставок грузов          

Цель: Цель дисциплины стимулирование спрос на эффективные логистические операции для 

обеспечения бесперебойной работы цепочек поставок.  Оказывание растущее давление на 

автомобильный транспорт, стремясь обеспечить высокое качество обслуживания. Курс нацелен для 

обучающихся чтобы побудить их рассмотреть вопрос о работе в сфере транспорта, но также 

предназначен для тех, кто уже работает в отрасли, кому необходимо более глубокое понимание того, 

как функционируют логистические цепочки. 

 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина формирует понятия  теоретических вопросов 

управления материальными потоками и получение практических навыков обоснования эффективных 

подсистем доставки в составе логистических систем. Применяет  основные понятия и сущности 

транспортной логистики,  изучение принципов и методов логистического анализа и оптимизации 

транспортных систем, практическое применение теории и методологии транспортной логистики. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: определять наиболее рациональных партий закупки материальных ресурсов и товаров;  

доставки материальных ресурсов и товаров наиболее экономичным способом в нужное место и 

своевременной их разгрузки;  

уметь: обеспечивать закупки материальных ресурсов и товаров в таком ассортименте, который 

в наибольшей степени отвечает требованиям производства и торговли, обеспечивает эффективность 

их потребления, исключает необоснованные отходы и потери;  

Иметь навыки:  безусловное выполнение требований производства и торговли к качеству 

закупаемых материальных ресурсов и товаров;   

 

 

Закупочная логистика – 5  кредита 

Пререквизиты: Грузоведение 

Постреквизиты: Управление цепью поставок грузов 

Цель: дисциплины  приобретение навыков и знания во всех аспектах и вопросах логистики в 

устойчивой цепочке поставок. К ним относятся закупка и закупка материалов, движение и контроль 

запасов, хранение и обработка материалов на складах, экономика вида транспорта, а также 



распределение и отгрузка. Основные цели закупочной логистики заключаются в организации 

стабильной поставки продукции и сырья на предприятие при соблюдении максимальной 

эффективности.  

Краткое описание дисциплин: Дисциплина формирует  обеспечение в закупочной логистики  

производственных и торговых  организаций необходимыми материальными ресурсами и товарами, то 

есть   удовлетворение потребностей производства и торговли в материалах и товарах. С максимально 

возможной экономической эффективностью, надлежащим качеством, соответствующим количеством 

и в кратчайшие сроки.  

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: определять наиболее рациональных партий закупки материальных ресурсов и товаров;  

доставки материальных ресурсов и товаров наиболее экономичным способом в нужное место и 

своевременной их разгрузки;  

уметь: обеспечивать закупки материальных ресурсов и товаров в таком ассортименте, который 

в наибольшей степени отвечает требованиям производства и торговли, обеспечивает эффективность 

их потребления, исключает необоснованные отходы и потери;  

Иметь навыки:  безусловное выполнение требований производства и торговли к качеству 

закупаемых материальных ресурсов и товаров; 

 

 

Экономика на транспорте  – 3 кредита 

Пререквизиты: География транспорта  

Постреквизиты: Международная экономика 

Цель: дисциплины является  Введение в транспортные системы и экономическую структуру 

транспорта.  Виды транспорта: оценка концепций мобильности и доступности.  Ценообразование 

транспортных услуг. Анализ (LCCA) Транспортное планирование и прогнозирование Аспекты 

грузовых и пассажирских перевозок: влияние на окружающую среду. Городской транспорт и 

социально-политические вопросы.  Транспортное регулирование и региональное экономическое 

развитие. Развивающийся транспорт технологии их роль и ограничения. Понимать различные 

концепции и принципы транспортной экономики для эффективного принятия 

решений  анализировать спрос и предложение на транспорт, как грузовой, так и 

пассажирский. Понимать альтернативные модели перевозок в свете пропускной способности, 

эффективности, частоты, среды и финансирования, для оценки и применения соответствующих 

аналитических методов и методов в сфере транспортных услуг.  

Краткое описание дисциплин: Дисциплина формирует различные концепции и принципы 

транспортной экономики для эффективного принятия решений. Обучает   анализировать спрос и 

предложение на транспорт, как грузовой, так и пассажирский. Использовать альтернативные модели 

перевозок в свете пропускной способности, эффективности, частоты, среды и финансирования, для 

оценки и применения соответствующих аналитических методов и методов в сфере транспортных 

услуг.  

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: классификацию рисков; методы оценки и прогнозирования рисков; понятие системы 

управления рисками (риск-менеджмент); принципы построения системы риск менеджмента; способы 

профилактики экономических рисков. 

 уметь: определить финансовое состояние предприятия, а также его конкретное положение во 

внешней среде; 

Иметь навыки:  систему операционных риск индикаторов предприятия; мероприятия, 

направленные на минимизацию рисков предприятия 

 

Экономическая оценка инженерных решений – 3 кредита 

Пререквизиты: Экономическая  география 

Постреквизиты: Национальная экономика 

Цель: дисциплины ознакомиться с  фундаментальной концепцией  инженерной экономики и ее 

принципы, методологию и применение различных методов, а также обсуждение вопросов, связанных 



с экономической оценкой проектов капитального строительства. Инженерные решения должны быть 

физически реализуемыми и экономически доступными. Следовательно, инженеры должны быть 

обеспокоены экономическими последствиями своих инженерных решений. Этот курс обеспечивает 

основу для оценки экономических аспектов проектов.  

Краткое описание дисциплин: Дисциплина основана на   фундаментальной концепции 

инженерной экономики и ее принципах.  Рассматривает методологию и применение различных 

методов, а также обсуждение вопросов, связанных с экономической оценкой проектов капитального 

строительства. Инженерные решения должны быть физически реализуемыми и экономически 

доступными. Следовательно, инженеры должны быть обеспокоены экономическими последствиями 

своих инженерных решений. Этот курс обеспечивает основу для оценки экономических аспектов 

проектов.  

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: сущность инвестиций, источники их формирования; - показатели эффективности 

инвестиций глобальных мероприятий; - показатели эффективности отдельных инженерных решений 

(локальных мероприятий); - частные показатели экономической эффективности отдельных 

инженерных решений: рост производительности труда, снижение эксплуатационных расходов, 

снижение оборотных средств, сокращение сроков простоев авиационной техники и т.д.;  

 уметь: определять источники и сумму инвестиций для реализации конкретных инженерных и 

организационных решений; 

Иметь навыки:   - рассчитывать общие и частные показатели эффективности различных 

решений. 

 

Правила перевозок грузов – 5 кредита 

Пререквизиты: Логистические транспортно-грузовые системы 

Постреквизиты: Управление запасами в цепях поставок грузов      

Цель: правила перевозок с акцентом на перевозку грузов и условия прав перевозок. Общее 

право перевозки связанная с договорами перевозки, в которой рассматриваются такие вопросы как 

заключение договоров перевозки, типы договоров, используемых для перевозки, использование 

таких документов, как чартерные перевозки , коносаменты и накладные , взаимосвязь между 

перевозкой и продажей перевозимых товаров,   вспомогательные операции, такие как страхование и 

банковские договоры Курс также дает представление о проблемах специального права транспорта, то 

есть части, касающейся в основном средств и способов передвижения. Использование водных путей 

в свете международного и внутреннего права. Правовые аспекты судов, включая национальность, 

продажу, владение и управление, финансовые аспекты и аспекты безопасности, такие как 

строительство, продажа, морское страхование. 

 

Краткое описание дисциплин:  Дисциплина обучает овладение знаниями о современных и 

перспективных направлениях совершенствования условий перевозок грузов, приобретения навыков 

по составлению заявок на перевозку и отчетных документов, актов, претензий и договоров на 

эксплуатацию подъездных путей, приложений к перевозочным документам. Дает представление о 

использовании водных путей международного и внутреннего права. Правовые аспекты судов, 

включая национальность, продажу, владение и управление, финансовые аспекты и аспекты 

безопасности, такие как строительство, продажа, морское страхование. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: порядок составления планов перевозок и учетной карточки выполнения плана 

перевозок, правила приема к перевозке и выдачи грузов получателям, порядок заполнения 

перевозочных документов, условия перевозок грузов, порядок эксплуатации подъездных путей, 

порядок составления актов, предъявление и рассмотрений претензий. 

уметь: составлять заявки на перевозки учетные и отчетные документы, выбирать условия 

перевозки грузов, определять сроки погрузки, выгрузки и доставки грузов, составлять акты и 

претензии, о мероприятиях, направленных на совершенствование условий перевозок и 

взаимодействия между различными видами транспорта при выполнении перевозочного процесса; 



Иметь навыки:  о нормах точности взвешивания грузов и естественной убыли массы грузов 

при перевозках, о современном состоянии, направлениях развития и применения наиболее 

прогрессивных перевозочных средствах, автоматизации оформления перевозок. 

Быть компетентным: порядок составления актов, предъявление и рассмотрений претензий. 

 

Правила технической эксплуатации на транспорте – 5 кредита 

Пререквизиты: Логистические транспортно-грузовые системы 

Постреквизиты: Охрана труда 

Цель: Дисциплина изучает общие принципы управления эксплуатационной работой железных 

дорог, управления безопасности движения поездов в путевом комплексе, выявлять неисправности 

сооружений и устройств железнодорожного транспорта, угрожающие безопасности движения 

поездов, подавать ручные и звуковые сигналы, производить ограждение мест препятствий на путях 

станции и на перегонах. 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина обучает навыкам профессиональной деятельности 

в области эффективного использования технической вооруженности железнодорожного транспорта с 

учетом объема работы, умением решать вопросы развития его технических средств, как в условиях 

текущей эксплуатации, так и на ближнюю и дальнюю перспективу, умением эффективно 

организовать по прогрессивной технологии работу железнодорожных подразделений.   

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: общие принципы управления эксплуатационной работой железных дорог, основанные 

на применении передовой техники и технологии, работы отдельных железных подразделений с 

учетом применения автоматизированной системы управления сетью железных дорог, дорогой и 

входящими в нее подразделениями, теоретические основы по оптимизации производственных 

процессов железнодорожных станций и узлов, а, следовательно, и всего комплекса, входящего в 

технологию их работы с учетом экономической эффективности при выполнении плановых заданий.    

уметь: использовать комплексную систему обеспечения безопасности движения на 

железнодорожном транспорте;  

Иметь навыки:  порядок квалификации допускаемых нарушений безопасности движения 

поездов и маневровой работы и современное ее состояние, причины, вызывающие нарушения 

безопасности движения поездов, требований и норм ПТЭ, инструкций и других документов по 

вопросам устройства, содержания и эксплуатации технических средств железных дорог, а также 

технологических процессов,  

Быть компетентным: В принципах  и условий, обеспечивающих безаварийную работу 

железных дорог во всех производственных процессах по специальности. 

 

Логистика производства – 5 кредита 

Пререквизиты:  Организация ВЭД, Основы предпринимательской логистики 

Постреквезиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

Цель: логистика производства предназначен для того чтобы обучающийся  ознакомился с 

аспектами производственной логистики как сократить время поставки производственного 

процесса. Роль производственной логистики во всей цепочке поставок. Эффективность ключевых 

показателей во время производственного процесса на заводе-изготовителе по которым  

определяют, насколько экономична и оптимизирована производственная логистика.  Является 

оптимизация материальных потоков внутри предприятий, создающих материальные блага или 

оказывающих такие материальные услуги, как хранение, фасовка, развеска, укладка и др. 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина рассматривает аспекты производственной 

логистики,  сокращения времени поставки производственного процесса. Роль производственной 

логистики во всей цепочке поставок. Эффективность ключевых показателей во время 



производственного процесса на заводе-изготовителе по которым  определяют, насколько экономична 

и оптимизирована производственная логистика.   

 

 

Изучив дисциплину, студент должен: 

 знать: общие и глобальные логистические задачи и обосновывать предложения по 

результатам этих задач с учетом критериев экономической эффективности, рисков и возможных 

последствий  

уметь: разрабатывать системы контроля состояния запасов в производственном процессе на 

основе осуществленного сбора, анализа и обработки данных;  

Иметь навыки:  решать задачи логистической оптимизации управления материальными 

потоками, используя стандартные теоретические и эконометрические модели.  

 

 

Транспортно-экспедиционного обслуживание – 5 кредита 

Пререквизиты:  Организация ВЭД, Основы предпринимательской логистики 

Постреквезиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

 

Цель: объяснить суть логистики, её роль и значение для украинских предприятий, показать 

кака строиться процесс управления транспортной логистикой, как добиться чёткой организации и 

осуществления недорогой, сохранной доставки грузов в обусловленные сроки.  

Краткое описание дисциплин: концепции и мультимодальные транспортные технологии в 

системе Казахстане, аспекты планирования организации и осуществления логистических операций на 

предприятиях водного транспорта. 

 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: общие и глобальные задачи логистически водного транспорта и обосновывать 

предложения по результатам этих задач с учетом критериев экономической эффективности, рисков и 

возможных последствий.  

уметь: анализа и обработка данных; решать задачи логистической оптимизации управления 

материальными потоками, используя стандартные теоретические и эконометрические модели. 

 

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности – 5 кредита 

Пререквизиты:  Грузоведение, 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

Цель: дисциплины является изучить и оценить возможности транспортного обеспечения 

для организации эффективной коммерческой деятельности в сфере товарного обращения 

совокупность технических, технологических элементов; экономических, коммерческо-правовых, 

организационных воздействий; форм, методов управлений транспортными операциями и 

процессами на всех этапах в сфере производства, потребления и обращения продукции, 

обеспечивающих общественное воспроизводство и рациональное функционирование экономики.. 

 

Краткое описание дисциплин:  Дисциплина изучает концепции транспортного обеспечения 

коммерческой деятельности. Рассматриваются условия поставки товара как основа выбора схемы 

транспортировки, правовые аспекты транспортного обеспечения. Даны грузовые и коммерческие 

характеристики разных видов транспорта. Рациональное использование организации перевозок 

скоропортящихся грузов. Представлены практические ситуации по выбору оптимального варианта 

доставки груза и деловая игра. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Основные экономические показатели и их особенности на различных видах транспорта 

позволят детально рассмотреть вопросы себестоимости перевозок и производительности на разных 

видах транспорта.  



уметь: Принципы и методы выбора вида транспорта, а также изучение сфер эффективного 

использования различных видов транспорта; 

Иметь навыки:  повышению эффективности перевозочного процесса в сфере перевозок грузов 

и пассажиров... 

 

Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте – 5 

кредита 

Пререквизиты:  Грузоведение, 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

 

Цель: Благодаря применению целостного подхода к управлению соблюдением требований, 

основанного на учете рисков, можно достичь оптимального уровня как упрощения, так и контроля. 

Ключевая особенность этого подхода заключается в том, чтобы активно “направлять” клиентуру на 

добровольное соблюдение (низкий риск), оставляя более ограниченные ресурсы контроля для 

развертывания в конце континуума рисков с высоким уровнем риска. Надежная организационная 

система управления рисками является одним из предварительных условий для подхода к управлению 

соблюдением требований, основанного на рисках. Эта система обеспечивает основу и 

организационные механизмы для управления рисками, позволяя выявлять, оценивать и управлять 

отдельными рисками в рамках всей организации, предоставляя сотрудникам на всех уровнях 

возможность принимать решения, основанные на риске, структурированным и систематическим 

образом. 

Краткое описание дисциплин: Технология выполнения грузовых  и коммерческих начальных 

операций с грузами. Договор на перевозку грузов по железным дорогам. Перевозочные документы. 

Порядок исчисления сроков доставки. Ответственность перевозчика за их невыполнение. 

Технологические операции при выдаче и выгрузке грузов. Организация работы товарных контор. 

Учет и отчетность при перевозках грузов железнодорожным транспортом. Организация работы 

технологических центров по обработке перевозочных документов. Виды сообщений. классификация 

перевозок. Маршрутизация перевозок грузов с мест погрузки. Виды маршрутов и их значения. 

Концентрация грузовой работы на станциях. Классификация грузовых станций. Классификация и 

устройство транспортно- складских комплексов (ТСК). Технические средства для измерения. Массы 

грузов. Перевозочные документы. Маркировка грузов. Подготовка подвижного состава к погрузке. 

Операции, производимые  на станциях в пути следования грузов и назначения 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: технические средства грузовой работы, прогрессивные способы организации перевозок, 

в том числе контейнерных и пакетных, существо коммерческой деятельности специалистов по 

организации и управлению перевозками; основные принципы транспортного права, построения 

тарифов и организационной структуры управления грузовой и коммерческой работой железных 

дорог в условиях рыночных отношений, основы оперативного планирования перевозок, современные 

методы транспортно – экспедиционного обслуживания юридических и физических лиц, перевозок 

грузов в, прямых смешанных и международных сообщениях.  

уметь: методы организации грузовой и коммерческой работы на станциях и подъездных путях 

на основе прогрессивной технологии, автоматизированных систем фирменного транспортного 

обслуживания (СФТО) и комплексной механизации и автоматизации погрузочно – разгрузочных 

работ, использование средств вычислительной техники в условиях АСУ в режиме АСОУП и ЕМПП; 

Иметь навыки:  владеть методикой оценки получения экономического эффекта от 

мероприятия по совершенствованию технического оснащения и технологии грузовой и 

коммерческой работы, организации вагонопотоков с мест погрузки,  

Быть компетентным: В осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности движения 

поездов, сохранности перевозимых грузов и защиты окружающей среды при перевозке различных 

грузов особенно при перевозке опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов.   

 

 

  



4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по образовательной программе:   6В11355 - 

Логистика 

1 БД MЕ 4216-Международнная экономика 5 

 

7 

  БД NE 4216-Национальная экономика 

2 БД UCPG 4218 – Управление цепью поставок грузов 5 

 

7 

  БД TPGL 4218 – Технология поставок грузов в логистической 

цепи 

3 БД TVMS 4224-Теория вероятности и математическая 

статистика 

5 

 

7 

 

 БД TPR 4224-Теория принятия решений 

 

 

Международная экономика - 5 кредита 

Пререквизиты: Экономические основы логистики  

Постреквезиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы  

Цель: дисциплины  ознакомить  с теориями, с помощью которых можно понять структуру 

международной торговли, изучить торговую политику, проанализировать факторы, определяющие 

обменные курсы и финансовые кризисы, и решить актуальные проблемы международной 

экономической взаимозависимости между государствами. Объяснение моделей торговли, а также 

выгоды, получаемые от торговли или от ограничения торговли. Увеличение прибыли и торговли; 

движение международных факторов; рост и торговля; распределение доходов и торговля; 

экономическая интеграция; многонациональные предприятия. 

Краткое описание дисциплин:  Дисциплина формирует  знания о международных 

товаропотоках и практических навыков осуществления логистических операций международных 

перевозок. Использует  особенности международных транспортно-логистических систем различных 

видов транспорта, логистические особенности формирования и управления транспортными 

макросистемами. Классифицирует  системы доставки и технологии международных перевозок, 

воспроизводит нормативно-правовое, транспортное обеспечение международного товародвижения, 

проводить экономический анализ и оценку международного товародвижения. 

 Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: об особенности, закономерности и о проблемах 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. 

Иметь навыки: 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: способен анализировать  и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики  о социально-экономических процессах  и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

               

 

 

Национальная экономика- 5 кредита 

Пререквизиты: Финансовый аспект логистических систем, 

Постреквезиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы  

Цель: дисциплины является макроэкономика основным предметом экономики. Это 

необходимо для понимания основных экономических явлений на национальном и международном 

уровнях. Он будет охватывать такие концепции, как измерение экономических показателей 



экономики, детерминанты экономических показателей, налогово-бюджетная политика, денежно-

кредитная политика, торговая политика и т.д. 

Краткое описание дисциплин:  Дисциплина показывает, каким образом должно 

осуществляться соединение теоретических подходов к экономическому развитию с реальными 

процессами ее функционирования. Она отражает научные подходы к определению стратегического 

развития страны, исходя из набора ее конкурентных преимуществ и специфики развития. Выработка 

национальной экономической стратегии может стать эффективной, если она учитывает общие 

закономерности и особенности проявления их в конкретно-исторических условиях каждой страны. 

 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. 

 

 

Управление цепью поставок грузов -5 кредита 

Пререквизиты: Логистические транспортно-грузовые системы 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

 

Цель: дисциплины применять количественные методы для оптимизации решений по цепочке 

поставок и логистике управление. Понимание операционных процессов на национальном и 

международном уровнях в цепочке поставок.  Планировать и организовывать стратегии 

эффективного управления цепочками поставок и логистикой.  Возможность определить основные 

движущие силы бизнеса, влияющие на цепочку поставок организации.  Предложение по 

совершенствованию производства и производственной системы на основе поставок.  Применять 

информационные технологии и новейшие инновации для повышения операционной эффективности 

бизнеса. Эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, обладающими навыками 

написания отчетов и подготовки вручную. 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина  формирует  комплекс знаний и практических 

навыков эффективного решения задач в цепи поставок. Обосновывает межфункциональную 

координацию управления материальными потоками, организационную и информационную 

интеграцию контрагентов управления цепи поставок. Оценивает влияние управления цепи поставок 

на экономические показатели предприятий и логистические затраты и пути их оптимизации. 

 

Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: Основные понятия, используемые при управлении запасами в цепях поставок, методы 

расчета показателей управления запасами, модели управления запасами, основные системы 

управления запасами.  

Уметь: Разрабатывать стратегии управления запасами в цепях поставок и способы их 

реализации, управлять запасами в условиях неопределенности,  

Иметь навыки:  Методами и моделями управления запасами. 

Быть компетентным: Понимания тенденций развития современного управления запасами, 

выявления недостатков в системах управления запасами и их оптимизации; умения использовать 

профессиональные термины в области управления запасами. 

 

 

Технология поставок грузов в логистической цепи – 5 кредита 

Пререквизиты: Логистика складирования запасов 



Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

Цель: дисциплины ознакомление с технологией  работы, особенности управления и сферы 

применения различных видов транспорта. Правовые и экономические основы, регулирующие 

систему организации перевозок грузов на различных видах транспорта. Нормативные 

документы, применяемые при перевозках грузов. Классификация и особенности перевозимых 

грузов меры по борьбе с потерями грузов и их качества при перевозке. Основы планирования 

перевозок грузов различными видами транспорта. Технические средства, применяемые на 

различных видах транспорта. Технология перевозок грузов. Перевозочные документы. Тарифы и 

расчеты по перевозкам. Транспортно-экспедиционная деятельность, логистическое 

провайдирование. Технология передачи грузов в местах стыкования различных видов 

транспорта и на межгосударственных переходах 

Краткое описание дисциплин:  Дисциплина формирует  знания по организации перевозок 

грузов и технологии транспорта. Определяет технологии грузоведения, решает практические и 

методические вопросы, касающиеся физико-химических свойств грузов, режимов их хранения, 

особенностей упаковки. Применяет технологию доставки и транспортирования различных видов 

грузов, организовывать погрузочно-разгрузочные процессы на основе методов доставки грузов. 

Оформление перевозочных документов, расчет тарифов по перевозкам. Провайдирование 

транспортно-экспедиционной деятельности и логистики. Использование технологии передачи грузов 

в местах стыкования различных видов транспорта и на межгосударственных переходах. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Общие принципы планирование эксплуатационной работой ж.д., основные на 

применении передовой техники и технологии. 

уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных 

условиях;   

Иметь навыки:  Создавать передовую технологию работы. 

 

Теория вероятности и математическая статистика – 5 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика, Стратегическое управление логистикой 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

 

Цель: дисциплины ознакомлением  моделированием неопределенности. Это важно из-за его 

прямого применения в таких областях, как генетика, финансы и телекоммуникации. Он также 

составляет фундаментальную основу для многих других областей математических наук, включая 

статистику, современные методы оптимизации и моделирование рисков. Представляет собой 

введение в теорию вероятностей, случайные величины и марковские процессы. Двумерные 

распределения, маргинальные и условные распределения, независимость, ковариация и корреляция, 

линейные комбинации двух случайных величин, двумерное нормальное 

распределение; последовательности независимых случайных величин, слабый закон больших чисел, 

центральная предельная теорема; определение и свойства цепи Маркова и матриц вероятностных 

переходов; методы решения уравнений равновесия, поглощающие цепи Маркова. 

Краткое описание дисциплин: Дисциплина применяется в таких областях как      генетика, 

финансы и телекоммуникации, фундаментальную основу для многих других областей 

математических наук, включая статистику, современные методы оптимизации и моделирование 

рисков.  Включает в процесс двумерные распределения, маргинальные и условные распределения, 

независимость, линейные комбинации двух случайных величин, двумерное нормальное  

распределение,   центральная предельная теорема, определение и свойства цепи Маркова и матриц 

вероятностных переходов,  методы решения уравнений равновесия, поглощающие цепи Маркова. 

 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основы аксиоматического построения теории вероятностей и простейших примеров 

вероятностных пространств; законы распределения случайных величин и случайных векторов, а 

также понятий независимости и понятий условных распределений; основные типы сходимости 

случайных величин; предельные теоремы теории вероятностей; основные методы отыскания оценок, 



а также методы построения доверительных интервалов; основные критерии проверки статистических 

гипотез и программные средства решения основных статистических задач. 

уметь: находить классические и геометрические вероятности в типичных моделях; решать 

задачи с использованием понятий условной вероятности и независимости событий; находить 

числовые характеристики случайных величин и векторов; находить основные характеристики 

случайных процессов и строить конечномерные распределения; находить выборочные 

характеристики, эмпирическую функцию распределения; гистограмму и полигон частот;  

Иметь навыки:  строить доверительные интервалы для параметров основных распределений;  

Быть компетентным: Использовать основные критерии при проверке статистических гипотез 

 

Теория принятия решений - 5 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика, Стратегическое управление логистикой 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

Цель: дисциплины ознакомиться с теорией принятия решений изучает логику и 

математические свойства принятия решений в условиях неопределенности. Теория статистических 

решений фокусируется на исследовании принятия решений, когда неопределенность может быть 

уменьшена с помощью информации, полученной путем экспериментов. В частности  рассматривается 

принцип максимизации ожидаемой полезности и его аксиоматические основы; основные элементы 

теории статистических решений, проиллюстрированные с помощью стандартных задач 

статистического принятия решений; измерение ценности информации при принятии решений и 

концепция допустимости. 

Краткое описание дисциплин:  Дисциплина изучает теорию принятия решений логику и 

математические свойства принятия решений в условиях неопределенности. Теория статистических 

решений фокусируется на исследовании принятия решений, когда неопределенность может быть 

уменьшена с помощью информации, полученной путем экспериментов. Рассматривается принцип 

максимизации ожидаемой полезности и его аксиоматические основы, основные элементы теории 

статистических решений, проиллюстрированные с помощью стандартных задач статистического 

принятия решений, измерение ценности информации при принятии решений и концепция 

допустимости. 

 Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 

- основные категории дисциплины; 

- методологию и методы исследования зарубежного рынка и потребителей; 

- методику анализа, оценки и выбора зарубежного рынка; 

-  основы и методы сегментации зарубежного рынка и позиционирования товара; 

- особенности комплекса маркетинга при работе на внешних рынках; 

- эффективные маркетинговые стратегии предприятия при выходе на зарубежный рынок. 

уметь: 

- проводить маркетинговые исследования в интересах предприятия, в том числе и на 

зарубежных рынках; 

- осуществлять выбор оптимальной стратегии для предприятия, исходя из анализа 

сложившейся обстановки и конъюнктуры зарубежного рынка; 

Иметь навыки:  - эффективно продвигать на зарубежный рынок свою продукцию; 

Быть компетентным: - выявлять особенности маркетинговой деятельности на различных 

зарубежных рынках 
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1 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В11355-Логистика білім беру бағдарламасы бойынша қызмет 

көрсету бакалавры 

1 ООД KSZhKMN1111- Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

5 2 

 ООД EKDKIK 1111 Экономика, кәсіпкерлік дағдылары, 

көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

 ООД ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі 
 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері-5 кредит 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы мектеп бағдарламасы 

Постреквизиттер: Көлік құқығы 

Мақсаты: Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат негіздері пәнінің идеологиялық 

және саяси бағыты Қазақстан Республикасының құқықтық білімді жетілдіру және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыру жөніндегі ұлттық заңнамасынан 

туындайтын міндеттермен анықталады. Бұл пәннің әдіснамалық бағыты: - ел және құқық 

туралы теориялық білімдерді, олардың өзара іс-қимылы мен адам және қоғам өміріндегі 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықтың рөлін жүйелі зерттеуді болжайды. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән білім алушылардың қоғамдық және жеке құқықтық 

санасы мен құқықтық мәдениетін арттыруды, білім жүйесін және қоғамға қарсы құбылыс 

ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша азаматтық ұстанымды 

қалыптастыруды қалыптастырады. Білім алушыларды сыбайлас жемқорлық көріністерінің 

заңдылықтары, сыбайлас жемқорлық қылмыстарының түрлері және олардың қазіргі 

жағдайдағы дұрыс және негізделген біліктілігі туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Құқық негіздері, Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелері; 

Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; сыбайлас жемқорлықтың мәні 

және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін 

моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; қолданыстағы, оның 

ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама; 

Менгеру керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдау және 

қажетті нормативтік актілерге жүгіне білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлану; заңды 

пайдалана отырып, өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; адамгершілік және құқықтық 

мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс істеу; сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың 

рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу. 

Дағдылары болуы тиіс: құқықтық мәселелер бойынша, қазіргі кезеңде нормаларды қолдану 

мәселелері бойынша пікірталастар жүргізу; түрлі құжаттарды құқықтық талдау; мүдделер 

қақтығысы және моральдық таңдау жағдайларын талдай білу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайындағы іс-әрекеттер; 

Құзыретті болуы тиіс Құқықтық мәселелер бойынша пікірсайыс жүргізуде және құқықтық 

нормаларды практикада қолдануда; сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептері мен шығу 

тегі мәселелерінде; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның әртүрлі 

көріністері мәселелерінде. 

 

Экономика, кәсіпкерлік дағдылары, көшбасшылық және инновацияларды қабылдау-5 

кредит 

Пререквизиттер: Мектеп бағдарламасы, Математика 

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. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пәндер кең сұрақтармен, білікті жұмыс күшімен, 

көші-қонмен және кәсіпкерлікке деген көзқараспен тығыз байланысты іскерлік және 

кәсіпкерлік Дағдылар мен құзыреттер мәселелерін қарастырады. Кәсіпкерлік ойлауды 

дамытуға, инновациялық шешімдер қабылдауға ықпал ететін кәсіпкерлік Дағдылар мен сыни 

ойлауға үйретуге көмектеседі. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; негізгі, экономикалық 

ойдың ұзақ эволюциясы кезінде құрылған; нарықтық механизмнің жұмыс істеу принциптері, 

өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету; кәсіпкерлік идеяларды 

қалыптастыру әдістері; кәсіпкерлік қызметтің құқықтық аспектілері; 

Меңгеруі керек: экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні мен формалары туралы 

білімді жүйелеу; экономикалық құбылыстарды ғылыми тұрғыдан тану әдістерін практикада 

қолдану. 

Дағдыларға ие болу: ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық 

дамуының жай-күйі мен үрдістерін талдау және бағалау; экономикалық проблемаларды 

шешу кезінде пәнаралық тәсіл; өмір бойы біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру; 

Құзыретті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды қалыптастыруға қабілетті 

болу; экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді меңгеру 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі – 5 кредит 

Пререквизиттер: пәнді сәтті меңгеру үшін орта мектеп көлемінде анатомия, биология, 

химия, физика, математика, тарих, орыс тілі бойынша білім жеткілікті. 

Постреквизиттер:" Экология және ТЖБ " студенттер кәсіби қызметте өндірістік 

қызметтің қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу, шаруашылық 

объектілерінің тұрақтылығын арттыру бойынша іс-шараларды жоспарлау, өндірістік 

персонал мен техносфераның халқын қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау 

кезінде қолдана алады. 

 

Мақсаты: табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы 

тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп адам өмірінің қауіпсіздігін зиянды, 

зақымдаушы факторлардан, техногендік және әлеуметтік сипаттан, қорғау қауіптерінен, 

авариялар, апаттар, дүлей зілзалалар салдарын жою жөніндегі оқиғалардан, қоршаған ортаны 

қорғау мен табиғатты табиғи пайдаланудан қамтамасыз ету туралы білімді қалыптастырады. 

Пән келесі мәселелерді зерттейді: қазіргі заманның ғаламдық экологиялық аспектілері, 

себептері, олардың қалыптасу кезеңдері мен салдары, табиғат пен қоршаған ортаның 

тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық және 

оның экологиялық дағдарыстың алдын алу және адамзаттың тұрақты дамуын қамтамасыз 

етудегі рөлі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: экологиялық ойлауды қалыптастыру және төтенше 

жағдайлардың алдын алу мүмкіндігі, қоршаған ортаның қазіргі жағдайы, табиғи экожүйелер 

және техносфералар. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білу керек: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтарын; қоршаған 

орта компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы заңнама негіздерін.; тұжырымдамалар, стратегиялар, орнықты даму 

проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің 



практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздері; қауіпсіз 

өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттары; 

Менгеру керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалауды жүргізу; 

Дағдыларға ие болу: экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын зерттеу; 

экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; 

табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған орта мониторингінің стандартты әдістемелерін 

меңгеру; қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары мен 

құрауыштарына техногендік әсер ету дәрежесін бағалау; 

Құзыретті болу:  Экология және тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде 

құзыретті болу; базалық ғылыми-теориялық білімді меңгеру және оларды теориялық және 

практикалық міндеттерді шешу үшін қолдану.  



2 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В11355-Логистика білім беру бағдарламасы бойынша қызмет 

көрсету бакалавры 

1 БД KG 2213- Көлік географиясы 4 4 

 БД EG 2213- Экономикалық география 4 4 

2 БД ZhT 2217-Жүк тасымалдау 5 3 

 БД ZhKTSh 2217- Жүктерді көлікпен тасымалдау 

шарттары 

5 3 

3 БД SEKUHTRK 2221- СЭҚ ұйымдастыру және 

халықаралық тасымалдарды реттеу қағидалары 

5 4 

 БД BKZh 2221- Бірыңғай көлік жүйесі 5 4 

4 БД LEN  2225- Логистиканың экономикалық негіздері 4 4 

 БД LZhKA  2225- Логистикалық жүйелердің қаржылық 

аспектілері 

4 4 

 

Көлік географиясы – 4 кредит 

Пререквизиттер: көліктің жалпы курсы, логистика негіздері.. 

Постреквизиттер: Халықаралық экономика , Кедендік логистика 

Мақсаты: Пәннің мақсаты-жеткізу тізбегі аясында бизнестің әртүрлі салаларында 

және өнеркәсіптік секторларда білім мен дағдыларды ұсыну. Көлік логистикасының 

функционалды бағыты, басқалармен қатар, қоғамдық өндірісті аумақтық ұйымдастырудың 

тиімділігін арттырумен байланысты 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп кәсіпорын қызметі туралы түсініктерді, 

экономикалық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесін қалыптастырады. Кәсіпорында 

болып жатқан экономикалық құбылыстар мен процестер, олардың өзара байланысы мен 

өзара тәуелділігі туралы; әртүрлі факторлардың әсері және кәсіпорынның әртүрлі 

ресурстарын пайдаланумен байланысты есептерді орындау мүмкіндігі туралы; өндіріс 

тиімділігін арттыру резервтерінің болуы туралы. Жеткізу тізбегі контекстінде бизнестің әр 

түрлі салаларында және өнеркәсіптік секторларда білім мен дағдыларды ұсынады. Бұл 

көлікті басқару бағдарламаларының логистиканы басқаруға ауысуына ықпал етеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: 

- кәсіпорынның шаруашылық жүргізу объектісі, нарықтық экономиканың агенті ретіндегі 

мәні, нарықтық қатынастарды мемлекеттік реттеуді ескере отырып, оның Ұлттық экономика 

жүйесіндегі орны мен рөлі; 

- кәсіпорынның ресурстық базасы және әр түрлі ресурстарды пайдалану тиімділігі; 

- кәсіпорын қызметінің шаруашылық механизмі; 

Меңгеру керек: 

- алынған білімді кәсіпорынды талдау мен есептеулердің тиімді жүйесін құру үшін 

қолдану және аргументтер жасау үшін қажетті құзыреттілікке ие болу, кәсіпорынның жұмыс 

істеу процесінде туындайтын проблемаларды шешу жолдарын негіздеу; 

- экономика саласында өндірістік кәсіпорынның жұмыс істеуін, оның ішінде қазақстандық 

кәсіпорындарда қызметті ұйымдастыру ерекшеліктерін білу және түсіну; 

Дағдыларға ие болу: 

-практикалық және ғылыми-теориялық сипаттағы пайымдауларды әзірлеу үшін ғылыми-

практикалық, статистикалық ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; 

Құзыретті болу: өз тұжырымдарыңыз бен біліміңізді және олардың негіздемесін 

мамандар мен мамандарға нақты және нақты хабарлау; 

 

 



Экономикалық география  -4 кредит 

Пререквизиттер: көліктің жалпы курсы, логистика негіздері. 

Постреквизиттер: Ұлттық экономика, Кедендік бақылау 

Мақсаты: негізгі мақсат экономиканың аумақтық ұйымдастырылуының факторлары 

мен заңдылықтарын зерттеу, бұл экономиканың географиясындағы болашақ өзгерістерді 

болжауға және елдің экономикалық дамуына ықпал ететін оның ұтымды аумақтық 

құрылымының мүмкіндіктерін анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша, экономикалық 

география экономиканы дамытудың аумақтық (өңірлік) факторы туралы білім береді. Пәннің 

басты мақсаты-экономиканың аумақтық ұйымдастырылуын жетілдіру жолдарын негіздеу, 

халық шаруашылығының жалпы тиімділігін арттыру үшін оның орналасуын оңтайландыру 

және Аймақтарды дамыту. Бұл пәннің практикалық маңыздылығы. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы:  

Пән географиядан қалыптасқан және қазіргі қоғамдардың экономикалық және 

әлеуметтік географиясына әсер ететін тарихи процестер ретінде экономикалық өзгерісті 

қолданудағы ойлаудың географиялық тәсілдерін үйретеді. Пән әдістер мен негізгі теориялық 

тәсілдерді қамтиды. Салыстырмалы экономикалық жүйелер және олардың эволюция тарихы 

қарастырылады. Кеңістіктің, орналасқан жердің және масштабтың географиялық өлшемдері. 

Экономикалық даму, өсу және интеграция мәселелері қарастырылады, себебі олар елдің 

географиялық жағдайымен байланысты. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: әлеуметтік-экономикалық географияның қалыптасуы мен даму негіздерін, 

әлеуметтік-экономикалық географияның ғылым жүйесіндегі орнын, саяси картадағы 

аймақтық және жергілікті қақтығыстарды, әлеуметтік-экологиялық мәселелерді дербес 

зерттеу әдістері мен ақпарат көздерін. 

Меңгеру керек; Әлеуметтік - экономикалық географияның тарихи-географиялық 

дамуын өз бетінше түсіндіре білу. Әлеуметтік-экономикалық географияның жеке 

мәселелерін зерттеудің теориялық тәсілдерін сипаттаңыз. Басқару мен өндірісті жүйе ретінде 

талдаңыз 

Дағдысы болу керек: әлеуметтік-экономикалық географияның теориялық және 

әдістемелік негіздерін өз бетінше қолдану тәсілдері. Объектілерді, фактілерді, құбылыстарды 

және әлеуметтік - экономикалық география жүйелерін жіктеу, жүйелеу және типология 

әдістерін дербес қолдану. 

Құзыретті болу: экономикалық-географиялық зерттеу әдістерін өз бетінше қолдану, 

оның ішінде кешенді және салыстырмалы экономикалық - географиялық статистикалық 

талдау дағдылары 

 

Жүк тасымалдау – 5 кредит 

Пререквизиттер: Көліктің жалпы курсы 

Постреквизиттер: Коммерциялық қызметтегі логистика 

Пәннің мақсаты студенттерге жүктерді тасымалдау ережелерінің теориялық білім 

жүйесін, практикалық дағдылары мен әдіснамалық негіздерін, олардың қоршаған ортамен 

өзара іс-қимылын, сақтау, қайта тиеу және тасымалдау кезінде жүктердің сақталуы мен 

сапасын қоймалау және қамтамасыз ету мүмкіндіктерін, сондай-ақ әлемнің озық елдеріндегі 

теориялық зерттеулер мен соңғы жылдардағы жұмыс тәжірибесін ескере отырып, ыдысқа, 

орауға, көлік құралдарына және тиеу-түсіру механизмдеріне қойылатын Талаптарды беру. 



Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән жүк тасымалдау негіздері, жіктеу, көлік 

сипаттамалары, тасымалдау кезінде жүктердің сақталуын қамтамасыз етуді ұйымдастыру, 

жүктердің тауарлық номенклатурасы мен көліктік сыныптамасын жүргізу, жүктердің 

қасиеттерін анықтау, жүк контейнерлеріне көлік пакеттерін пайдалану, жүктерді көлік 

құралының шанағына және контейнерге орналастыру және бекіту ұғымдарын қарастырады. 

Жылжымалы құрамның жүк көтергіштігі мен сыйымдылығын жақсы пайдалану мақсатында 

жүктердің, жүктердегі биохимиялық процестердің физикалық-химиялық қасиеттері мен 

көлемдік-массалық сипаттамаларын және олардың тасымалдауды ұйымдастыру мен 

шарттарына әсерін зерттеу. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: 

- көлік түрін таңдау кезінде алған теориялық білімдерін пайдалану; 

- тасымалдау құжаттарын ресімдеу және жүктің сақталмағандығын ресімдеу; 

- сақталмаған тасымалдардың әсері, жүктердің қоршаған ортаға теріс қасиеттері, жүктердің 

ыдысы мен қаптамасын жетілдіру үрдісі туралы түсінікке ие болу; 

- жаңа мамандандырылған көлік құралдарымен, қоймалармен және тиеу-түсіру 

техникасымен жұмыс істеуге үйрету; 

Меңгеру керек: 

- техникалық жабдықтаудың жалпы заңдылықтары мен үрдістері, жұмыс әдістері мен көлік 

түрлерін жетілдіру, сондай-ақ ҚР көлік жүйесін дамыту жолдары мен перспективалары 

туралы білімді меңгеру; 

- техникалық құралдарды дамытудың және көлік түрлерін пайдаланудың жалпы 

заңдылықтары; 

Дағдысы болу: 

Бірыңғай көлік жүйесіндегі көлік түрлерінің ерекшеліктеріне; көлік түрлерінің 

техникалық-пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптар; 

Құзыретті болу: көлік түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін техникалық 

құралдарды таңдау; көлік тораптарының құрылымы мен қуатын айқындау; 

 

Көлікте жүк тасымалдау шарттары - 5 кредит 

Пререквизиттер: Көліктің жалпы курсы, логистика негіздері 

Постреквизиттер: Логистикадағы ақпараттық технологиялар 

Мақсаты: білім алушыларды жүк автомобильдерінің, тіркемелер мен автокөлік 

құралдарының, сондай-ақ басқа да көлік құралдарының, вагондардың, контейнерлердің және 

т. б. жүктерін тасымалдау шарттарымен таныстыру. Жүк жөнелтуші жеткізген жүкке 

қатысты сипаттаманы, құнды немесе басқа да бөлшектерді беру немесе куәландыру міндеті 

жүктің заңды болып табылатындығы және ол тиеу және түсіру, шығындар, зақымданулар, 

айыппұлдар, шағымдар, талаптар, шығындар мен шығындар үшін қабылданатындығы 

туралы барлық жағынан сенімді, толық және егжей-тегжейлі болып табылады.осы 

міндеттемені бұзу немесе қандай да бір бұзушылықтардың пайда болуы нәтижесінде оған 

келтірілген шығындар. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән жүктерді тасымалдау шарттарын 

жетілдірудің қазіргі заманғы және перспективалық бағыттары туралы білімді, тасымалдауға 

өтінімдер мен есептік құжаттарды, актілерді, наразылықтар мен кірме жолдарды пайдалануға 

арналған шарттарды, тасымалдау құжаттарына қосымшаларды жасау бойынша дағдыларды 

игеруді қалыптастырады. Автомобиль және теміржол көлігінің жылжымалы құрамын 

пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған автомобиль тасымалдарын ұйымдастыру 

әдістерін үйретеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: жүк жұмысының техникалық құралдары, тасымалдауды, оның ішінде 

контейнерлік және пакеттік ұйымдастырудың прогрессивті тәсілдері, тасымалдауды 

ұйымдастыру және басқару жөніндегі мамандардың коммерциялық қызметінің мәні; 



нарықтық қатынастар жағдайында көлік құқығының, тарифтерді құрудың және темір 

жолдардың жүк және коммерциялық жұмысын басқарудың ұйымдастырушылық 

құрылымының негізгі принциптері, тасымалдауды Жедел жоспарлау негіздері, заңды және 

жеке тұлғаларға көлік – экспедициялық қызмет көрсетудің, жүктерді тікелей аралас және 

халықаралық қатынастарда тасымалдаудың қазіргі заманғы әдістері. 

Меңгеруі керек: прогрессивтік технология, фирмалық Көліктік қызмет көрсетудің 

автоматтандырылған жүйесі (СПТО) және тиеу – түсіру жұмыстарын кешенді 

механикаландыру және автоматтандыру негізінде станциялар мен кірме жолдарда жүк және 

коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру әдістері, АСОУП және ЕҮАК режимінде баж 

жағдайында есептеу техникасы құралдарын пайдалану; 

Дағдысы болу: жүк және коммерциялық жұмыстың техникалық жарақтандырылуы мен 

технологиясын жетілдіру, тиеу орындарынан вагон ағындарын ұйымдастыру, поездар 

қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру бойынша 

іс-шарадан экономикалық әсер алуды бағалау әдістемесін меңгеру, 

Құзыретті болу: Әртүрлі жүктерді тасымалдау кезінде, әсіресе қауіпті, ауыр 

салмақты және сусымалы жүктерді тасымалдау кезінде тасымалданатын жүктердің сақталуы 

және қоршаған ортаны қорғау. 

 

СЭҚ ұйымдастыру және халықаралық тасымалдарды реттеу ережелері – 5 кредит 

Пререквизиттер: Көлік құқығы 

Постреквизиттер: Жүк тасымалдау ережелері, өткізу логистикасы 

Мақсаты: Пәндер кедендік-логистикалық базаны құру, оны жобалаудың кезеңдері 

мен кезеңдерін зерттейді. Кедендік-логистикалық базаны дамыту тұжырымдамасы оны 

қалыптастырудың екі мүмкін векторын қамтиды:" жоғарыдан төменге "және"төменнен 

жоғарыға". Жақтауды дамытудың негізгі бастамашыларының рөлі, құрылыстың негізгі 

принциптері мен әдістері тұжырымдаманы әлемдік экономикалық қатынастар жүйесіне 

жекелеген аймақтардың интеграциялық процестерін одан әрі зерттеу үшін негіз ретінде 

пайдалану. Әлемдік нарыққа шығу кезінде өңірлік кәсіпорындардың табысына әсер ететін 

негізгі факторлар логистикалық инфрақұрылымның даму деңгейі және кеден қызметтерінің 

тиімділігі болып табылады. Бұл факторлар жиынтығында сыртқы экономикалық қызметтің 

кедендік және логистикалық негізін қалыптастырады. Бұл құрылымның негізгі факторлары 

кеден органдары, логистикалық қызметтерді жеткізушілер және сыртқы экономикалық 

қызметке қатысушылар болып табылады. Олардың әрқайсысының өз мүдделері мен 

проблемалары бар.  

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән кедендік-логистикалық база мен жобалау 

кезеңдерін құруды зерттейді. Логистикалық сауда процестерінің тұжырымдамасы, әдістері, 

модельдері туралы білімді қалыптастырады. Сыртқы сауда операцияларында оңтайлы 

логистикалық арналарды, логистикалық тізбектер мен схемаларды таңдау бойынша 

шешімдер қабылдайды. Көлікке, сондай-ақ жүктерді сақтау және қоймалық өңдеу 

жүйелеріне қойылатын талаптарды біледі. Шетелдік серіктестерге қойылатын талаптарды 

қарастырады, логистикалық делдалдарды таңдау әдістерін қолдануға үйретеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек:. 

- шаруашылық процесс, басқару жүйесі және экономикалық ғылымдар бөлімі ретінде 

логистика туралы жалпы түсініктерді қалыптастыру; 

- логистикалық функцияларды дамытудың объективті алғышарттары мен 

перспективаларын ашу 

- басқару; сыртқы басқарудың ұйымдық құрылымын құру негіздері туралы білімді 

бекіту 

- Экономикалық қызмет; экономика жағдайында логистикалық басқарудың өзектілігін 

бағалау; 



- сыртқы экономикалық байланыстардың әртүрлі нысандарының мәнін қарастыру, 

оның ішінде 

- тауарлар, жабдықтар, қызметтер, технологиялар саудасының халықаралық 

тәжірибесі; сыртқы экономикалық қызметті басқару бойынша функционалдық іс - 

қимылдарды жүзеге асыру әдістерінің мәнін ашу; 

Меңгеру керек: 

- жүктерді тасымалдаудың ең оңтайлы бағдарын таңдау мақсатында көліктік 

қызметтердің әлемдік нарығы құрылымының ерекшеліктерін және коммерциялық 

терминдерді (ИНКОТЕРМС - 2010) түсіндірудің халықаралық ережелерін анықтау; 

Дағдысы болу керек: - шетелдік серіктестер туралы ақпарат алу көздеріне талдау 

жүргізу; 

Құзыретті болу: - материалдық ағындарды логистикалық басқарудың көрсеткіштері 

мен әдістерін негіздеу; 

 

Бірыңғай көлік жүйесі-5 кредит 

Пререквизиттер: көліктің жалпы курсы 

Постреквизиттер: Қорларды жинақтау логистикасы 

Мақсаты: бірыңғай көлік жүйелері көлік қызметін жеткізушілерді клиенттерге және 

жергілікті билік органдарына неғұрлым тиімді қосу үшін бар. Желілердің қол жетімділігін, 

қауіпсіздігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін. Жұмыс жетістігі бір мақсаттар. 

Желілердің қол жетімділігін, қауіпсіздігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін. 

Деректерді жинау мен өңдеудің тиімді жүйесі, саланың жай-күйі мен даму перспективасын 

объективті бағалау әдіснамасы, дамуды үйлестіруге жүйелі көзқарас және көліктің барлық 

түрлерінің жұмысын ұзақ мерзімді жоспарлау, көлік қызметтерін көрсету сапасын 

бағалаудың өлшемдері мен көрсеткіштері. Бұл проблемаларды шешу елдің бірыңғай көлік 

жүйесін басқаруды едәуір жақсартусыз мүмкін емес. Көлік инфрақұрылымы логистикаға 

бағдарланған айтарлықтай жүйелі өзгерістерді талап етеді, олар интеграциялық әсерді 

қамтамасыз етеді, шығындарды азайтады және қызмет көрсету сапасын жақсартады. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп көлік саласындағы білімді 

қалыптастырады, көлік жүйесіне кәсіби қызығушылықты оятады. Көлік жүйесінің 

функциялары мен ерекшеліктері, көліктің жекелеген түрлерінің сипаттамаларын жіктеу, 

көлік түрлерінің өзара іс-қимылы мен үйлестіруінің бірыңғай технологиялық процесін 

ұйымдастыру мәселелерін ашады. Көлік жүйесінің сандық көрсеткіштерін қолданады, 

әлемдік көлік жүйелерін, көлік тораптарын, дәліздерді талдайды. Бұл проблемаларды шешу 

елдің бірыңғай көлік жүйесін басқаруды едәуір жақсартусыз мүмкін емес. 
Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: 

- станциялардың жеке элементтерінің негізгі схемалары мен конструкцияларын 

кешенді жобалау 

- Құрылғылардың орналасуы және оларды компьютерлік техниканы қолдана отырып 

есептеу әдістері 

- Көлік құрылғыларын дамыту мәселелері 

- жаңа мамандандырылған көлік құралдарымен, қоймалармен және тиеу-түсіру 

техникасымен жұмыс істеуге үйрету; 

Меңгеру керек: 

- Жобаланатын және реконструкцияланатын станциялар мен тораптардың, 

автомобиль жолдарының, қалалардың технологиялық процестерін әзірлеу; 

Дағдысы болу керек: көлік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау 

жүйесінде барлық көлік құрылғылары мен құрылыстары мен тораптарын жобалау және 

реконструкциялау 

Құзыретті болу: теміржол станциялары мен тораптарының жеке элементтерін 

жобалау әдістерін игеру 



 

 

Логистиканың экономикалық негіздері-4 кредит 

Пререквизиттер: Логистика негіздері 

Постреквизиттер: Халықаралық экономика, 

Мақсаты: Пәндер студенттерді экономикалық факторлармен коммерциялық 

кәсіпорын шеңберіндегі калькуляциямен, бағамен және операциялық логистикалық 

операциялармен таныстыру. Оқушылар макроэкономикалық тенденциялар, Үкіметтің 

араласуы және микроэкономикалық тұтқалардан қалай пайда алу керектігі туралы терең 

түсінік алады. Олар бұл білімді жеткізілім тізбегінің кірістілігіне бақыланбайтын әсер етуді 

болжау және тұрақты ету үшін қалай пайдалану керектігін біледі. Бұл сатып алушыларға 

немесе көлік қызметтерін жеткізушілерге, сондай-ақ баға белгілеу, сұраныс пен ұсынысты 

жоспарлау немесе жеткізу тізбегінің қуатын басқару туралы шешім қабылдауға 

қатысатындардың барлығына ұсынылады. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән бәсекелестік нарық жағдайындағы 

логистикалық компаниялар мен қызметтердің ерекшеліктеріне назар аудара отырып, әртүрлі 

профильдегі кәсіпорындардың экономикалық қызметін зерттейді, микро-макро деңгейде 

экономика мен менеджмент негіздерін қолданады, кәсіпорын қызметінің жалпы 

нәтижелерінің тиімділігін арттыру үшін логистика мен жеткізілім тізбегін басқарудағы 

экономикалық мәселелерді тұжырымдайды және шешеді. Логистикалық мәселелерді шешу 

үшін логистика әдіснамасы мен құралдарын, жеткізу тізбектеріндегі және онымен 

байланысты ағындардағы материалдық ағындардың әлеуетін анықтайтын әдістемелік 

құралды қолданыңыз. 
Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: 

- ұсыну деңгейінде: логистиканың пәндік саласы және жеткізілім тізбегін басқару құралдары; 

- ойнату деңгейінде: ілеспе ағындармен өзара әрекеттесу арқылы материалдық ағынды 

басқару. 

- түсіну деңгейінде: жеткізілім тізбегіндегі материалдық ағымның әлеуетін анықтайтын 

әдістемелік аппарат. 

Меңгеру керек: 

- логистикалық жүйелерді жіктеу негізінде жеткізілім тізбегін модельдеу 

Дағдысы болу: - логистикалық міндеттерді шешу үшін логистика әдіснамасы мен 

құралдарын қолдану; 

Құзыретті болу: - жеткізу тізбектеріндегі және ілеспе ағындардағы материалдық 

ағындардың әлеуетін анықтайтын әдістемелік аппарат 

 

 

 

Логистикалық жүйелердің қаржылық аспектілері-4 кредит 

Пререквизиттер: логистика негіздері 

Постреквизиттер: Ұлттық экономика 

Мақсаты: Логистика мен жеткізілім тізбегін басқаруға ерекше назар аудара отырып, 

бизнес-ортада басқару әдістері туралы білімді қолдану. Жоспарлау, ұйымдастырушылық 

шешімдер қабылдау, топтық динамика, инновациялар, өндіріс, жеткізілім тізбегі, 

операциялар және заманауи бизнес-орта технологиялары туралы егжей-тегжейлі түсінік. Бұл 

бағдарлама түлектерге сандық талдауды, сыни ойлауды және негізделген этикалық 

шешімдерді қолдана отырып, бизнес мәселелерін шешудің баламаларын жасауға 

көмектеседі. Бизнес мәселелерін шешу үшін зерттеуге негізделген білім мен деректерді 

жинау әдістерін және оларды түсіндіруді қолданыңыз. Басқару шешімдерін қабылдауда 

әртүрлі модельдер мен аналитикалық әдістерді қолдану. Жоғарыда аталған шеңберлер мен 

контекст аясында. 



Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән логистика мен жеткізілім тізбегін басқаруға 

ерекше назар аудара отырып, бизнес-ортадағы басқаруды қарастырады. Жоспарлау, 

ұйымдастырушылық шешімдер қабылдау, топтық динамика, инновациялар, жеткізілім 

тізбегі өндірісі, қазіргі бизнес-ортаның операциялары мен технологиялары туралы 

түсініктерді ұсынады. Сандық талдауды, сыни ойлауды және негізделген этикалық 

шешімдерді қолдана отырып, бизнес мәселелерін шешудің баламаларын қолданады. 

Басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде әртүрлі модельдер мен аналитикалық әдістерді 

қолданады 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: 

- ұйымдардың (кәсіпорындардың)қаржы терминологиясын; 

- негізгі көрсеткіштері; 

кәсіпорынның қаржылық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық 

актілер; 

- кәсіпорын қаржысын басқарудың отандық және шетелдік тәжірибесін жинақтау; 

кәсіпорынның қаржылық қызметін басқарудың негізгі әдістерін;; 

-  кәсіпорын қызметін қаржыландыру көздері. 

Меңгеру керек: 

 нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы проблемаларды анықтау, 

әлеуметтік-экономикалық тиімділік, тәуекелдерді бағалау және ықтимал әлеуметтік-

экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды шешу тәсілдерін ұсыну; 

 алынған тапсырма бойынша ақпаратты іздеуді, қойылған экономикалық міндеттерді 

шешу үшін қажетті деректерді жинауды, талдауды жүзеге асыру; 

 түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т. 

б. есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдауға және 

түсіндіруге және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 

пайдалануға; 

Дағдыларға ие болу: қаржы ресурстарын және олардың көздерін анықтау; 

бизнес-жоспар құрамындағы қаржылық бөлім үшін типтік көрсеткіштерді есептеу; 

жоспарлардың орындалу нәтижелерін талдауды;; 

Құзыретті болу: кәсіпорындардың қаржысын ұйымдастыру жөніндегі іс - шараларды 

әзірлеу; жоспарлы қаржылық есептеулердің әртүрлі әдістері мен құралдарын қолданыңыз. 

  



3 курс  

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В11355-Логистика білім беру бағдарламасы бойынша қызмет 

көрсету бакалавры 

1 БД TL 3214 – Тарату логистикасы 4 6 

 БД OL 3214 – Өткізу логистикасы 4 6 

2 БД KZhl 3215 – Қорларды жинақтау логистикасы 5 6 

 БД ZhZhTKB 3215- Жүктерді жеткізу тізбектеріндегі 

қорларды басқару 

5 6 

3 БД SLB 3219- Стратегиялық логистиканы басқару 5 5 

 БД KBLN  3219- Көлікті басқарудың логистикалық 

негіздері 

5 5 

4 БД KL 3220- Кедендік логистика 5 5 

 БД KB 3220- Кедендік бақылау 5 5 

5 БД AKL 3222- Автомобиль көлігі логистикасы 5 5 

 БД SAL 3222- Сатып алу логистикасы 5 5 

6 БД KE 3223- Көліктегі экономика 3 6 

 БД IShEB 3223- Инженерлік шешімдерді экономикалық 

бағалау 

3 6 

7 БД ZhTE 3226- Жүк тасымалдау ережелері 5 5 

 БД KTPE 3226- Көліктегі техникалық пайдалану 

ережесі 

5 5 

8 ПД OL  3310- Өндіріс логистикасы 5 5 

 ПД KEKK 3310 – Көліктік-экспедициялық қызмет 

көрсету 

5 5 

8 ПД KKKKE 3310- Коммерциялық қызметті көліктік 

қамтамасыз ету 

5 5 

 ПД KZhKZhB 3310- Көліктегі жүк және коммерциялық 

жұмыс басқармасы 

5 5 

 

 

Тарату логистикасы - 4 кредит 

Пререквизиттер: Коммерциялық қызметтегі Логистика, Логистиканы 

стратегиялық басқару 

Постреквизиттер: Логистика жүктерді жеткізу технологиялары, Логистикалық 

тізбектегі жүктерді жеткізу технологиясы 

 

Мақсаттары: Пәндер қазіргі бизнес климатында бәсекеге түсу үшін уақыт, орын, жеткізу 

және қызмет көрсету деңгейіне байланысты бөлу және логистика функцияларын және 

күрделі мәселелерді қамтиды. Бұл курс оңтайлы бөлу және логистика стратегиясын құру 

үшін қажетті негізгі тұжырымдамалармен таныстырады. Неліктен тарату арналары 

соншалықты маңызды. Арналарды жобалаудың әртүрлі модельдерін сипаттай білу. 

Клиенттердің жауап беру уақытын, өнім ассортиментін, өнімнің қол жетімділігі мен жеткізу 

уақытын қоса алғанда, арна желілерінің әртүрлі схемалары арасындағы сауда-саттықты 

түсіндіріңіз. Қорларды басқаруды және оның дистрибуция және логистика саласындағы 

функцияларын зерттеңіз. 



Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән логистиканы бөлу функцияларын 

қарастырады және күрделі мәселелер қазіргі бизнес климатында бәсекеге түсу үшін уақыт, 

орын, жеткізу және қызмет көрсету деңгейіне байланысты. Логистиканы бөлудің оңтайлы 

стратегиясын құру үшін қажетті іргелі тұжырымдамалармен таныстырады. Клиенттердің 

жауап беру уақытын, өнім ассортиментін, өнімнің қол жетімділігі мен жеткізу уақытын қоса 

алғанда, арна желілерінің әртүрлі схемалары арасындағы сауда-саттықты түсіндіріңіз. 

Қорларды басқаруды және оның дистрибуция және логистика саласындағы функцияларын 

зерттейді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: Тарату жүйесін ұйымдастыру түрлері және дайын өнімді өткізу әдістері. 

Тарату жүйесін қалыптастырудағы өндіріс пен соңғы тұтынушылардың рөлі. Логистикалық 

арналардың тиімділік параметрлері бойынша жүйелердің салыстырмалы сипаттамасы. 

Бөлшек сауда желісін дамытудағы қазіргі тенденциялар. 

Меңгеру керек: Тарату жүйесінде тауар қозғалысының негізгі технологияларын 

анықтау. Тарату логистикасындағы контейнер мен қаптаманың рөлі. Жүк бірліктерінің 

түрлері. Жүк бірлігінің негізгі элементі. Логистикалық жүйеде жүк бірліктерін 

қалыптастыру. Пакеттік және контейнерлік технологиялар тарату логистикасындағы тауар 

қозғалысының негізгі бағыттары ретінде. Логистикада штрих-кодтарды сканерлеуді қолдану. 

Дағдыларға ие болу: Жеткізілімдердің логистикалық тізбегінің қызметін талдау және 

бағалау.Тапсырысты басқару функционалды үйлестіруді қажет ететін функция ретінде. 

Құзыретті болу: Клиенттерге қызмет көрсету кезінде тапсырысты басқарудың рөлі. 

Тапсырысты басқару процедурасы. 

 

Өткізу логистикасы-4 кредит 

Пререквизиттер: логистиканы стратегиялық басқару. 

Постреквизиттер: Логистика жүктерді жеткізу технологиялары, логистикалық 

тізбектегі жүктерді жеткізу технологиясы 

 

Мақсаты: пән сатуды басқару бойынша білікті мамандарды, көліктік-логистикалық 

бизнес саласындағы заманауи және жаңа ғылыми білімі бар негізгі ұлттық және 

халықаралық көліктік-логистикалық жүйелерді даярлауға арналған. Логистикалық 

компанияда үздіксіз жұмыс процесін болжауға, жоспарлауға, ұйымдастыруға, сатуды, 

өндіруді немесе сақтауды ұйымдастыруға, операциялардың сапасын қамтамасыз етуге, ішкі 

және халықаралық сауданы үйлестіруге, инновациялық, маркетингтік, логистикалық және 

басқару әдістерін қолдана отырып, бизнесті сату саясатын қалыптастыруға қабілетті. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Алдыңғы қатарлы техника мен технологияға 

негізделген тасымалдау көлемін болжаудың жалпы принциптері; өндірістік процестерді 

оңтайландыру бойынша теориялық негіздер. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: Теміржол бөлімшелері жұмысының озық технологиясын жасау; 

тасымалдау көлемін болжауды ескере отырып, тасымалдауларға қызмет көрсету бойынша 

жедел шешімдер қабылдау 

Меңгеру керек: Көлік басқармасы саласындағы жаңа жетістіктерді ұсыну; 

Дағдыларға ие болу: Тасымалдауды ұйымдастырудың озық әдістерін пайдалану. 

 

Қорларды жинақтау логистикасы - 5 кредит 

Пререквизиттер: жүк тасымалдау, сатып алу логистикасы 

Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 



Мақсаты: Пәндер студенттерді түгендеу және қойма шаруашылығы, материалдық 

ағындарды басқару, қоймалық бақылау, қойма және логистика, түгендеу, ұйымдағы 

қорларды, материалдарды және Қоймалық қорларды жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, 

басқару және бақылауға байланысты функциялар мен міндеттермен таныстырады. Болжамды 

өзгергіштікке жауап беріңіз. Материалдар мен жүйелерге қажеттілікті жоспарлаудың оң 

және теріс жақтарын дәл уақытында көрсетіңіз. Сатуды ынталандыру шешімдерінің 

қорларды басқаруға, сондай-ақ жеткізілім тізбегінің жалпы пайдасына әсерін бағалаңыз. 

Өткізу қабілетінің максималды тиімділігі үшін логистикалық құбырларды жобалау; оларды 

пайдалану үшін оңтайлы қоймаларды жобалау 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән оқушылардың түгендеу және қойма 

шаруашылығы, материалдық ағындарды басқару, қоймалық бақылау саласындағы білімдерін 

қалыптастырады. Ұйымдағы қорларды, материалдарды және қойма қорларын жоспарлауға, 

ұйымдастыруға, бақылауға, басқаруға және қадағалауға байланысты негізгі міндеттер. 

Болжалды өзгергіштікке жауап беру, материалдар мен жүйелерге қажеттілікті жоспарлаудың 

оң және теріс жақтарын дәл уақытында сипаттау. Сатуды ынталандыру шешімдерінің 

қорларды басқаруға әсерін бағалаңыз. Логистикалық өткізу қабілетін пайдалану үшін 

оңтайлы және тиімді қоймаларды жобалау. 

 Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: 

- Қойма шаруашылығын басқаруды оңтайландыру құралдарын қолдануды және қойма 

желісін қалыптастыруға байланысты міндеттерді шешуді үйренеді 

Меңгеру керек: 

- Қойма қызметін жоспарлау және ұйымдастыру. 

Дағдыларға ие болу: Логистикалық шығындарды операциялық есепке алу негізінде 

материалдық ағындарды басқару. 
  

Жүктерді жеткізу тізбегіндегі қорларды басқару - 5 кредит 

Пререквизиттер: Көлік түрлерінің өзара іс-қимылы, кәсіпкерлік логистика негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: Пәндер жеткізу тізбегінің негізі болып табылады, қорларды басқару қажет, 

өйткені қорлар Сіздің ұйымыңыздың кірісі мен шығынының шешуші факторы болып 

табылады. Жеткізу тізбегі бойынша курстың оқу бағдарламасына кіріспе: қорларды басқару 

және бақылау. Қорларды басқарудағы Жоғары және төмен қорлардың артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Қорлардың құны және оның қорларды басқарудағы маңызы. Қорларды 

басқаруда қосымша қорларды сақтау себептері. Қорларды басқаруды жақсарту үшін болашақ 

сатылымдар үшін қор деңгейін болжау 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән қорларды басқару міндеттерін тиімді шешу 

үшін білім, практикалық дағдылар кешенін қалыптастырады . Ұйымдағы қор нормаларын 

анықтайды, кәсіпорындағы қорларды басқару тиімділігінің көрсеткіштерін есептеуге 

үйретеді. Логистикада қорларды басқаруды оңтайландырудың математикалық модельдерін 

қолдану. Қорларды басқарудағы ресурстарды оңтайландыру және жүйелерді таңдау 

бойынша шешім қабылдаудың заманауи әдістерін меңгеруге үйретеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Жеткізу тізбегін басқарудың мақсаттары мен міндеттері, объектісі мен 

нысанасы; жеткізу тізбегін басқаруды жүзеге асыратын негізгі ұғымдар; коммерциялық 

сипаттағы міндеттерді шешудегі жеткізу тізбегін басқарудың рөлі; материалдық және 

олармен байланысты ақпараттық ағындарды басқарудың логистикалық тәсілінің ерекшелігі; 

жеткізу тізбегін басқарудың функциялары мен негізгі әдістері; нарықтық қатынастар 

жағдайында жеткізу тізбегін басқару жүйесінің негізгі қасиеттері мен жұмыс істеу 

қағидаттары; логистикалық жүйелердегі материалдық, ақпараттық ағындарды жоспарлауға, 



басқаруға және бақылауға жүйелі көзқарас;; басқарылатын жеткізу тізбектерін пайдалану 

арқылы өнімді сатудың тиімділігін арттыру жолдары. 

Меңгеруі керек: Тиімді кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда ағындық үдерістерді 

басқаруға логистикалық тәсілдің негізгі принциптерін қолдану; жеткізілімдердің 

басқарылатын тізбектеріне қатысты нарықтық экономиканың негізгі қасиеттері мен 

принциптерін анықтау; жеткізілімдердің басқарылатын тізбектерінде материалды 

жабдықтауды және жүктерді тасымалдауды ұйымдастырумен байланысты міндеттерді 

шешу; бөлу арналарында материал ағындарының барлық қозғалыс жолдарында 

логистикалық шығындарды төмендету мүмкіндіктерін анықтау; жеткізілімдердің 

басқарылатын тізбектерінде негізгі мақсаттарға қол жеткізу құралдарын әзірлеу. 

Дағдыларға ие болу: Жеткізілімдердің басқарылатын тізбектерінде бөлімше 

деңгейінде стратегияларды қалыптастыру және іске асыру әдістерімен; жеткізілімдердің 

басқарылатын тізбектерінде логистикалық жүйелердің жұмыс істеу тиімділігіне бағалау 

жүргізумен; толассыз материалдық және ілеспе ағындарды қалыптастыру үшін сатып алу-

өткізу қызметін ұйымдастыру әдістерімен; 

Құзыретті болу: Логистикалық іс-шаралардың тиімділігін есептеу және талдау 

әдістері. 

 

 

Стратегиялық логистиканы басқару -5 кредит 

Пререквизиттер: Жүктерді көлікте тасымалдау шарттары 

Постреквизиттер: Логистика қорларды жинақтау 

Мақсаты: Пәнді оқу материалдық ағындарды басқару, физикалық бөлу, қорларды 

басқару, қоймалау, логистикалық желіні жобалау, клиенттерге қызмет көрсету, буып-түю 

және тиеу-түсіру жұмыстарын қоса алғанда, логистикамен байланысты қолдану және 

біріктіру болып табылады. Бұл курс білім алушыларға логистиканы стратегиялық басқару 

саласында білім мен тәжірибе беруге арналған. Қоймалар мен объектілердің орналасуын 

басқару, қорларды басқару және клиенттерге қызмет көрсету стратегиялары. Курс 

логистиканы басқарудың сапалық және сандық аспектілерін қамтиды. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән логистикамен байланысты интеграция 

ұғымдарын қалыптастырады, соның ішінде материалдық ағындарды басқару, физикалық 

бөлу, қорларды басқару, сақтау, логистикалық желіні жобалау, клиенттерге қызмет көрсету, 

буып-түю және тиеу-түсіру жұмыстары. Білім алушыларға логистиканы стратегиялық 

басқару саласындағы білім мен тәжірибені қолдану. Тасымалдауды басқару және 

қоймалардың, объектілердің, қорлардың және клиенттерге қызмет көрсету стратегиясының 

орналасуы. Пән логистиканы басқарудың сапалық және сандық аспектілерін қамтиды. 

Білу керек: 

- логистиканың теориялық негіздерін, принциптері мен тұжырымдамаларын зерттеу; 

- материалдық, ақпараттық ағындарды басқарудың практикалық дағдыларын дамыту; 

- логистикалық талдау құралдарын меңгеру; 

- Өндірісті тиімді логистикалық ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру 

Меңгеру керек; Кәсіби қызмет саласын реттейтін нормативтік құқықтық актілер 

жүйесінде бағдарлай білу; 

Дағдысы болу: Практикалық есептерді шешу үшін математикалық әдістер мен 

есептеу техникасын қолдану; 

Құзыретті болу: Негізгі өндірістік жұмысында, сондай-ақ темір жолдардың ағымдағы 

және стратегиялық жұмыс жоспарларын әзірлеу кезінде әртүрлі шаруашылықтардың 

техникалық-технологиялық параметрлері мен қызмет көрсеткіштерін анықтау және 

пайдалану; 

 

 



Көлікті басқарудың логистикалық негіздері-5 кредит 

Пререквизиттер: жүктерді көлікте тасымалдау шарттары 

Постреквизиттер: логистика қорларды жинақтау 

 

Мақсаты: Пәндер студенттерді кәсіпорындарға кіріс және шығыс тауарлардың 

физикалық қозғалысын жоспарлауға, орындауға және оңтайландыруға көмектесетін 

технологияларды қолданатын логистикалық платформамен таныстыру және жеткізілімнің 

сәйкестігін, тиісті құжаттаманың болуын қамтамасыз ету. Талаптарына сәйкестігі туралы 

ақпарат пен құжаттаманы қамтамасыз етеді, сондай-ақ жүктер мен тауарлардың уақтылы 

жеткізілуін қамтамасыз етеді. Тасымалдауды басқару жүйелері жеткізу процесін 

оңтайландырады және кәсіпорындарға құрлықтағы, әуедегі немесе теңіздегі көлік 

операцияларын басқаруды және оңтайландыруды жеңілдетеді. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән кәсіпорындарға кіріс және шығыс 

тауарлардың физикалық қозғалысын жоспарлауға, орындауға және оңтайландыруға және 

жеткізілімнің сәйкестігін, тиісті құжаттаманың болуын қамтамасыз етуге көмектесетін 

технологияларды қарастырады. Сауда талаптарына сәйкестік туралы ақпарат пен 

құжаттаманы жіктеңіз, сонымен қатар тауарлар мен тауарлардың уақтылы жеткізілуін 

қамтамасыз етіңіз. Тасымалдауды басқару жүйелері жеткізу процесін оңтайландырады және 

кәсіпорындарға құрлықтағы, әуедегі немесе теңіздегі көлік операцияларын басқаруды және 

оңтайландыруды жеңілдетеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Көліктің әртүрлі түрлеріндегі негізгі экономикалық көрсеткіштер мен 

олардың ерекшеліктері тасымалдаудың өзіндік құны мен көліктің әртүрлі түрлеріндегі 

өнімділік мәселелерін егжей-тегжейлі қарастыруға мүмкіндік береді. 

Меңгеруі керек: Көлік түрін таңдаудың принциптері мен әдістері, сондай-ақ көліктің 

әртүрлі түрлерін тиімді пайдалану салаларын зерттеу, 

Дағдыларға ие болу: Жүктер мен жолаушыларды тасымалдау саласында тасымалдау 

процесінің тиімділігін арттыру. 

 

Кедендік логистика-5 кредит 

Пререквизиттер: Жүк тасымалы, Көлік географиясы 

Постреквизиттер: Көліктегі экономика 

Мақсаты: Пәндер халықаралық институттар мен ережелерді, бизнес тұжырымдамасы 

мен фирманың құрылымын, кедендік заңнама мен кедендік ресімдеу элементтерін, заң 

шеңберіндегі кедендік ресімдеу процесін басқару элементтерін және осы қосымшалардың 

базалық деңгейдегі салдарын оқыту. Бұл курста кеден заңнамасының жалпы ерекшеліктері 

және кеден заңнамасына кіріспе қарастырылады; басқа кеден заңнамасы және еркін 

аймақтардағы тексеру рәсімдері. Тарифтік режимдер , импортқа қатысты қолданылатын 

экспортқа бағдарланған саясат, тауарлардың шығарылған еліне сәйкес қажетті құжаттар, 

сату кезінде қолданылатын сатып алу саясаты, теңіз саудасындағы бағалық шектеулер және 

тауарларды ұрлау жағдайында сақталуы қажет кедендік ережелер зерделенеді. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп Кедендік бақылау, ресімдеу, кедендік 

реттеудің нормативтік актілері саласындағы білімді қалыптастырады. Кеден одағының 

тауарларына қатысты кедендік операциялар мен кедендік бақылаудың логикасын түсіндіреді. 

Кедендік операцияларды, уақытша сақтауды, кедендік бақылауды жіктейді. Кеден кодексін 

пайдалана отырып, көлік түріне байланысты Халықаралық жол тасымалы рәсімін 

ұйымдастырады. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Жаңа экономикалық теорияның қалыптасуы мен дамуындағы 

логистиканың орны мен рөлін; кәсіпорын логистикасы теориясы мен әдіснамасының 



негіздерін; материалдық игіліктерді өндіру және бөлу процестерінің экономикалық 

тиімділігінің логистикалық мәнін.; 

Меңгеруі керек: Басқарудың логистикалық тұжырымдамасына сүйене отырып, 

кәсіпорынды басқарудың қазіргі заманғы теориясы мен практикасының кемшіліктерін 

анықтау; 

Дағдысы болу: Кәсіпорында басқарудың логистикалық идеологиясын қолдану; 

 

Кедендік бақылау-5 кредит 

Пререквизиттер: Экономикалық география 

Постреквизиттер: Инженерлік шешімдерді экономикалық бағалау 

Мақсаты: Танысу пән анықтау кедендік және сауда тұжырымдамалары, олар қалай 

қолданылады. Білім алушы кеден органдарының рөлдерімен танысады. Түрлі мүдделі 

тараптарды тану. Кедендік және кедендік баждар шеңберінің кейбір негізгі элементтерін 

түсіну. Кедендік бағалау компоненттерін анықтаңыз. Өнімдерді жіктеу негіздерін түсіну. 

Өнімдердің пайда болуы мен артықшылық хаттамаларының әсері туралы хабардар болыңыз. 

Арнайы кедендік рәсімдер мен жеңілдіктер туралы түсінік алыңыз. Кеден құжаттамасының 

талаптары мен мақсатын тану. ЕО экспорттық бақылауына шолу жасау. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп кедендік және сауда тұжырымдамаларын 

олардың қалай қолданылатынын анықтайды. Білім алушы кеден органдарының рөлін 

зерделейді. Әр түрлі мүдделі тараптарды, кедендік баждардың кейбір негізгі элементтерін 

тануды үйренеді. Кедендік бағалау компоненттерін анықтауды үйренеді. Өнімдерді жіктеу 

негіздерін түсіну. Өнімдердің пайда болуы мен артықшылық хаттамаларының әсері туралы 

хабардар болыңыз. Арнайы кедендік рәсімдер мен жеңілдіктер туралы түсінікке ие болыңыз. 

Кеден құжаттамасының талаптары мен мақсатын зерттеу. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

білуі керек: Кедендік реттеудің принциптері мен әдістерін; қазіргі заманғы кеден 

ісінің құрылымын және ҚР-дағы кеден ісінің ерекшеліктеріне еркін бағдарлануды; 

халықаралық ынтымақтастық нысандарын, кедендік реттеу саласындағы негізгі халықаралық 

ұйымдардың қызметін.; 

Меңгеруі керек: Кедендік реттеу саласындағы ҚР Негізгі заңнамалық актілер 

жүйесінде еркін бағдарлануы; 

Дағдыларға ие болу: Кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткізу 

үшін қажетті негізгі құжаттармен жұмыс істеу. 

 

Автомобиль көлігі логистикасы – 5 кредит 

Пререквизиттер: жүктерді көлікте тасымалдау шарттары 

Постреквизиттер: жүктерді жеткізу тізбегіндегі қорларды басқару    

Мақсаты: Пәннің мақсаты жеткізу тізбегінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін 

тиімді логистикалық операцияларға сұранысты ынталандыру. Жоғары сапалы қызмет 

көрсетуге ұмтыла отырып, Автомобиль көлігіне өсіп келе жатқан қысым көрсету. Курс 

студенттерге бағытталған оларды көлік саласындағы жұмыс туралы ойлануға ынталандыру 

үшін, сонымен қатар логистикалық тізбектердің қалай жұмыс істейтінін терең түсінуді қажет 

ететін салада жұмыс істейтіндерге арналған. 

 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән материалдық ағындарды басқарудың 

теориялық мәселелері туралы түсініктерді қалыптастырады және логистикалық жүйелер 

құрамындағы тиімді жеткізу ішкі жүйелерін негіздеудің практикалық дағдыларын алады. 

Көліктік логистиканың негізгі ұғымдары мен мәнін, көліктік жүйелерді логистикалық 

талдау және оңтайландыру қағидаттары мен әдістерін зерделеуді, көліктік логистиканың 

теориясы мен әдіснамасын практикалық қолдануды қолданады. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 



Білу керек: Материалдық ресурстар мен тауарларды сатып алудың неғұрлым ұтымды 

партияларын анықтау; материалдық ресурстар мен тауарларды неғұрлым үнемді тәсілмен 

қажетті орынға жеткізу және оларды уақтылы түсіру; 

Меңгеру керек: Өндіріс пен сауда талаптарына барынша жауап беретін, оларды тұтынудың 

тиімділігін қамтамасыз ететін, негізсіз қалдықтар мен ысыраптарды болдырмайтын 

ассортиментте материалдық ресурстар мен тауарларды сатып алуды қамтамасыз ету; 

Дағдысы болу керек: Сатып алынатын материалдық ресурстар мен тауарлардың сапасына 

өндіріс және сауда талаптарын сөзсіз орындау; 

 

Сатып алу логистикасы-5 кредит 

Пререквизиттер: Жүк Тасымалы 

Постреквизиттер: Жүктерді жеткізу тізбегін басқару 

Мақсаты: Тұрақты жеткізу тізбегінде логистиканың барлық аспектілері мен 

мәселелерінде Дағдылар мен білім алу. Оларға материалдарды сатып алу және сатып алу, 

қорлардың қозғалысы мен бақылауы, қоймаларда материалдарды сақтау және өңдеу, көлік 

түрінің экономикасы, сондай-ақ бөлу және жөнелту кіреді. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән өндірістік және сауда ұйымдарының сатып 

алу логистикасын қажетті материалдық ресурстармен және тауарлармен қамтамасыз етуді, 

яғни өндіріс пен сауданың материалдар мен тауарларға қажеттіліктерін қанағаттандыруды 

қалыптастырады. Барынша мүмкін болатын экономикалық тиімділікпен, тиісті сапамен, 

тиісті санмен және қысқа мерзімде. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Материалдық ресурстар мен тауарларды сатып алудың неғұрлым ұтымды 

партияларын анықтау; материалдық ресурстар мен тауарларды неғұрлым үнемді тәсілмен 

қажетті орынға жеткізу және оларды уақтылы түсіру; 

Меңгеру керек: Өндіріс пен сауда талаптарына барынша жауап беретін, оларды 

тұтынудың тиімділігін қамтамасыз ететін, негізсіз қалдықтар мен ысыраптарды 

болдырмайтын ассортиментте материалдық ресурстар мен тауарларды сатып алуды 

қамтамасыз ету; 

Дағдысы болу керек: Сатып алынатын материалдық ресурстар мен тауарлардың 

сапасына өндіріс және сауда талаптарын сөзсіз орындау; 

 

Көліктегі Экономика – 3 кредит 

Пререквизиттер: Көлік географиясы 

Постреквизиттер: Халықаралық экономика 

Мақсаты: Пән көлік жүйесіне және көліктің экономикалық құрылымына кіріспе болып 

табылады. Көлік түрлері: ұтқырлық және қол жетімділік ұғымдарын бағалау. Көлік 

қызметтерінің бағасы. Талдау (LCCA) көліктік жоспарлау және болжау жүк және 

жолаушылар тасымалы аспектілері: қоршаған ортаға әсері. Қалалық көлік және әлеуметтік-

саяси мәселелер. Көліктік реттеу және өңірлік экономикалық даму. Көлік технологиясын 

дамыту олардың рөлі мен шектеулері. Тиімді шешім қабылдау үшін көлік экономикасының 

әртүрлі тұжырымдамалары мен принциптерін түсіну, көлікке де, жолаушыға да сұраныс пен 

ұсынысты талдау. Көлік қызметтері саласындағы тиісті талдау әдістері мен әдістерін бағалау 

және қолдану үшін өткізу қабілеті, тиімділігі, жиілігі, ортасы және қаржыландыруы 

тұрғысынан тасымалдаудың баламалы модельдерін түсіну.  

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән тиімді шешім қабылдау үшін көлік 

экономикасының әртүрлі тұжырымдамалары мен принциптерін қалыптастырады. Жүк және 

жолаушылар көлігіне сұраныс пен ұсынысты талдауға үйретеді. Көлік қызметтері 

саласындағы тиісті аналитикалық әдістер мен әдістерді бағалау және қолдану үшін өткізу 

қабілеті, тиімділігі, жиілігі, ортасы және қаржыландыруы тұрғысынан тасымалдаудың 

балама модельдерін пайдалану. 



Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Тәуекелдердің жіктелуін; тәуекелдерді бағалау және болжау әдістерін; 

тәуекелдерді басқару жүйесі ұғымын (тәуекел-менеджмент); Тәуекел менеджменті жүйесін 

құру принциптерін; экономикалық тәуекелдердің алдын алу тәсілдерін. 

Меңгеру керек: Кәсіпорынның қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның сыртқы ортадағы 

нақты жағдайын анықтау; 

Дағдысы болу керек: Кәсіпорынның операциялық тәуекел индикаторларының жүйесі; 

кәсіпорын тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған іс-шаралар 

        

 

          Инженерлік шешімдерді экономикалық бағалау-3 кредит 

Пререквизиттер: Экономикалық география 

Постреквизиттер: Ұлттық экономика 

Мақсаты: Пән инженерлік экономиканың іргелі тұжырымдамасымен және оның 

принциптерімен, әдіснамасымен және әртүрлі әдістерді қолданумен танысу, сондай-ақ 

күрделі құрылыс жобаларын экономикалық бағалаумен байланысты мәселелерді талқылау. 

Инженерлік шешімдер физикалық және экономикалық тұрғыдан қол жетімді болуы керек. 

Сондықтан инженерлер өздерінің инженерлік шешімдерінің экономикалық салдары туралы 

алаңдауы керек. Бұл курс жобалардың экономикалық аспектілерін бағалауға негіз береді. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән инженерлік экономиканың іргелі 

тұжырымдамасына және оның принциптеріне негізделген. Әр түрлі әдістердің әдіснамасы 

мен қолданылуын, сондай-ақ күрделі құрылыс жобаларын экономикалық бағалауға 

байланысты мәселелерді талқылауды қарастырады. Инженерлік шешімдер физикалық және 

экономикалық тұрғыдан қол жетімді болуы керек. Сондықтан инженерлер өздерінің 

инженерлік шешімдерінің экономикалық салдары туралы алаңдауы керек. Бұл курс 

жобалардың экономикалық аспектілерін бағалауға негіз береді. 

После изучения дисциплины студент: 

Білу керек: Инвестициялардың мәнін, оларды қалыптастыру көздерін; - жаһандық іс - 

шаралардың Инвестициялар тиімділігінің көрсеткіштерін; - жекелеген инженерлік 

шешімдердің (Жергілікті іс-шаралардың) тиімділік көрсеткіштерін; - жекелеген инженерлік 

шешімдердің экономикалық тиімділігінің жеке көрсеткіштерін: еңбек өнімділігінің өсуін, 

пайдалану шығыстарының төмендеуін, айналым қаражатының төмендеуін, авиациялық 

техниканың тұрып қалу мерзімдерінің қысқаруын және т. б.; 

Меңгеруі керек: Нақты инженерлік және ұйымдастырушылық шешімдерді жүзеге асыру 

үшін инвестициялар сомасы мен көздерін анықтау; 

Дағдыларға ие болу: - Әртүрлі шешімдердің жалпы және жеке тиімділік көрсеткіштерін 

есептеу. 

 

Жүк тасымалдау ережелері-5 кредит 

Пререквизиттер: Логистикалық көліктік-жүк жүйелері 

Постреквизиттер: Жүктерді жеткізу тізбегіндегі қорларды басқару 

 

Мақсаты: Жүктерді тасымалдауға баса назар аудара отырып тасымалдау ережелері 

және тасымалдау құқығының шарттары. Тасымалдаудың жалпы құқығы тасымалдау 

шарттарын жасасу, тасымалдау үшін пайдаланылатын шарттардың түрлері, чартерлік 

тасымалдау, коносаменттер және жүкқұжаттар сияқты құжаттарды пайдалану, 

тасымалданатын тауарларды тасымалдау мен сату арасындағы байланыс, сақтандыру және 

банктік шарттар сияқты қосалқы операциялар сияқты мәселелерді қарастыратын тасымалдау 

шарттарымен байланысты.Курс сонымен қатар Көліктің арнайы құқығының проблемалары 

туралы түсінік береді , яғни негізінен қозғалыс құралдары мен әдістеріне қатысты. Су 

жолдарын халықаралық және ішкі құқық аясында пайдалану. Соттардың құқықтық 



аспектілері, оның ішінде ұлты, сату, иелену және басқару, қаржылық аспектілер және 

құрылыс, сату, теңіз сақтандыру сияқты қауіпсіздік аспектілері. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән жүктерді тасымалдау шарттарын жетілдірудің 

қазіргі заманғы және перспективалық бағыттары туралы білімді игеруге, тасымалдауға 

өтінімдер мен есептік құжаттарды, актілерді, наразылықтар мен кірме жолдарды пайдалануға 

арналған шарттарды, тасымалдау құжаттарына қосымшаларды жасау бойынша дағдыларды 

игеруге үйретеді. Халықаралық және ішкі құқықтың су жолдарын пайдалану туралы түсінік 

береді. Соттардың құқықтық аспектілері, оның ішінде ұлты, сату, иелену және басқару, 

қаржылық аспектілер және құрылыс, сату, теңіз сақтандыру сияқты қауіпсіздік аспектілері. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Тасымалдау жоспарларын және тасымалдау жоспарын орындаудың есепке алу 

карточкасын жасау тәртібі, жүктерді тасымалдауға қабылдау және алушыларға беру ережесі, 

тасымалдау құжаттарын толтыру тәртібі, жүктерді тасымалдау шарттары, кірме жолдарды 

пайдалану тәртібі, актілерді жасау тәртібі, шағымдарды ұсыну және қарау. 

Меңгеру керек: Тасымалдауға өтінім жасау, есептік және есептік құжаттарды таңдау, 

жүктерді тасымалдау шарттарын таңдау, жүктерді Тиеу, түсіру және жеткізу мерзімдерін 

анықтау, тасымалдау процесін орындау кезінде тасымалдау шарттарын жетілдіруге және 

әртүрлі көлік түрлері арасындағы өзара іс-қимылға бағытталған іс-шаралар туралы актілер 

мен шағымдар жасау; 

Дағдыларға ие болу: Жүктерді өлшеу дәлдігінің нормалары және тасымалдау кезіндегі жүк 

массасының табиғи кемуі туралы, қазіргі жай-күйі, неғұрлым озық тасымалдау құралдарын 

дамыту және қолдану бағыттары туралы, тасымалдарды ресімдеуді автоматтандыру туралы. 

Құзыретті болу: Актілерді жасау тәртібі, шағымдарды ұсыну және қарау. 

 

Көліктегі техникалық пайдалану ережесі-5 кредит 

Пререквизиттер: логистикалық көліктік-жүк жүйелері 

Постреквизиттер: Еңбекті қорғау 

Мақсаты: Пән темір жолдарды пайдалану жұмысын басқарудың, жол кешеніндегі 

поездар қозғалысының қауіпсіздігі басқармасының жалпы қағидаттарын зерделейді, поездар 

қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін темір жол көлігі құрылыстары мен 

құрылғыларының ақауларын анықтайды, қол және дыбыс сигналдарын береді, станция 

жолдары мен аралықтардағы кедергілер орындарын қоршауды жүргізеді. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән жұмыс көлемін ескере отырып, теміржол 

көлігінің техникалық қарулануын тиімді пайдалану саласындағы кәсіби қызмет 

дағдыларына, ағымдағы пайдалану жағдайында да, жақын және алыс перспективада да оның 

техникалық құралдарын дамыту мәселелерін шеше білуге, теміржол бөлімшелерінің 

жұмысын Прогрессивті технология бойынша тиімді ұйымдастыра білуге үйретеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген темір жолдарды 

пайдалану жұмысын басқарудың жалпы қағидаттары, темір жолдар желісін, жолды және 

оған кіретін бөлімшелерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере 

отырып, жекелеген темір жол бөлімшелерінің жұмысы, темір жол станциялары мен 

тораптарының өндірістік процестерін, демек, жоспарлы тапсырмаларды орындау кезінде 

экономикалық тиімділікті ескере отырып, олардың жұмыс технологиясына кіретін бүкіл 

кешенді оңтайландыру бойынша теориялық негіздер. 

Меңгеру керек: теміржол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кешенді 

жүйесін қолдану; 

Дағдысы болу керек: маневрлік жұмыс және поездар қозғалысы қауіпсіздігінің 

рұқсат етілген бұзушылықтарының біліктілік тәртібі және оның қазіргі жағдайы, поездар 

қозғалысы қауіпсіздігінің бұзылуын тудыратын себептер, ТПЕ талаптары мен нормалары, 



темір жолдардың техникалық құралдарын, сондай-ақ технологиялық процестерді пайдалану, 

ұстау және орнату мәселелері бойынша нұсқаулықтар мен басқа құжаттар, 

Құзыретті болуы керек: мамандығы бойынша барлық өндірістік процестерде темір 

жолдардың апатсыз жұмысын қамтамасыз ететін принциптер мен жағдайларда. 

 

 

Өндіріс логистикасы-5 кредит 

Пререквизиттер: СЭҚ ұйымдастыру, кәсіпкерлік логистика негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: өндіріс логистикасы білім алушының өндірістік логистика аспектілерімен 

танысуына және өндірістік процесті жеткізу уақытын қалай қысқартуға болатынын білуіне 

арналған. Жеткізу тізбегіндегі өндірістік логистиканың рөлі. Өндіруші зауыттағы өндіріс 

процесі кезіндегі негізгі көрсеткіштердің тиімділігі, олар өндірістік логистиканың 

қаншалықты үнемді және оңтайландырылғанын анықтайды. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән өндірістік логистиканың аспектілерін қарастырады, 

өндірістік процесті жеткізу уақытын қысқартады. Жеткізу тізбегіндегі өндірістік 

логистиканың рөлі. Өндіруші зауыттағы өндіріс процесі кезіндегі негізгі көрсеткіштердің 

тиімділігі, олар өндірістік логистиканың қаншалықты үнемді және оңтайландырылғанын 

анықтайды. 

 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керк: жалпы және жаһандық логистикалық міндеттер және экономикалық тиімділік 

критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал салдарларды ескере отырып, осы міндеттердің 

нәтижелері бойынша ұсыныстарды негіздеу 

Меңгеру керек: деректерді жинау, талдау және өңдеу негізінде өндірістік үдерістегі 

қорлардың жағдайын бақылау жүйесін әзірлеу; 

Дағдыларға ие болу: стандартты теориялық және эконометрикалық модельдерді қолдана 

отырып, материалдық ағындарды басқаруды логистикалық оңтайландыру мәселелерін шешу. 

 

Көліктік-экспедициялық қызмет көрсету-5 кредит 

Пререквизиттер: СЭҚ ұйымдастыру, кәсіпкерлік логистика негіздері 

Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

 

Мақсаты: логистиканың мәнін, оның украиндық кәсіпорындар үшін рөлі мен 

маңыздылығын түсіндіру, көлік логистикасын басқару процесі қалай құрылатынын көрсету, 

белгілі бір уақытта тауарларды арзан, қауіпсіз жеткізуді қалай ұйымдастыруға және жүзеге 

асыруға болады. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Қазақстан жүйесіндегі концепциялар мен 

мультимодальдық көлік технологиялары, су көлігі кәсіпорындарында логистикалық 

операцияларды ұйымдастыру мен жүзеге асыруды жоспарлау аспектілері. 

 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: логистикалық су көлігінің жалпы және жаһандық міндеттері және 

экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал салдарларды ескере 

отырып, осы міндеттердің нәтижелері бойынша ұсыныстарды негіздеу. 

меңгеруі керек: деректерді талдау және өңдеу; Стандартты теориялық және 

эконометрикалық модельдерді қолдана отырып, материалдық ағындарды басқаруды 

логистикалық оңтайландыру мәселелерін шешу. 

 

Коммерциялық қызметті көліктік қамтамасыз ету-5 кредит 

Пререквизиттер: Жүк Тасымалы, 

Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 



Мақсаты: контейнерлеуді және үздіксіз мультимодальды тасымалдауды дамыту 

коммерциялық көлік пен халықаралық саудада төңкеріс жасады. Технологияны қолдану 

және масштабты үнемдеу көліктің бұрын-соңды болмаған тиімділігіне әкелді. Дамыған 

батыс елдері қосылған құны бар тауарлардың ірі импорттаушыларына айналды, ал Азия 

елдері ұзақ қашықтықтағы экономикалық тиімді сауданы қажет ететін ірі өндірістік 

орталықтарға айналды, мультимодальдық тасымалдарды қолдану артты. Мұндай 

қосымшалардың көпшілігінің халықаралық салдары бар екенін ескере отырып, әртүрлі 

халықаралық конвенциялар жауапкершілік режимдерін реттейді және әр түрлі елдерде 

орналасқан импорттаушылар мен экспорттаушылардың заңды мүдделерін қорғау үшін 

заңнама қабылданады. Бұл сонымен қатар сақтау, тасымалдау және интермодальдық 

тасымалдау саласында әртүрлі логистикалық қызметтерді ұсынатын мамандандырылған 

қызмет жеткізушілерін құруға әкелді. Көлік инфрақұрылымын құру мультимодальдық 

тасымалдардың өсіп келе жатқан пайдаланылуымен қатар жүруі керек еді. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән коммерциялық қызметті көліктік 

қамтамасыз ету тұжырымдамасын зерттейді. Тауарды жеткізу шарттары тасымалдау 

схемасын таңдаудың негізі, көлікті қамтамасыз етудің құқықтық аспектілері ретінде 

қарастырылады. Әр түрлі көлік түрлерінің жүк және коммерциялық сипаттамалары берілген. 

Тез бұзылатын жүктерді тасымалдауды ұйымдастыруды ұтымды пайдалану. Жүктерді 

жеткізудің және іскерлік ойынның оңтайлы нұсқасын таңдау бойынша практикалық 

жағдайлар ұсынылған. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

білу: Көліктің әртүрлі түрлеріндегі негізгі экономикалық көрсеткіштер мен олардың 

ерекшеліктері тасымалдаудың өзіндік құны мен көліктің әртүрлі түрлеріндегі өнімділік 

мәселелерін егжей-тегжейлі қарастыруға мүмкіндік береді. 

меңгеруі керек: Көлік түрін таңдаудың принциптері мен әдістері, сондай-ақ көліктің 

әртүрлі түрлерін тиімді пайдалану салаларын зерттеу; 

Дағдыларға ие болу: Жүктер мен жолаушыларды тасымалдау саласында тасымалдау 

процесінің тиімділігін арттыру... 

 

Темір жол көлігіндегі жүк және коммерциялық жұмысты басқару – 5 кредит 

Пререквизиттер: Жүк Тасымалы, 

Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

 

Мақсаты: Тәуекелдерді есепке алуға негізделген талаптардың сақталуын басқаруға 

тұтас тәсілді қолдану арқылы жеңілдетудің де, бақылаудың да оңтайлы деңгейіне қол 

жеткізуге болады. Бұл тәсілдің басты ерекшелігі-Клиентті өз еркімен (төмен тәуекел) 

белсенді түрде "бағыттау", жоғары тәуекел континуумының соңында орналастыру үшін 

шектеулі бақылау ресурстарын қалдыру. Тәуекелдерді басқарудың сенімді 

ұйымдастырушылық жүйесі тәуекелдерге негізделген талаптардың сақталуын басқаруға 

тәсілдің алдын-ала шарттарының бірі болып табылады. Бұл жүйе тәуекелдерді басқарудың 

негізі мен ұйымдастырушылық тетіктерін ұсынады, бұл бүкіл ұйым ішіндегі жеке 

тәуекелдерді анықтауға, бағалауға және басқаруға мүмкіндік береді, барлық деңгейдегі 

қызметкерлерге тәуекелге негізделген, құрылымдалған және жүйелі түрде шешім қабылдауға 

мүмкіндік береді. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Жүктермен жүк және коммерциялық бастапқы 

операцияларды орындау технологиясы. Темір жолдармен жүк тасымалдау шарты. 

Тасымалдау құжаттары. Жеткізу мерзімдерін есептеу тәртібі. Тасымалдаушының оларды 

орындамағаны үшін жауапкершілігі. Жүктерді беру және Түсіру кезіндегі технологиялық 

операциялар. Тауар кеңселерінің жұмысын ұйымдастыру. Жүктерді темір жол көлігімен 

тасымалдау кезіндегі есепке алу және есептілік. Тасымалдау құжаттарын өңдеу жөніндегі 

технологиялық орталықтардың жұмысын ұйымдастыру. Хабарлама түрлері. тасымалдауды 

жіктеу. Тиеу орындарынан жүк тасымалдауды маршруттау. Маршруттардың түрлері және 



олардың мәні. Станцияларда жүк жұмыстарының шоғырлануы. Жүк станцияларын жіктеу. 

Көлік - қойма кешендерінің (ТКЖ) жіктелуі және құрылысы. Өлшеуге арналған техникалық 

құралдар. Жүк массасы. Тасымалдау құжаттары. Жүктерді таңбалау. Жылжымалы құрамды 

тиеуге дайындау. Жүктердің жүру жолында және тағайындалған станцияларда жүргізілетін 

операциялар 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Жүк жұмысының техникалық құралдары, тасымалдауды, оның ішінде 

контейнерлік және пакеттік ұйымдастырудың прогрессивті тәсілдері, тасымалдауды 

ұйымдастыру және басқару жөніндегі мамандардың коммерциялық қызметінің мәні; 

нарықтық қатынастар жағдайында көлік құқығының, тарифтерді құрудың және темір 

жолдардың жүк және коммерциялық жұмысын басқарудың ұйымдастырушылық 

құрылымының негізгі принциптері, тасымалдауды Жедел жоспарлау негіздері, заңды және 

жеке тұлғаларға көлік – экспедициялық қызмет көрсетудің, жүктерді тікелей аралас және 

халықаралық қатынастарда тасымалдаудың қазіргі заманғы әдістері. 

Меңгеруі керек: прогрессивтік технология, фирмалық Көліктік қызмет көрсетудің 

автоматтандырылған жүйесі (СПТО) және тиеу – түсіру жұмыстарын кешенді 

механикаландыру және автоматтандыру негізінде станциялар мен кірме жолдарда жүк және 

коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру әдістері, АСОУП және ЕҮАК режимінде баж 

жағдайында есептеу техникасы құралдарын пайдалану; 

Дағдысы болу: жүк және коммерциялық жұмыстың техникалық жарақтандырылуы мен 

технологиясын жетілдіру, тиеу орындарынан вагон ағындарын ұйымдастыру бойынша іс-

шарадан экономикалық әсер алуды бағалау әдістемесін меңгеру, 

 Құзыретті болу:  Әртүрлі жүктерді тасымалдау кезінде, әсіресе қауіпті, ауыр салмақты 

және сусымалы жүктерді тасымалдау кезінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін, 

тасымалданатын жүктердің сақталуын және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету 

жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруда құзыретті болуы тиіс. 

  



4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по образовательной программе:   

6В11355 - Логистика 

1 БД HE 4216- Халықаралық экономика 5 7 

 БД UE 4216- Ұлттық экономика 5 7 

2 БД ZhZhTB 4218 – Жүктерді жеткізу тізбегін басқару 5 7 

 БД LTZhZhT 4218 – Логистикалық тізбектегі жүктерді 

жеткізу технологиясы 

5 7 

3 БД ITMS 4224- Ықтималдық теориясы және 

математикалық статистика 

5 7 

 БД ShKT 4224- Шешім қабылдау теориясы 5 7 

 

 

Халықаралық экономика - 5 кредит 

Пререквизиттер: Логистиканың экономикалық негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары  

 

Мақсаты: пәндерді халықаралық сауданың құрылымын түсінуге, сауда саясатын 

зерттеуге, валюта бағамдары мен қаржылық дағдарыстарды анықтайтын факторларды 

талдауға және мемлекеттер арасындағы Халықаралық экономикалық өзара тәуелділіктің 

өзекті мәселелерін шешуге болатын теориялармен таныстыру. Сауда модельдерін, сондай-ақ 

саудадан немесе сауданы шектеуден алынған артықшылықтарды түсіндіру. Пайда мен 

сауданың өсуі; халықаралық факторлардың қозғалысы; өсу және сауда; кірістерді бөлу және 

сауда; экономикалық интеграция; көпұлтты кәсіпорындар. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән халықаралық тауар ағындары туралы білімді 

және халықаралық тасымалдардың логистикалық операцияларын жүзеге асырудың 

практикалық дағдыларын қалыптастырады. Әртүрлі көлік түрлерінің халықаралық көліктік-

логистикалық жүйелерінің ерекшеліктерін, көліктік макрожүйелерді қалыптастыру және 

басқарудың логистикалық ерекшеліктерін пайдаланады. Халықаралық тасымалдаудың 

жеткізу жүйелері мен технологияларын жіктейді, халықаралық тауар қозғалысының 

нормативтік-құқықтық, көліктік қамтамасыз етілуін жаңғыртады, халықаралық тауар 

қозғалысының экономикалық талдауы мен бағалауын жүргізеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: қазіргі халықаралық экономиканың ерекшеліктері, заңдылықтары және 

даму проблемалары туралы. 

Меңгеру керек: заңдармен жұмыс істеу, өзара пайда алу мақсатында мемлекеттер 

арасындағы қарым-қатынастарда микро және макроанализ принциптерін практикада 

қолдану. 

Дағдыларға ие болу: қазіргі заманғы халықаралық экономика дамуының 

ерекшеліктері, заңдылықтары мен проблемалары, заңдармен жұмыс істеу, өзара пайда алу 

мақсатында мемлекеттер арасындағы өзара қарым-қатынастарда микро және макроаналдау 

қағидаттарын практикада қолдану; 

Құзыретті болу: әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы 

отандық және шетелдік статистиканың деректерін талдауға және түсіндіруге, әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтауға қабілетті болу.               

 

 

Ұлттық экономика - 5 кредит 

Пререквизиттер: Логистикалық жүйелердің қаржылық аспектісі, 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары  



 

Мақсаты: пән экономиканың негізгі пәні болып табылатын макроэкономика. Бұл 

ұлттық және халықаралық деңгейдегі негізгі экономикалық құбылыстарды түсіну үшін 

қажет. Ол экономиканың экономикалық көрсеткіштерін өлшеу, экономикалық 

көрсеткіштердің детерминанттары, салық-бюджет саясаты, ақша-кредит саясаты, сауда 

саясаты және т. б. сияқты тұжырымдамаларды қамтитын болады. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән экономикалық дамудың теориялық 

тәсілдерін оның жұмыс істеуінің нақты процестерімен қалай байланыстыру керектігін 

көрсетеді. Ол елдің стратегиялық дамуын айқындаудың ғылыми тәсілдерін, оның 

бәсекелестік артықшылықтары мен даму ерекшеліктерінің жиынтығын негізге ала отырып 

көрсетеді. Ұлттық экономикалық стратегияны әзірлеу, егер ол әрбір елдің нақты тарихи 

жағдайларында олардың жалпы заңдылықтары мен көрініс ерекшеліктерін ескерсе, тиімді 

бола алады. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: Аймақтық экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдарының мәні 

мен мазмұнын. 

Меңгеруі керек: өңірлер экономикасын зерттеудің негізгі әдістерін қолдану; өңірлік 

дамудың негізгі үрдістерін бағалау. 

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. 

 

Жүктерді жеткізу тізбегін басқару -5 кредит 

Пререквизиттер: логистикалық көліктік-жүк жүйелері 

Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: Бухгалтерлік есеп, Қаржы, Маркетинг, персоналды басқару және 

операциялық қызмет саласындағы білімді жеткізу тізбегі мен логистиканы тиімді басқару 

үшін қолдану. Жеткізу тізбегі мен логистика шешімдерін оңтайландыру үшін сандық 

әдістерді қолданыңыз басқару. Жеткізу тізбегіндегі ұлттық және халықаралық деңгейдегі 

операциялық процестерді түсіну. Жеткізу тізбегі мен логистиканы тиімді басқару 

стратегияларын жоспарлау және ұйымдастыру. Ұйымның жеткізілім тізбегіне әсер ететін 

бизнестің негізгі қозғаушы күштерін анықтау мүмкіндігі. Жеткізу негізінде өндіріс пен 

өндіріс жүйесін жетілдіру туралы ұсыныс. Бизнестің операциялық тиімділігін арттыру үшін 

ақпараттық технологиялар мен жаңа инновацияларды қолдану. Есептерді жазу және қолмен 

дайындау дағдылары бар мүдделі тараптармен тиімді қарым-қатынас жасау. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән жеткізілім тізбегіндегі мәселелерді тиімді 

шешудің білім мен практикалық дағдыларының жиынтығын құрайды. Материалдық 

ағындарды басқарудың функционалды үйлестірілуін, жеткізілім тізбегін басқарудың 

контрагенттерінің ұйымдастырушылық және ақпараттық интеграциясын негіздейді. Жеткізу 

тізбегін басқарудың кәсіпорындардың экономикалық көрсеткіштеріне және логистикалық 

шығындарға және оларды оңтайландыру жолдарына әсерін бағалайды. 
Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

Білу керек: жеткізу тізбегіндегі қорларды басқаруда қолданылатын негізгі ұғымдар, 

қорларды басқару көрсеткіштерін есептеу әдістері, қорларды басқару модельдері, қорларды 

басқарудың негізгі жүйелері. 

Меңгеруі керек: жеткізу тізбегіндегі қорларды басқару стратегиясын және оларды 

іске асыру тәсілдерін әзірлеу, белгісіздік жағдайында қорларды басқару, 

Дағдысы болу керек: қорларды басқару әдістері мен модельдері. 



Құзыретті болу: қорларды қазіргі заманғы басқарудың даму үрдістерін түсіну, 

қорларды басқару жүйелеріндегі кемшіліктерді анықтау және оларды оңтайландыру; 

қорларды басқару саласында кәсіби терминдерді пайдалана білу. 

 

 

 

Логистикалық тізбектегі жүктерді жеткізу технологиясы - 5 кредит 

Пререквизиттер: қорларды жинақтау логистикасы 

Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

 

Мақсаты: пәндер жұмыс технологиясымен танысу, басқару ерекшеліктері және 

әртүрлі көлік түрлерін қолдану салалары. Көліктің әртүрлі түрлерінде жүк тасымалдауды 

ұйымдастыру жүйесін реттейтін құқықтық және экономикалық негіздер. Жүктерді 

тасымалдау кезінде қолданылатын нормативтік құжаттар. Тасымалданатын жүктердің 

жіктелуі және ерекшеліктері жүк шығындарымен және тасымалдау кезіндегі олардың 

сапасымен күрес жөніндегі шаралар. Әр түрлі көлік түрлерімен жүк тасымалдауды 

жоспарлау негіздері. Көліктің әртүрлі түрлерінде қолданылатын техникалық құралдар. 

Жүктерді тасымалдау технологиясы. Тасымалдау құжаттары. Тасымалдау бойынша 

тарифтер мен есеп айырысулар. Көліктік-экспедициялық қызмет, Логистикалық провайдер. 

Әртүрлі көлік түрлерінің түйісу орындарында және мемлекетаралық өту жолдарында 

жүктерді беру технологиясы 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп жүк тасымалдауды ұйымдастыру және көлік 

технологиясы туралы білімді қалыптастырады. Жүк тасымалдау технологиясын анықтайды, 

жүктердің физика-химиялық қасиеттеріне, оларды сақтау режимдеріне, орау ерекшеліктеріне 

қатысты практикалық және әдістемелік мәселелерді шешеді. Әр түрлі жүктерді жеткізу және 

тасымалдау технологиясын қолданады, жүктерді жеткізу әдістері негізінде тиеу-түсіру 

процестерін ұйымдастырады. Тасымалдау құжаттарын ресімдеу, тасымалдау тарифтерін 

есептеу. Көліктік-экспедициялық қызметті және логистиканы қамтамасыз ету. Әртүрлі көлік 

түрлерінің түйісу орындарында және мемлекетаралық өткелдерде жүктерді беру 

технологиясын пайдалану. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: Темір жол пайдалану жұмысын жоспарлаудың жалпы принциптерін, озық 

техника мен технологияны қолданудың негіздерін. 

Меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің теориялық негіздерін қолдану; 

Дағдыларға ие болу: Озық жұмыс технологиясын құру. 

 

 

Ықтималдық теориясы және математикалық статистика-5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, логистиканы стратегиялық басқару 

Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: пәндер белгісіздікті модельдеумен таныстыру. Бұл генетика, қаржы және 

телекоммуникация сияқты салаларда тікелей қолданылуына байланысты маңызды. Ол 

сонымен қатар статистика, оңтайландырудың заманауи әдістері және тәуекелдерді 

модельдеуді қоса алғанда, математика ғылымдарының көптеген басқа салалары үшін негіз 

болып табылады. Бұл ықтималдық теориясына, кездейсоқ шамаларға және Марков 

процестеріне кіріспе. Екі өлшемді үлестірімдер, шекті және шартты үлестірімдер, 

Тәуелсіздік, ковариация және корреляция, екі кездейсоқ шаманың сызықтық комбинациясы, 

екі өлшемді қалыпты үлестіру; тәуелсіз кездейсоқ шамалардың тізбегі, үлкен сандардың 

әлсіз Заңы, орталық шекті теорема; Марков тізбегі мен ықтималды өтулердің матрицаларын 



анықтау және қасиеттері; Марков тізбектерін сіңіретін тепе-теңдік теңдеулерін шешу 

әдістері. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән генетика, қаржы және телекоммуникация 

сияқты салаларда қолданылады, Статистика, оңтайландырудың заманауи әдістері және 

тәуекелдерді модельдеуді қоса алғанда, математика ғылымдарының көптеген басқа салалары 

үшін негізгі негіз болып табылады. Бұл процеске екі өлшемді үлестірімдер, шекті және 

шартты үлестірімдер, Тәуелсіздік, екі кездейсоқ шаманың сызықтық комбинациясы, екі 

өлшемді қалыпты үлестіру, орталық шекті теорема, Марков тізбегі мен ықтималдық өтуінің 

матрицаларының анықтамасы мен қасиеттері, Марков тізбектерін сіңіретін тепе-теңдік 

теңдеулерін шешу әдістері кіреді. 
Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Ықтималдық теориясы мен ықтималдық кеңістіктерінің қарапайым 

мысалдарының аксиомалық құрылысының негіздері; кездейсоқ шамалар мен кездейсоқ 

векторлардың таралу заңдылықтары, сондай-ақ шартты үлестірулердің тәуелсіздігі мен 

ұғымдары; кездейсоқ шамалардың жинақталуының негізгі типтері; ықтималдық 

теориясының шекті теоремалары; бағалауды табудың негізгі әдістері, сондай-ақ сенімді 

интервалдарды құру әдістері; статистикалық гипотезаларды тексерудің негізгі критерийлері 

және негізгі статистикалық есептерді шешудің бағдарламалық құралдары. 

Меңгеру керек: типтік модельдерде классикалық және геометриялық 

ықтималдылықты табу; шартты ықтималдық және оқиғалардың тәуелсіздігі ұғымдарын 

пайдалана отырып есептерді шешу; кездейсоқ шамалар мен векторлардың сандық 

сипаттамаларын табу; кездейсоқ процестердің негізгі сипаттамаларын табу және соңғы 

өлшемді үлестірімдерді құру; іріктемелі сипаттамаларды, таратудың эмпирикалық 

функциясын табу; гистограмма және жиіліктер полигоны; 

Дағдыларға ие болу: негізгі үлестіру параметрлері үшін сенімділік аралықтарын құру; 

Құзыретті болу: статистикалық гипотезаларды тексеру кезінде негізгі өлшемдерді 

қолдану 

 

Шешім қабылдау теориясы-5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, логистиканы стратегиялық басқару 

Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: пәндер шешім қабылдау теориясымен танысу белгісіздік жағдайында 

шешім қабылдаудың логикасы мен математикалық қасиеттерін зерттейді. Статистикалық 

шешімдер теориясы эксперимент арқылы алынған ақпарат арқылы белгісіздікті азайтуға 

болатын кезде шешім қабылдауды зерттеуге бағытталған. Атап айтқанда, күтілетін 

пайдалылықты арттыру принципі және оның аксиомалық негіздері қарастырылады; 

статистикалық шешім теориясының негізгі элементтері статистикалық шешім қабылдаудың 

стандартты есептерімен суреттелген; шешім қабылдау кезінде ақпараттың құндылығын 

өлшеу және рұқсат ету тұжырымдамасы. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пән шешім қабылдау теориясын, белгісіздік 

жағдайында шешім қабылдаудың логикасы мен математикалық қасиеттерін зерттейді. 

Статистикалық шешімдер теориясы эксперимент арқылы алынған ақпарат арқылы 

белгісіздікті азайтуға болатын кезде шешім қабылдауды зерттеуге бағытталған. Күтілетін 

пайдалылықты арттыру принципі және оның аксиомалық негіздері, статистикалық шешім 

теориясының негізгі элементтері, статистикалық шешім қабылдаудың стандартты 

есептерімен суреттелген, шешім қабылдаудағы ақпараттың құндылығын өлшеу және рұқсат 

ету тұжырымдамасы қарастырылады. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 



Білу керек: 

- пәннің негізгі санаттары; 

- шетелдік нарықты және тұтынушыларды зерттеу әдістемесі мен әдістері; 

- шетелдік нарықты талдау, бағалау және таңдау әдістемесі; 

- шетелдік нарықты сегменттеу және тауарды жайғастыру негіздері мен әдістері; 

- сыртқы нарықтарда жұмыс істеу кезіндегі маркетинг кешенінің ерекшеліктері; 

- шетелдік нарыққа шығу кезіндегі кәсіпорынның тиімді маркетингтік стратегиясы. 

Меңгеру керек: 

- кәсіпорын мүддесі үшін, оның ішінде шетелдік нарықтарда маркетингтік зерттеулер 

жүргізу; 

- қалыптасқан жағдайды және шетелдік нарық конъюнктурасын талдау негізінде 

кәсіпорын үшін оңтайлы стратегияны таңдауды жүзеге асыру; 

Дағдысы болу керек: - өз өнімін шетел нарығына тиімді жылжыту; 

Құзыретті болу: - әртүрлі шетелдік нарықтардағы маркетингтік қызметтің 

ерекшеліктерін анықтау 
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