
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

6В04 Бизнес, басқару жəне құқық  

Дайындық 

бағыттарының 

коды мен 

жіктелуі 

6В041 Бизнес жəне басқару 

Білім беру 

бағдарламасыны

ң коды мен атауы  

6В04101 Экономика 

Білім беру 

бағдарламалары

ның топтары 

В044 Менеджмент жəне басқару 

Білім беру 

бағдарламасыны

ң бірегейлігі 

1. Экономика мен инфрақұрылымның нақты секторының кəсіпорындары мен 

ұйымдары үшін жоғары білікті мамандар даярлау. 

2. Жақсы материалдық-техникалық базаның болуы, маман – практиктерді 

тарту, бұл білім алушыларға қолданбалы экономиканың негізі ретінде 

инновациялық сипаттағы пəндерді, техника мен өндіріс технологиясын 

табысты меңгеруге мүмкіндік береді. 

3. "G-Global" алаңында экономикалық жəне заңгерлік зерттеулердің 

мамандандырылған орталығының жəне ЖОО-ның ғылыми-практикалық 

орталықтарының болуы, олардың базасында оқу үдерісі мен кəсіптік практика 

ұйымдастырылады, қолданбалы білім алуға мүмкіндік береді.  

4. Өңірде əртараптандырылған өнеркəсіптің болуы, бұл білім алушыларға 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруға, кейіннен зерттеу нəтижелерін 

енгізе отырып, жұмыс берушілердің тапсырыстары бойынша дипломдық 

жұмыстар (жобалар) шеңберінде нақты жобаларды əзірлеуге мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Сенімді басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті бағдарламалау мен 

ақпаратты өңдеудің терең дағдылары бар, жаһандық еңбек нарығының өзекті 

талаптарына сəйкес келетін кəсіби құзыреттілікке, қондырғыларға жəне 

құндылықтарға ие білікті сарапшы-экономистерді дайындау. 

БББ міндеттері 

1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, "Рухани жаңғыру" жалпы мемлекеттік 

бағдарламасына сəйкес құндылықтарға ие, шығармашылық пен 

инновацияларға қабілетті кəсіби мəдениетінің жоғары деңгейі бар құзыретті 

тұлғаны дамыту. 

2. Білім алушыларда экономиканы дамытудың қазіргі ғылыми-практикалық 

міндеттерін шешу үшін ғылыми дүниетанымды, экономикалық ойлауды, 

аналитикалық, зерттеу, басқарушылық құзыреттілікті қалыптастыру. 

3. Қоғамдық, кəсіби жəне өзге де қызметте табысты қолдану мақсатында 

қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық технологияларды 

меңгеру. 

4. Білім берудің келесі сатысында (магистратура) білім алуды жалғастыру үшін 

жағдай жасау. 

БББ оқыту 

нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар: 

1) əлеуметтік-экономикалық ақпаратты, ұлттық экономиканың, экономиканың 

жеке жəне қоғамдық секторларының жұмыс істеу проблемалары бойынша ең 

жаңа зерттеулердің нəтижелерін талдауды;; 

2) Əлеуметтік сала салаларының проблемаларын анықтау, оларды шешу 



жолдарын анықтау; 

3) микро-, мезо - жəне макродеңгейлерде шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің экономикалық қызметін моделдеуді жүзеге асыру, алынған 

нəтижелерді талдау жəне түсіндіру; 

4) шаруашылық жүргізуші субъектілердің, өңірдің, елдің қызметін 

сипаттайтын экономикалық жəне əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу үшін қажетті қаржылық, бухгалтерлік, статистикалық жəне өзге де 

ақпаратты өңдеуге, алынған мəліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін пайдалануға; 

5) қарапайым экономикалық-математикалық модельдерді түсіндіру; 

6) Жасыл экономика мен энергия үнемдеудің негізгі сегменттері саласындағы 

қызмет пен басқару нəтижелерін бағалау; 

7) нарық жəне шектеулі ресурстар жағдайында өндірісті жоспарлаудың, 

ұйымдастырудың жəне басқарудың оңтайлы əдістерін, нысандары мен 

жүйелерін таңдауды жүзеге асыруға; 

8) бизнес-жобаларды (стартап), бизнес-жоспарларды құру; 

9) бизнестің тиімділігі мен құнын арттыру жөніндегі іс-шараларды əзірлеу; 

10) микро -, макро-жəне мезодеңгейде инвестициялық қызметтің іс-шараларын, 

жобаларын, бағдарламаларын жүзеге асыруға; 

11) шаруашылық жүргізуші субъектінің, саланың, өңірдің бəсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды əзірлеу; 

12) микро -, макро-жəне мезодеңгейде инновациялық жəне инвестициялық 

қызметтің нəтижелерін бағалау; 

13) кəсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдау үшін ақпараттық 

технологияларды қолдану; 

14) кəсіпорынды дамытудың жалпы жəне функционалдық стратегияларын 

əзірлеу əдістерін жоспарлау, пайдалану əдіснамасын меңгеру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша экономика бакалавры 6В04101 Экономика 

Лауазымдарының 

тізімі  

- жоспарлау жөніндегі экономист; 

- өткізу жөніндегі экономист; 

- материалдық-техникалық жабдықтау жөніндегі экономист; 

- шарт жəне талап – арыз жұмысы бойынша экономист; 

- еңбек жөніндегі экономист, есептеу (ақпараттық – есептеу) орталығының 

экономисті; 

- салықтар мен алымдаржөніндегі консультант; 

- бас экономист; 

- жоспарлау-экономикалық бөлімінің бастығы; 

- директордың экономикалық мəселелер жөніндегі орынбасары 

(коммерциялық директор, вице-президент). 

Кəсіби қызмет 

объектісі  

- ұйымдар мен кəсіпорындардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік, 

өндірістік-экономикалық жəне талдау қызметтері, олардың қызмет түріне, 

меншік нысанына, қатысушылар санатына (ҚР резиденттері мен резидент 

еместері), ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, республикалық жəне 

жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; 

- ғылыми-зерттеу институттары, техникалық жəне кəсіптік, жоғары жəне 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мекемелері. 

 

 


