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Білім беру бағдарламасының паспорты 

БББ коды  мен атауы 8D04101 Экономика 

Білім беру саласының коды және 

жіктелуі 

8D04 Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

8D041 Бизнес және басқару 

БББ түрі Қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қоғам, экономика, ӛндіріс, ғылым және жаңа технологияларды әзірлеу мәселелерін шешуге қабілетті 

жаңа формациядағы ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау болып табылады. 

Берілетін дәреже 

доктор философии PhD по образовательной программе "8D04101 Экономика" 

Маман лауазымдарының тізбесі 

Талдау орталығының жетекші ғылыми қызметкері, Экономикалық зерттеулер тобының жетекшісі, оқу ЖОО 

желілік бӛлімшесінің жетекшісі, оқытушы (кафедра, факультет, ЖОО басқару органдары). 

Кәсіби қызмет объектілері 

- экономиканың түрлі салалары; 

-мемлекеттік органдар; 

-білім беру саласында. экономика; 

- барлық меншік нысанындағы мекемелер мен ұйымдар; 

- ғылыми-зерттеу мекемелері. 

Кәсіби қызмет түрлері 

-ӛндірістік - басқарушылық; 

- ұйымдастыру-технологиялық; 

- ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет; 

- инвестициялық-инновациялық. 

Кәсіби қызметінің функциялары 

білім алушылардың субъектілік қызметін ұйымдастыру және процесті басқару; мемлекеттік 

бағдарламаларды әзірлеуге қатысу. 

Результаты обучения по ОП 

ON1 Ғылыми коммуникацияны ана және шет тілінде жүзеге асыру, ӛз нәтижелерін ұлттық және 

халықаралық деңгейде жариялау. 

ON2 Заманауи теориялар мен әдістер негізінде ӛзіндік ғылыми зерттеу жүргізу, зерттеу ақпаратын талдау 

және ӛңдеу. 

ON3 Ауыл шаруашылығы құрылымдары қызметінің әртүрлі экономикалық кӛрсеткіштерінің экономикалық 

есептерін жүзеге асыру. 

ON4 Түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру дағдысы болуы керек. 

ON5 Ұйымды басқарудың әртүрлі мақсаттары үшін құндылықтар тізбегінің тұжырымдамасы негізінде 

шығындарды талдау және стратегиялық позициялау негізінде шығындарды басқару жүйесін саралау. 

ON6 АӚК саласындағы экономикалық процестер мен құбылыстарды түсіндіру және АӚК негізгі 

мәселелерін белгілеу. 

ON7 Ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы және жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, 

экономикалық) ғылымының пәндік, дүниетанымдық және әдіснамалық ерекшеліктері туралы түсінікке ие 

болу. 

ON8 Зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық концепцияларды талдау, бағалау және салыстыру және 

қорытынды жасау. 

ON9 Фирмалар (кәсіпорындар, ұйымдар) қызметкерлері ӛздерінің практикалық қызметінде кездесетін нақты 

жағдайларда басқарушылық шешімдерді қабылдау. 

ON10 Басқарудың әртүрлі әдістерін қолдану мен басқару қызметінің тиімділігін анықтау. 



Жоғары білім беру еуропалық кеңістігінің біліктілік шеңберінің шеңберінде үшінші 

деңгейдегі дескрипторлар (ҚР-ЕПВО) 

Білім беру бағдарламасын бітіргеннен кейін түлектер: 

1) жүйелі түсінуді, зерттеу дағдылары мен әдістері бӛлігінде шеберлікті кӛрсету; 

2) ғылыми зерттеулердің кешенді процесін жоспарлауы, әзірлеуі, іске асыруы және түзетуі 

мүмкін; 

3) ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялануға лайық ӛзіндік бірегей зерттеулермен, 

ғылыми Облыстың шекараларын кеңейтуге үлес қоса алады; 

4) жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу; 

5) материалдары ұлттық немесе халықаралық кӛздерде жарияланатын немесе аталатын 

ауқымды ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу жолымен білімнің жаңа салаларындағы бірегей 

зерттеу шеңберінде үлес қосу; 

6) ғылыми және кәсіби мәнмәтіндерде – білімге негізделген қоғамдағы технологиялық, 

қоғамдық және мәдени прогреске ықпал етуге міндетті.  



Білім беру бағдарламасының мазмұны 

Модуль атауы Цикл, 

компо

нент 

(МК, 

ВК, 

КВ) 

Пәннің 

коды 

 

Пәннің 

/практиканың 

атауы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Кредите

р саны 

Семестр Қалыпта

сатын 

құзырет

тер 

(кодтар)

) 

Жалпы пәндер БД ВК IYaAC  

7201 

 

Академиялық 

мақсаттар үшін 

шетел тілі 

Ауызша және жазбаша шеттілді академиялық 

қарым-қатынастың ерекшелігі, академиялық лексика 

және академиялық мәтіндердің жанрлық 

ерекшеліктері терең оқытылады, докторанттар 

кӛптеген тақырыптар бойынша монологиялық және 

диалогтық сӛйлеу дағдыларын, академиялық жазу 

дағдыларын, мәтіндерді сын тұрғысынан талдау 

және қазіргі заманғы әдістердің кӛмегімен ақпарат 

іздеуді меңгереді. 

5 1 ON1 

БД ВК MEI 

7202 

Экономикалық 

зерттеулер 

әдіснамасы 

Докторанттардың қолданбалы экономикалық 

зерттеулер жүргізу үшін базалық платформасын 

қалыптастыру. Жүйелер теориясы мен жүйелік 

талдау күрделі экономикалық жүйелер мен 

процестерді модельдеу үшін осындай базалық негіз 

береді. 

5 1 ON2 

Жалпы кәсіби 

пәндер 

ПД ВК APERP

SK 

7301 

Қазақстандағы 

ӛндіргіш 

күштерді тиімді 

орналастырудың 

ӛзекті 

мәселелері 

Қазақстандағы ӛндірістік күштерді тиімді 

орналастырудың ӛзекті мәселелері, орналастыру 

процестерінің іргелі теориялары, экономиканың 

табиғи-ресурстық әлеуеті, Қазақстандағы 

демографикалық әлеует және еңбек ресурстары, 

Экономикалық қызмет түрлері, Қазақстандағы 

ӛндірістік кешендер, Экономика секторларының 

құрылымы және Қазақстандағы ӛндірістік күштерді 

дамытудың қазіргі заманғы үрдістері зерттеледі. 

5 1 ON3 
ON9 

ПД ВК OPSP 

7302 

Қазіргі ӛндірісті 

ұйымдастыру 

және жоспарлау 

Ӛндірістік процестердің ӛту заңдары мен 

заңдылықтары, қазіргі ӛндірісті ұйымдастыру мен 

жоспарлаудың ғылыми-теориялық негіздері, қазіргі 

ӛндірісті ұйымдастыру мен жоспарлаудың 

5 1 ON4 
ON5 



әдіснамалық және практикалық негіздері 

оқытылады. 

Ӛндіріс 

экономикасы, 

оны жоспарлау, 

басқару және 

ұйымдастыру 

БД КВ SPAH

DP 

7203 

Кәсіпорындарды

ң шаруашылық 

қызметін 

талдаудың 

қазіргі заманғы 

проблемалары 

Бұл пәнде теориялық тұжырымдамалар, сондай-ақ 

Қазақстанның транзиттік экономикасы жағдайында 

әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың 

шаруашылық қызметін талдаудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру, кәсіпорындардың 

шаруашылық қызметін талдаудың шетелдік 

тәжірибесін қолдану, сыртқы және ішкі 

факторларды ескере отырып, қабылданатын 

кәсіпорынның экономикалық есептеулермен 

негіздемесі зерделенеді. 

5 2 ON5 
ON8 
ON9 

ПД КВ SPAPK

K 

7303 

Қазақстанның 

АӚК қазіргі 

заманғы 

мәселелері 

Пән білім алушыларда аграрлық ӛндіріс саласында 

теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастырады. Докторанттар Қазақстанның ауыл 

шаруашылығы ӛндірісін, оның ерекшеліктерін, 

Қазақстанның АӚК қазіргі заманғы мәселелерін 

зерттейді. 

5 2 ON6 
ON7 

Экономикалық 

менеджменттег

і шетелдік 

тәжірибе 

БД КВ PZOSE

UE 

7203 

Экономиканы 

басқарудың  

шетелдік 

әлеуметтік-

экономикалық 

тәжірибесін 

қолдану 

Бұл пән Германия мысалында экономиканы 

әлеуметтік-экономикалық басқарудың шетелдік 

тәжірибесін зерттеуге мүмкіндік береді. GTZ 

(Қазақстандағы ынтымақтастық бойынша 

Германияның ғылыми-техникалық қоғамы) 

қызметін, сондай-ақ аумақтардың әлеуметтік-

экономикалық дамуын басқарудың шетелдік 

тәжірибесін, әлеуметтік-экономикалық процестерге 

мемлекеттік араласу тәжірибесіне талдау жасайды. 

5  ON7 

 ON10 

ПД КВ SPME 

7303 

Әлемдік 

экономиканың 

қазіргі 

мәселелері 

Ұйымда қабылданатын тактикалық және 

стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеу үшін 

ұйымның стратегиялық жоспарын әзірлеудің 

теориялық негіздері оқытылады. 

5  ON7 

ON8 

Ӛндірісті 

ұйымдастыру 

және 

жоспарлаудың 

заманауи 

ПД КВ SUO

 7304 

Ұйымдастыруды 

стратегиялық 

басқару 

Ұйымның теориялық негіздері, олардың жіктелуі, 

стратегиялық басқарудың әдіснамалық негіздері, 

стратегиялық басқару процесінің кезеңдері, 

стратегиялық басқару құралдарының ерекшеліктері 

зерттеледі, сондай-ақ шаруашылық жүргізуші 

5 2  ON5 

    ON10 



әдістері субъектінің ұйымдастыру-құқықтық нысаны және 

ұйымдардың интеграциясы терең зерттеледі, 

ұйымның ішкі жай-күйіне бағалау жүргізу, 

қойылған мақсаттарға қол жеткізу стратегиясын 

анықтау және мақсатты құрылымдау оқытылады. 

ПД КВ UIP

 7305 

Жаңа жобаларды 

басқару 

Инновациялық қызмет және инновацияларды 

басқару механизмі, инновациялардың тиімділігін 

бағалау әдістемесі, процестердің мәні оқытылады, 

сондай-ақ инновациялардың ӛнім ретінде 

ерекшеліктерін, уақыт шеңберімен нақты шектелген 

және инновациялардың қандай да бір түрлерін 

енгізудің тиімділігін бағалау, инновациялық 

жобалардың тиімділігін бағалау негізінде шешімдер 

қабылдау, алынған білім мен біліктерді практикалық 

қызметте пайдалану біліктілігі оқытылады. 

5 2 ON3 

ON9 

Стратегиялық 

басқарудың 

заманауи 

үрдістері 

ПД КВ SUZ 

7304 

Шығындарды 

стратегиялық 

басқару 

Шығындарды стратегиялық басқару, шығындарды 

стратегиялық басқаруға кӛшудің 

ұйымдастырушылық алғышарттары, шығындарды 

стратегиялық басқару тұжырымдамасы, шығын 

құраушы факторларды талдаудың қолданбалы 

аспектілері, сондай-ақ шығындарды стратегиялық 

басқаруға енгізу, ұйымды теңгерімді басқару 

жүйесіндегі шығындарды стратегиялық басқару, 

шығындарды стратегиялық басқаруға 

ұйымдастырушылық алғышарттар терең 

зерделенеді. 

5  ON4 

ON5 

ON9 

ПД КВ SM 

7305 

Қазіргі заманғы 

менеджмент 

Күрделі ӛзгермелі ортада жоғары белгісіздік 

жағдайында жұмыс істейтін қазіргі ұйымды тиімді 

басқарудың әдістемесі, принциптері, әдістемесі мен 

басқарудың әртүрлі әдістерін қолдану және басқару 

қызметінің тиімділігін анықтау оқытылады. 

5  ON9 

ON10 

Кәсіби 

практикалар 

БД ВК  Педагогикалық 

практика 

Докторанттар болашақ педагогикалық қызметінің 

табысты болуы үшін бакалавриатта және 

магистратурада сабақтар ӛткізуге тартылады. 

Докторанттар сабақ ӛткізу кезінде тиісті пән 

бойынша топтың жұмысын ұйымдастырады; білім 

3 3     ON8 

ON11 



алушылардың ӛзіндік жұмысын ұйымдастыруды 

жүзеге асырады және олардың нәтижелерін 

бақылайды. 

Кәсіби 

практикалар 

ПД ВК  Зерттеу 

практикасы 

Зерттеу практикасы кезінде докторанттар отандық 

және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, 

әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін 

зерделейді, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің қазіргі 

заманғы әдістерін қолданудың тәжірибелік 

дағдыларын бекітеді. 

10 4     ON8 

ON11 

Ғылыми-

зерттеу 

жұмысы 

НИРД  Докторанттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы, оның 

ішінде 

тағылымдамадан 

ӛту және 

докторлық 

диссертацияны 

орындау 

Ғылыми-зерттеу жұмысы таным мен зерттеудің 

ғылыми әдістерін меңгеру арқылы шығармашылық 

кәсіби ойлау дағдыларын қалыптастыру, білім беру 

(оқу және тәрбиелеу), ғылыми және практикалық 

үдерістердің бірлігін қамтамасыз ету, сондай-ақ 

әрбір маги-елт үшін жеке тұлғаның шығармашылық 

дамуына ӛз құқығын іске асыру мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін жағдайларды (құқықтық, 

экономикалық, ұйымдастырушылық, ресурстық 

және т.б.) құру және дамыту мақсатында 

жүргізіледі. Ғылыми-зерттеу жұмысы оқу бағыты 

және докторлық диссертация тақырыбы бойынша 

бекітілген ғылыми зерттеу тақырыбы шеңберінде 

докторант орындайтын нақты зерттеу жобасын 

жүргізу түрінде жүзеге асырылады. 

115 1-6 ON2 

ON8 

ON11 

Қорытынды 

аттестаттау 

ИА  Докторлық 

диссертацияны 

жазу және 

қорғау 

 12 6 ON2 

ON8 

ON11 

    Жалпы 180   
 


