
 



Академическая степень – Бакалавр образования по специальности 5ВО11500  - «Основы права и экономики» 

 

№ 

п/п 

Наименовани
е 
дисциплины 

 

Краткое содержание курса с 
указанием цели 

 

Основные разделы 

 

Кол.к
р. 

Сем. Пререкв
изиты 

Пострекви
зиты 

Ожидаемые результаты изучения 
дисциплины (приобретаемые 
обучающимися знания, умения, 
навыки и компетенции) 

ООДК
В 

1 

Самопознани
е   

Главная цель 
Предмета«Самопознание»: 
способствовать  
нравственно-духовному  
образовании, гармоничному  
становлению человека посредством 
 развития следующих ключевых 
 компетенций: 

- определять свою 
жизненную позицию; 

- конструктивно решать 
разные вопросы соответственно 
нравственным нормам; 

- выстраивать позитивное 
отношение к себе, к людям и 
окружающему миру; 

- оказывать посильную 
помощь людям, проявлять заботу 
о родных и близких; 

- жить в ладу с самим 
собой; быть искренним в мыслях, 
словах и действиях; 

- проявлять 
созидательную активность, 
гражданственность, патриотизм и 
толерантность; 

- проявлять готовность к 
нравственному выбору и 
ответственность за свои мысли, 
слова и поступки; 

 Познание человеком 
самого себя 
 Человек и общество 
Человек и окружающий мир 
 Духовный опыт 
человечества. 

 

2 4 
Педогог
ика 
Психоло
гия 
 

Инклюзив
ное 
образован
ие 
Трудовое 
право РК        

           понимает значимость 
общечеловеческих, нравственно-
духовных ценностей жизни; уметь 
распознавать и оценивать 
человеческие взаимоотношения;  
          владеет культурой 
позитивного общения и уметь 
применять ее на практике в 
повседневной жизни;  
        умеет анализировать и 
критически оценивать свои взгляды 
и поступки, взгляды и поступки 
других людей; быть ответственным 
за собственные мысли, слова и 
действия;  
        знает о негативных 
последствиях проявления насилия и 
жестокости; 

 



- развивать на практике 
навыки служения обществу. 

 

КВ 

2 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности.        

Цель изучения безопасности 
жизнедеятельности — 
формирование и пропаганда 
знаний, направленных на 
снижение смертности и потерь 
здоровья людей от внешний 
факторов и причин. Создание 
защиты человека в техносфере от 
внешних негативных 
воздействий антропогенного, тех
ногенного и естественного 
происхождения. Объектом 
защиты является человек. 

Личное безопасное поведение 
Выбор места жительства 
Соблюдение правил и 
норм охраны труда 
Соблюдение здорового образа 
жизни 
Коллективные меры 
безопасности деятельности 
Безопасные условия 
деятельности 
Защита населения 
от техногенных и естественны
х катастроф 
Разработка законодательной 
базы в области 
здравоохранения 
Обеспечение качественного 
состояния среды обитания 
Рациональное использование 
ресурсов и отходов 
Соблюдение норм 
безопасности и экологичности 

 

2 1 
Совреме
нная 
история 
Казахста
на. 
Теория 
государс
тва и 
права 

 

Философи
я. 
Физиолог
ия 
развития 
школьник
ов. 

знает теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности в 
системе «человек — среда 
обитания»; анатомо-
физиологические последствия 
воздействия на человека 
травмирующих и вредных факторов 
опасных и чрезвычайно опасных 
ситуаций; средства и методы 
повышения безопасности 

должен уметь и иметь 
навыки: проведения контроля 
параметров негативных воздействий 
и оценки их уровня на их 
соответствие нормативным 
требованиям; эффективного 
применения средств эко- биозащиты 
от негативных воздействий; 
разработки мероприятий по 
повышению безопасности и 
экологичности производственной 
деятельности; планирования и 
осуществления мероприятий по 
повышению устойчивости 
производственных систем и 
объектов; планирования 
мероприятий по защите 
производственного персонала и 
населения в чрезвычайных условиях 
и при необходимости участия в 
проведении спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайно опасных 
ситуаций. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/ohrana-truda.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html


КВ 

3 

Основы 
экономическо
й теории 

Целью дисциплины 
«Основы экономической теории» 
является изучение студентами 
наиболее важных экономических 
категорий и законов, знание 
основных положений 
экономической теории в 
органической связи с анализом 
новых явлений в развитии 
современного общества. 

 

 Предмет и метод 
экономической теории. 
Общественное производство и 
его структура.Экономические 
институты: собственность и 
предпринимательство. Типы 
экономических систем и 
закономерности их 
развития.Формы 
общественного хозяйства. 
Товарное производство. 
Деньги.Рынок: виды, 
структура, модели.Спрос и 
предложение.Конкуренция и 
монополия.Капитал (фонды). 
Кругооборот и оборот. 
Издержки 
производства.Доходы от 
факторов 
производства.Национальная 
экономика как 
система.Экономическое  
равновесие и экономический 
рост.Экономические циклы. 
Инфляция и 
безработица.Государственное 
регулирование: сущность, 
цели, инструменты. 
Социальная и региональная 
политика 
государства.Международные 
экономические отношения. 
Регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности. 

3 1 
Совреме
нная 
история 
Казахста
на. 
Теория 
государс
тва и 
права 

 

Философи
я. 
Макроэко
номика 

 
1) знает и владеет ключевыми 
понятиями и комплексом научных 
знаний по экономикой теории  
2) умеет анализировать 
экономические данные и процессы в 
рыночной экономике  
3) способен применить комплекс 
умений для самостоятельного 
принятия решения в бизнесе 

 

БД 

КВ 

Микроэконом
ика. 

Цель обучения  
микроэкономики является 
ознакомление студентов с 
основными показателями 
микроэкономики, научить 

Микроэкономика как часть 
современной экономической 
теории. Теория производства 
и потребления. Сущность 
рынка и его основные 

3 2 
Совреме
нная 
история 
Казахста
на. 

Философи
я. 

1) знает и владеет ключевыми 
понятиями и комплексом научных 
знаний по микроэкономике  
2) умеет анализировать 
экономические данные и процессы в 



1 строить экономические модели, 
анализировать, принимать 
решения, направлять на выбор 
оптимального решения из числа 
многочисленных решений. Также 
повышение способностей 
экономического мышления и 
анализа в изучении 
микроэкономики.  

 

элементы. Структура рынка и 
цена. Ценообразование на 
рынках факторов 
производства. Конкуренция и 
монополия. 

Теория 
государс
тва и 
права 

 

Макроэко
номика 

рыночной экономике  
3) способен применить комплекс 
умений для самостоятельного 
принятия решения в бизнесе 

 

КВ 
1 

                                                      
Математика в 
экономике    

Целью освоения 
дисциплины является 
формирование математических 
знаний, умений и навыков, 
реализующих одну из основных 
идей подготовки бакалавров по 
основам права и экономики, 
идею математического 
моделирования экономического 
процесса с целью его 
исследования и управления . 

Приобретённый уровень 
подготовки должен обеспечивать 
возможность применения 
математических методов при 
моделировании организационно-
управленческих задач и бизнес-
процессов в области 
профессиональной деятельности 
бакалавра. 

 

Равновесие спроса и  
предложения Максимальная 
прибыль Предельный анализ 
в экономике Эластичность 
экономических    

    функций Зависимость 
спроса от цен и  

    доходов Экономический 
смысл частных  
    производных. Полезность 
товаров и услуг 

3 2 
Совреме
нная 
история 
Казахста
на.Осно
вы 
экономи
ческой 
теории.   

 

Философи
я. 

Макроэко
номика 

Знает место и роль 
математики в современном мире, 
мировой культуре и 
истории;математическую   
символику  для  выражения   
количественных  и  качественных  
отношений  
между элементами математических 
моделей;  

уметет использовать 
основные понятия и методы 
аналитической геометрии, линейной 
алгебры, математического анализа и 
теории вероятностей при 
математическом моделировании 
организационно-управленческих 
задач и бизнес-процессов в области 
профессиональной деятельности; 

владеет основами методики 
построения математических моделей 
линейных экономических 
процессов;навыками применения 
аппарата линейной алгебры, 
математического анализа и теории 
вероятностей для исследования 
экономико-математических моделей 
задач управления. 
 



КВ 
2 

Макроэконом
ика                    

Макроэкономика относится к 
числу фундаментальных, 
общетеоретических дисциплин, 
изучающих мировоззренческие 
проблемы и экономические 
закономерности развития 
национальных экономических 
систем. 
Цель дисциплины - дополнение и 
расширение полученных знаний 
в области экономической науки, 
овладение современными 
методами макроэкономического 
анализа. Темы данного курса 
охватывают все основные 
макроэкономические процессы - 
национальное производство, 
общий уровень цен, занятость, 
цикличность, экономический 
рост, международная экономика, 
проблемы переходной 
экономики. Наибольшее 
внимание в предлагаемом курсе 
уделяется таким вопросам как: 
экономический анализ 
совокупных величин и 
возможность применения 
полученных выводов в 
государственной экономической 
политике; анализ механизма 
воздействия бюджетной и 
денежно - кредитной - политики 
на национальное хозяйство в 
рамках модели IS-LM; 
исследование различных 
теоретических направлений 
«новой макроэкономики» по 
проблемам стабильности, 
занятости, темпов 
экономического роста, в том 

Введение в макроэкономику. 
Основные 
макроэкономические 
показатели. 
Макроэкономические модели 
рыночного равновесия в 
краткосрочном и 
долгосрочном периодах. 
Проблемы 
макроэкономической 
нестабильности и воздействия 
денежно- кредитной 
(монетарной), бюджетно-
налоговой (фискальной) 
внешней политики на 
экономику. 

3 3 Основы 
эконом
ическо
й 
теории, 
Микроэ
кономи
ка. 

 

Мировая 
экономи
ка,  
Национа
льная 
экономи
ка, 
Экономи
ческая 
политика
. 

 

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 

- понятийный аппарат; 
- законодательство в области 
макроэкономики; 
- современное состояние 
макроэкономики. 

студент должен уметь: 
- решать практические задачи в 
области макроэкономики; 

- анализировать и уметь 
самостоятельно определить свою 
позицию в преобразованиях,  

- уметь применять полученные 
знания на практике. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A124-2&r=11499534&rch=l&qurl=http%3A//www.pandia.ru/text/77/204/78956.php&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A124-2&r=11499534&rch=l&qurl=http%3A//www.pandia.ru/text/77/204/78956.php&fr=webhsm


числе в неоклассических и 
монетаристских моделях; теория 
международной экономики. 
 

КВ 
2 

Социальная 
политика 

Основная цель освоения 
дисциплины «Социальная 
политика » состоит в 
формировании у студентов 
комплекса знаний, базовых 
умений и навыков в области 
социальной политики,  
реформирования и развития 
отраслей социальной сферы и 
социально-трудовых отношений, 
ознакомление с механизмами и 
формами их практической 
реализации. 

 

Социальные проблемы 
общества Теоретико-
методологические основы 
социальной политики 
Нормативно-правовая база и 
основные направления 
реализации социальной 
политики Реализация 
социальной политики и 
социальной защиты в РК. 

3 3 
Основы 
эконом
ическо
й 
теории, 
Микроэ
кономи
ка. 

 

Мировая 
экономи
ка,  
Национа
льная 
экономи
ка, 
Экономи
ческая 
политика
. 

 

Знает базовые основы 
современной теории и 
методологии  
социальной политики ; 
принципы, цели и  
направления 
 социальной политики 
 государства; 
приоритеты социального 
 развития РК. 
Умеет выявлять и правильно  
интерпретировать  
происходящие изменения и  
наиболее острые 
 экономические и социальные  
проблемы в области  
социальной политики и  
социальной защиты; 
разрабатывать и обосновывать 
 варианты эффективных  
решений в области  
социальной политики и  
социальной защиты 
 населения; активно  
участвовать в обсуждении 
 вынесенных 
 на семинарское занятие 
 вопросов, делать сообщение,  
выступать с докладом; 
формировать и  
аргументированно отстаивать  
свою собственную позицию. 
 Владеет основными  
понятиями  
«социальная политика», 
 «социальная сфера»,  и 



 важнейшими методами  
анализа  
явлений и процессов   в  
социальной сфере; 
практическими навыками 
 анализа информации для  
разработки предложений и 
 рекомендаций по решению 
 социальных проблем; 
навыками получения  
необходимой информации  
из различных типов  
источников включая  
Интернет, научную  
и нормативную литературу. 
 
 
 

 

КВ 
3 

История 
экономическ
их учений.           

Целью изучения дисциплины 
является исторический процесс 
возникновения, развития и смены 
экономических идей и воззрений, 
который по мере происходящих 
изменений в экономике, науке, 
технике и социальной сфере 
находит свое отражение в 
теориях отдельных экономистов, 
теоретических школах, течениях 
и направлениях. 

Историяэкономическихучений 
помогает понять общую 
направленность эволюции 
экономической науки, 
трансформации ее генеральных 
направлений, взаимосвязь с 
экономической политикой, 
принятием стратегических и 
оперативных решений.  

Историяэкономическихучений 
раскрывает, под влиянием каких 

Предмет и метод истории  
экономических учений. 
Периодизация истории 
экономических учений. 
Экономическая мысль 
Древнего Востока и Греции. 
Предпосылки возникновения 
меркантилизма. 
Политэкономия А.Смита и 
Д.Рикардо. Экономические 
учения эпохи капитализма. 
Политэкономия К.Маркса, 
Ф.Энгельса, В.И.Ленина. 
Учение об империализме.  
Неоклассицизм. 
Кейнсианство и 
неокейнсианство. 
Неолиберализм. Теория 
«доиндустриальных»,  
«индустриальных» и 
«постиндустриальных» 
обществ. История  

2 2 
Совреме
нная 
история 
Казахста
на. 
Теория 
государс
тва и 
права 

 

Философи
я. 

Макроэко
номика 

1) понимать и уметь самостоятельно 
анализировать основные 
экономические учения 
2) уметь использовать методы 
научного анализа при работе с 
различными источниками 
информации  по истории 
экономических учений 
3)владеть и на практике 
использовать полученные знания, 
чтобы быть экономически 
грамотным гражданином своей 
страны 

 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm


условий меняются взгляды на 
экономическую 
действительность, как 
эволюционирует трактовка 
базовых категорий, 
совершенствуются методы 
экономических исследований. 

Изучая эволюцию экономических 
концепций, мы стремимся 
уяснить, как разворачивается 
процесс формирования и 
обогащения наших знаний об 
экономике, как и почему многие 
идеи прошлого и сегодня 
сохраняют свою актуальность, 
каким образом они влияют на 
наши современные 
представления. 
 

Каспийской проблемы во 
внешеней политике 
Казахстана.    История 
сотрудничества Казахстана с 
международными 
финансовыми институтами.     
Исторический аспект 
международного 
технического сотрудничества 
Казахстана. История развития 
технопарков и венчурного 
предпринимательства. 

КВ 
3 

История 
экономическо
й мысли в 
Казахстане 

Целью изучения дисциплины 
является исторический процесс 
возникновения, развития и смены 
экономических идей и воззрений, 
который по мере происходящих 
изменений в экономике, науке, 
технике и социальной сфере 
находит свое отражение в 
теориях отдельных экономистов, 
теоретических школах, течениях 
и направлениях Казахстана. 

Историяэкономическихучений 
помогает понять общую 
направленность эволюции 
экономической науки 
Казахстана, трансформации ее 
генеральных направлений, 
взаимосвязь с экономической 
политикой РК, принятием 
стратегических и оперативных 
решений.  

Предмет и метод Истории 
экономической мысли в 
Казахстане. Периодизация 
истории экономических 
учений. История  Каспийской 
проблемы во внешеней 
политике Казахстана.    
История сотрудничества 
Казахстана с 
международными 
финансовыми институтами.     
Исторический аспект 
международного 
технического сотрудничества 
Казахстана.  
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Совреме
нная 
история 
Казахста
на. 
Теория 
государс
тва и 
права 

 

Философи
я. 

Макроэко
номика 

1) понимать и уметь самостоятельно 
анализировать основные 
экономические мысли  Казахстана 
2) уметь использовать методы 
научного анализа при работе с 
различными источниками 
информации  по истории 
экономической мысли в Казахстане 
3)владеть и на практике 
использовать полученные знания, 
чтобы быть экономически 
грамотным гражданином своей 
страны 

 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm


Историяэкономическихучений 
раскрывает, под влиянием каких 
условий меняются взгляды на 
экономическую 
действительность, как 
эволюционирует трактовка 
базовых категорий, 
совершенствуются методы 
экономических исследований. 

Изучая эволюцию экономических 
концепций, мы стремимся 
уяснить, как разворачивается 
процесс формирования и 
обогащения наших знаний об 
экономике, как и почему многие 
идеи прошлого казахов и сегодня 
сохраняют свою актуальность, 
каким образом они влияют на 
наши современные 
представления. 
 

КВ 
4 

Конституцио
нное  право. 

Целью учебной 
дисциплины Конституционное 
право Республики Казахстан 
является формирование у 
бакалавров общекультурных, 
профессиональных м 
предметных компетенций, 
необходимых и достаточных для: 

- осуществления 
нормотворческой и 
правоприменительной 
профессиональной деятельности 
в органах государственной 
власти и местного 
самоуправления, 

- осуществления 
правозащитной деятельности в 
области прав и свобод человека и 
гражданина; 

Понятие, предмет, методы, 
принципы конституционного 
права. Историческое развитие 
конституционного права РК. 
Источники конституционного 
права.  
     Конституционное право 
как ядро системы 
национального права РК. 
Основополагающая роль 
конституционного права в 
регулировании общественных 
отношений. Приоритет и 
незыблемость основных прав 
и свобод человека и 
гражданина. 
Конституционный строй РК. 
Реализация принципа 
разделения государственной 

3 1 Совреме
нная 
история  
Казахста
на.  

Теория 
государс
тва и 
права 

Основы 
уголовног
о права 
Республик
и 
Казахстан.         

1) знает и владеет ключевыми 
понятиями и комплексом научных 
знаний по конституционному  праву 
2) умеет анализировать 
государственно-правовые явления и 
процессы в рыночной экономике  

3) способен использовать комплекс 
правовых знаний для принятия 
самостоятельныхрешений в жизни  
общества.    

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%9F%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A121-2&r=10784281&rch=l&qurl=http%3A//referat.ru/referat/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-12486&fr=webhsm


- осуществления 
экспертно-консультационной 
деятельности по вопросам 
Конституции Республики 
Казахстан, основ 
конституционного строя, 
правового положения личности, 
государственного устройства, 
организации и обеспечения 
функционирования системы 
органов государства и местного 
самоуправления в Республике 
Казахстан. 

 

власти на ветви в РК. 
     Народ – источник 
государственной власти; 
соотношение национального 
и народного суверенитета.       
     Система органов 
государственной власти. 
Президент РК. Казахстанский 
парламентаризм. 
Правительство РК. 
Конституционный совет РК. 
Местное государственное 
управление и органы 
местного самоуправления. 
Избирательная система РК. 
Основные положения 
действующей Конституции 
РК, изменения и дополнения к 
ее тексту. 
 

КВ 
4 

Конституцио
нное право 
зарубежных 
стран 

Целью дисциплины является 
усвоение студентами общих  
закономерностей формирования 
государственных институтов в 
зарубежных  
странах. Задачами курса 
«Конституционное право 
зарубежных стран» являются: 
ознакомление студентов с 
государственными институтами 
зарубежных  
стран; усвоение содержания 
действующих конституций 
зарубежных стран; анализ 
конституционных норм 
зарубежных стран, способов 
осуществления общественных и 
политических отношений 
в зарубежных странах овладение 
основными теоретическими  

Понятие, предмет, источники 
и система конституционного 
права зарубежных стран; 
Конституции 
зарубежных стран; 
Конституционные основы 
общественного с строя 
зарубежных стран; 
Конституционные основы 
правового статуса личности; 
Формы правления и 
государственные режимы; 
Государственное устройство 
зарубежных стран; 
Избирательное право и 
избирательные системы; 
Глава государства в 
зарубежных странах; 
Парламент в зарубежных 
странах; Правительство в 

3 1 
Теория 
государс
тва и 
права, 
История 
государс
тва и 
права 
РК, 
История 
государс
тва и 
права 
зарубеж
ных 
стран, 
Констит
уционно
е право 
РК 

Правоохра
нительные 
органы.  
Основы 
уголовног
о права 
Республик
и 
Казахстан     

1) знает и владеет основные 
ключевые понятия теории 
конституционного права; 
действующие конституции 
зарубежных стран; 
специфику источников 
конституционного права в 
зарубежных странах; 
2)уметь свободно ориентироваться и 
анализировать  kонституционное 
законодательство зарубежных стран; 
профессионально оценивать 
практику его применения, понимать 
тенденции развития; 
3)формулировать предложения по 
совершенствованиюнационального 
конституционного законодательства, 
исходя из положительного опыта 
зарубежных стран. 



положениями науки  
зарубежного  конституционного 
права. 

 

зарубежных странах; 
Судебная власть и 
конституционный контроль в 
зарубежных странах; 
 
 
 
 

КВ 
5 

Основы 
гражданского 
права 
Республики 
Казахстан  

Гражданское право как отрасль 
права  
–это система правовых норм,  
регулирующих имущественные, а 
также связанные и неко 
торые не связанные с ими  
личные неимущественные 
отношения, основанные на 
независимости, имущественной  
самостоятельности и 
юридическом равенстве сторон в 
целях создания наиболее  
благоприятных условий для 
удовлетворения частных 
потребностей и интересов, а 
также  
нормального развития 
экономических отношений в 
обществе 
 

Предмет гражданского права. 
Виды права наследования. 
Вид устного завещания. 
Особенности раздела 
наследства. Начало права 
наследования. Объекты и 
субъекты наследственного 
права. Наследование. 
Наследники. Наследование по 
завещанию и наследование по 
закону. 

3 3 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

 Основы 
семейного 
права, 
Земельное 
право 

Должен знать: особенности 
профилактической работы по 
правонарушениям; уметь:   
использовать нормативные правовые 
акты в профессиональной 
деятельности; 

КВ 
5 

                                              
Введение в 
гражданское 
право 

Целью изучения данной 
дисциплины является освоение 
студентам основных понятии 
гражданского права. Студент 
должен усвоить понятие, 
принципы гражданского права 
методы правого регулирования, 
систему гражданского права 
основные институты 
гражданского права такие как 
юридические лица, право 
собственности, 

Предмет гражданского права. 
Виды права наследования. 
Вид устного завещания. 
Особенности раздела 
наследства. Начало права 
наследования. Объекты и 
субъекты наследственного 
права.. 

3 3 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

 Основы 
семейного 
права, 
Земельное 
право 

Изучая предмет «Введение в 
гражданское право» бакалавр 
должен иметь представление: 
основных этапах и особенностях 
отечественной истории; особенности 
функционирования правовой 
системы и государственного 
механизма Республики Казахстан; 
самостоятельно совершенствовать 
свою квалификацию, пополнять 
знания и приобретать новые навыки 
и умения; использования 



обязательственное право, 
наследственное право. 

полученных знаний и методов 
гуманитарных и социально-
экономических наук в 
профессиональной деятельности; 

КВ 
6 

Основы 
администрати
вного права 
Республики 
Казахстан 

 

Административное право 
занимает особое место в системе  
правового регулирования, 
поскольку  выступает  
необходимым и важным 
инструментом управления 
социальными процессами в 
обществе. Ему присущи 
соответствующие границы  
правового  регулирования  -
деятельность государственной 
исполнительной власти всех 
рангов. Внутренняя 
организационная деятельность   
государственных  органов, а  
также внешне организационные 
отношения негосударственных 
организаций, учреждений и 
предприятий 

Предмет и метод 
административного права;  
Административноправовой 
статус 
гражданина;Административн
о-правовой статус органов 
исполнительной 
власти;Административно-
правовой статус 
государственных 
служащих;Административно-
правовой статус предприятий, 
учреждений и 
организаций;Административн
о-правовые формы 
реализацииисполнительной 
власти; 
Административноправовые 
методы реализации 
исполнительной власти; 
Административное 
принуждение;Административ
ная ответственность;  
 

3 4 
Теория 
государс
тва и 
права, 
конститу
ционное 
право 
РК 

Трудовое 
право РК, 
Основы 
семейного 
права. 

В ходе изучения курса студент 
получает необходимый объем 
знаний об организации и различных 
вопросах деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти и иных 
органов государственной 
администрации, о формах и методах 
их императивного воздействия на 
участников общественных 
отношений, особенностях 
взаимоотношений между 
государством, гражданами и 
организациями при возникновении 
административных правоотношений. 

КВ 
6 

Администрат
ивное право 
зарубежных 
стран 

Целевое назначение курса 
«Административное право 
зарубежных стран» состоит в 
обеспечении освоения студентом 
комплекса знаний, умений и 
навыков, необходимых ему для 
последующего 
профессионального выполнения 
служебных обязанностей. 
Данный спецкурс рассматривает 
основные институты 
государственного управления в 

Понятие, особенности и 
принципы административной 
ответственности.Законодатель
ство об административной 
ответственности за 
правонарушения в сфере 
экономике зарубежных стран. 
Состав административного 
правонарушения. 
Административное 
взыскание: порядок 
назначения и исполнения. 

3 4 
Теория 
государс
тва и 
права, 
конститу
ционное 
право 
РК 

Трудовое 
право РК, 
Основы 
семейного 
права. 

В ходе изучения курса студент 
получает необходимый объем 
знаний об организации и различных 
вопросах деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти и иных 
органов государственной 
администрации, о формах и методах 
их императивного воздействия на 
участников общественных 
отношений, особенностях 
взаимоотношений между 



зарубежных странах, такие как 
административно-правовые 
отношения, субъекты, вопросы 
ответственности и 
административного процесса в 
зарубежных странах. 

Административный процесс и 
административное 
производство ЗС. 
Административная 
ответственность за нарушения 
антимонопольного 
законодательства ЗС. 

государством, гражданами и 
организациями при возникновении 
административных правоотношений. 

КВ 
7 

Экономика 
предприятия 

Экономика предприятия — 
система знаний, связанных с 
процессом разработки и 
принятия хозяйственных 
решений в ходе 
деятельности предприятия. 
Экономика предприятия, как 
система знаний и методов 
управления хозяйственной 
деятельностью предприятия, 
занимает важное место в 
организации производства и расп
ределения благ в условиях любой 
экономической системы. 
Цель курса – изучить 
использование определенных, 
ограниченных ресурсов для 
производства продукции и ее 
распределение среди 
потребителей в рамках отдельно 
взятого предприятия. 
 

 Предприятие как 
самостоятельный 
хозяйствующий субъект, его 
задачи и функции, основные 
принципы 
функционирования. 
Классификация предприятий. 
Сущность экономической и 
социальной эффективности 
производства, ее виды, 
система показателей и 
методика их расчета. 
Основной капитал 
предприятия, сущность, 
методы оценки, показатели 
использования и обновления. 
Амортизационная политика 
предприятия. 
Нематериальные активы 
предприятия, их виды, 
методы оценки и 
амортизации. Оборотный 
капитал, его формирование и 
использование на 
предприятии. Управление 
запасами предприятия. 
Сырьевые, материальные и 
топливно- энергетические 
ресурсы предприятия, 
показатели и методы 
рационального 
использования. Трудовые 

3 4 
Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 
 

Мировая 
экономика
,  
Национал
ьная 
экономика   

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 
- понятийный аппарат; 
- производственную структуру 
предприятия, во взаимосвязке с 
типом производства, организацию 
производственного цикла; 
-разработку стратегии 
хозяйственной деятельности 
предприятия, планирование 
производства и реализацию 
продукции; 
-внешнеэкономическую 
деятельность предприятия; 
- организацию процесса управления 
предприятием в целом. 
студент должен уметь: 
- решать практические задачи по 
экономике предприятия; 
-  анализировать и сравнивать 
экономику предприятий с 
зарубежными странами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9&c=15-1%3A201-2&r=6795001&rch=l&qurl=http%3A//coolreferat.com/%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F._%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8&fr=webhsm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


ресурсы, кадровая политика 
предприятия и определение 
потребности предприятия в 
трудовых ресурсах. 
Производительность труда, 
факторы влияния и методы 
расчеты. Мотивация труда на 
предприятии, теории и 
формы. Организация оплаты 
труда на предприятии. 
Инвестиционная и 
инновационная деятельность 
предприятия, содержание и 
государственное 
регулирование. 
Инвестиционная активность и 
привлекательность 
предприятия, методика 
оценки. Издержки 
предприятия калькулирование 
и методы учета. 
Маркетинговая и 
производственная 
деятельность предприятия. 
Методологические основы 
планирования деятельности. 
Обеспечение 
конкурентоспособности 
продукции. 
Конкурентоспособность 
предприятия, показатели 
уровня. Экономическая 
стратегия предприятия, виды, 
этапы и методы разработки. 
Формирование и 
распределение прибыли на 
предприятии. Финансовый 
механизм функционирования 
предприятия. Организация 
финансовой деятельности на 



предприятии. 

КВ 
7 

Основы 
предпринима
тельской 
деятельности 

Основной целью является 
изучение экономической 
сущности основ 
предпринимательства, 
рассмотрение его форм и 
организационно-хозяйственного 
механизма, раскрытие 
внутрикорпоративных 
отношений 
предпринимательского типа. 
Важнейшей задачей является 
методологическое и 
методическое обеспечение 
профессионального 
предпринимательства, 
теоретическое осмысление его 
сущности, организационных 
форм и принципов 
применительно к условиям и 
особенностям современного РК. 
Кроме того, ставится задача 
всестороннего изучения 
предпринимательскойдеятельнос
ти - с момента выбора ее 
организационно-правовой 
формы, формирования 
материальных и финансовых 
ресурсов до организации 
производства и сбыта продукции 
(включая вопросы разработки 
стратегии и тактики, ценовой 
политики, инновационной и 
инвестиционной деятельности, 
улучшения качества продукции, 
организации финансовой, 
внешнеэкономической 
деятельности, планирования, 
организации экономического 
анализа и т.д., а также процедуры 

Экономическая сущность 
основ предпринимательства. 
Основные принципы и 
функции 
предпринимательства. 
Организационно-правовые 
формы предпринимательства. 
Организация нового 
предприятия. Организация и 
развитие собственного дела: 
поиск предпринимательской 
идеи, обработка бизнес – 
плана. Выбор 
организационно- правовой 
формы резидента. 
Предпринимательство и 
рыночная инфраструктура. 
Предпринимательская 
деятельность малого 
предприятия. Развитие 
предпринимательской фирмы. 
Планирование 
предпринимательской 
деятельности. Система 
управления. 
Предпринимательский риск. 
Маркетинг и менеджмент в 
деятельности 
предпринимателя. Учет и 
отчетность фирмы. 
Финансовые аспекты 
предпринимательства. Анализ 
и оценка 
предпринимательской 
деятельности. Этика 
предпринимательства. НИС 
предпринимательской 
деятельности. 

3 4 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 

Мировая 
экономика
, 
Национал
ьная 
экономика 
 

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 
- понятийный аппарат; 
-формы предпринимательства; 
- внутрикорпаротивные отношения 
предпринимательского типа; 
- нормативно-правовые акты, 
связанные с предпринимательством; 
- организации производства и сбыта 
продукции; 
- инновационную и инвестиционную 
деятельность в области 
предпринимательства. 
- зарубежный опыт. 
студент должен уметь: 
- решать практические задачи; 
-рассчитывать риски  в 
предпринимательстве. 
 
 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm


банкротства и ликвидации 
предприятий). 

Предпринимательство в 
Казахстане: Становление и 
развитие. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 

КВ 
8 

Организация 
предпринима
тельской 
деятельности 

Основной целью является 
изучение экономической 
сущности предпринимательства, 
рассмотрение его форм и 
организационно-хозяйственного 
механизма, раскрытие 
внутрикорпоративных 
отношений 
предпринимательского типа. 
Важнейшей задачей является 
методологическое и 
методическое обеспечение 
профессионального 
предпринимательства, 
теоретическое осмысление его 
сущности, организационных 
форм и принципов 
применительно к условиям и 
особенностям современного РК. 
Кроме того, ставится задача 
всестороннего изучения 
предпринимательскойдеятельнос
ти - с момента выбора ее 
организационно-правовой 
формы, формирования 
материальных и финансовых 
ресурсов до организации 
производства и сбыта продукции 
(включая вопросы разработки 
стратегии и тактики, ценовой 
политики, инновационной и 
инвестиционной деятельности, 
улучшения качества продукции, 
организации финансовой, 

Экономическая сущность 
предпринимательства. 
Основные принципы и 
функции 
предпринимательства. 
Организационно-правовые 
формы предпринимательства. 
Организация нового 
предприятия. Организация и 
развитие собственного дела: 
поиск предпринимательской 
идеи, обработка бизнес – 
плана. Выбор 
организационно- правовой 
формы резидента. 
Предпринимательство и 
рыночная инфраструктура. 
Предпринимательская 
деятельность малого 
предприятия. Развитие 
предпринимательской фирмы. 
Планирование 
предпринимательской 
деятельности. Система 
управления. 
Предпринимательский риск. 
Маркетинг и менеджмент в 
деятельности 
предпринимателя. Учет и 
отчетность фирмы. 
Финансовые аспекты 
предпринимательства. Анализ 
и оценка 

3 5 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 

Мировая 
экономика
, 
Национал
ьная 
экономика 
 

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 
- понятийный аппарат; 
-формы предпринимательства; 
- внутрикорпаротивные отношения 
предпринимательского типа; 
- нормативно-правовые акты, 
связанные с предпринимательством; 
- организации производства и сбыта 
продукции; 
- инновационную и инвестиционную 
деятельность в области 
предпринимательства. 
- зарубежный опыт. 
студент должен уметь: 
- решать практические задачи; 
-рассчитывать риски  в 
предпринимательстве. 
 
 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm


внешнеэкономической 
деятельности, планирования, 
организации экономического 
анализа и т.д., а также процедуры 
банкротства и ликвидации 
предприятий). 

предпринимательской 
деятельности. Этика 
предпринимательства. НИС 
предпринимательской 
деятельности. 
Предпринимательство в 
Казахстане: Становление и 
развитие. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 

КВ 
8 

Организация 
бизнес 
процесса 

Основной целью является 
изучение экономической 
сущности бизнеса, рассмотрение 
его форм и организационно-
хозяйственного механизма, 
раскрытие внутрикорпоративных 
отношений 
предпринимательского типа. 
Важнейшей задачей является 
методологическое и 
методическое обеспечение 
профессионального 
предпринимательства, 
теоретическое осмысление его 
сущности, организационных 
форм и принципов 
применительно к условиям и 
особенностям современного РК. 
Кроме того, ставится задача 
всестороннего изучения 
предпринимательскойдеятельнос
ти - с момента выбора ее 
организационно-правовой 
формы, формирования 
материальных и финансовых 
ресурсов до организации 
производства и сбыта продукции 
(включая вопросы разработки 
стратегии и тактики, ценовой 

Экономическая сущность 
организация бизнес процесса. 
Основные принципы и 
функции бизнеса. 
Организационно-правовые 
формы предпринимательства. 
Организация нового 
предприятия. Организация и 
развитие собственного дела: 
поиск предпринимательской 
идеи, обработка бизнес – 
плана. Выбор 
организационно- правовой 
формы резидента. 
Предпринимательство и 
рыночная инфраструктура. 
Предпринимательская 
деятельность малого 
предприятия. Развитие 
предпринимательской фирмы. 
Планирование 
предпринимательской 
деятельности. Система 
управления. 
Предпринимательский риск. 
Маркетинг и менеджмент в 
деятельности 
предпринимателя. Учет и 

3 5 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 

Мировая 
экономика
, 
Национал
ьная 
экономика 
 

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 
- понятийный аппарат; 
-формы предпринимательства; 
- внутрикорпаротивные отношения 
предпринимательского типа; 
- нормативно-правовые акты, 
связанные с предпринимательством; 
- организации производства и сбыта 
продукции; 
- инновационную и инвестиционную 
деятельность в области бизнеса. 
- зарубежный опыт. 
студент должен уметь: 
- решать практические задачи; 
-рассчитывать риски  . 
 
 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm


политики, инновационной и 
инвестиционной деятельности, 
улучшения качества продукции, 
организации финансовой, 
внешнеэкономической 
деятельности, планирования, 
организации экономического 
анализа и т.д., а также процедуры 
банкротства и ликвидации 
предприятий). 

отчетность фирмы. 
Финансовые аспекты 
предпринимательства. Анализ 
и оценка 
предпринимательской 
деятельности. Этика 
предпринимательства. НИС 
предпринимательской 
деятельности. 
Предпринимательство в 
Казахстане: Становление и 
развитие. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 

КВ 
9 

Прокурорски
й надзор в 
Республике 
Казахстан 

Деятельность 
прокуратуры  по осуществлению 
высшего надзора за соблюдением 
Конституции РК и применением 
законов касается практически 
всех сфер обществен-ных 
отношений. Предметом изучения 
курса выступает совокуп-ность 
правовых норм, регулирую-щих 
организацию и деятельность 
органов и учреждений 
прокуратуры, определяющих 
основные направ-ления и 
принципы деятельности 
прокуратуры, закрепляющих 
основ-ные полномочия и 
обязанности прокурорских 
работников. 

Сущность прокурорского 
надзора 
Основные понятия 
прокурорского надзора 
 Цели и задачи прокурорского 
надзора 
 Принципы организации и 
деятельности прокуратуры 
Основные направления 
(отрасли) прокурорского 
надзора 

3 7 
Защита 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждан
ина.   
Казахста
нское 
право      
 

Основы 
финансов
ого права 
Республик
и 
Казахстан 
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан                                                   

Знать основные категории и понятия 
данного   курса;  иметь 
представление о предмете и методах 
прокурорского надзора. 
Уметь составлять процессуальные 
документы, выступать в роли 
участника уголовного 
судопроизводства со стороны 
обвинения  
 

КВ 
9 

Участие 
прокурора в 
уголовном 
судопроизвод
стве 

Курс «Участие прокурора в 
уголовном процессе» имеет 
своей целью подготовку 
квалифицированных 
специалистов, глубоко знающих 
уголовно-процессуальное право, 
криминалистику, прокурорский 

Сущность прокурорского 
надзора 
Основные понятия 
прокурорского надзора 
 Цели и задачи прокурорского 
надзора 
 Принципы организации и 

3 7 
Защита 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждан
ина.   

Основы 
финансов
ого права 
Республик
и 
Казахстан 
Основы 

В результате обучения студенты 
должны получить знания и 
сформировать представления об 
основных принципах, методах и 
общих положениях уголовного 
преследования и обеспечения прав 
личности при осуществлении 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm


надзор, юридическую 
психологию и умеющих 
применять их в практической 
деятельности.  
 

 

деятельности прокуратуры 
Основные направления 
(отрасли) прокурорского 
надзора 

Казахста
нское 
право      
 

налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан                                                   

уголовного преследования. В 
результате обучения студенты 
должны уметь составлять 
процессуальные документы, 
выступать в роли участника 
уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения. 

КВ 
10 

Правоохрани
тельные 
органы.       

Изучение органов государства и 
общества, осуществляющих 
правоохранительную функцию; 
их законодательного статуса, 
принципов их организации и 
деятельности, вопросов 
компетенции и пределов 
осуществлении функции, 
определенных законом, а также 
правового статуса лиц, 
состоящих на службе в этих 
органах; изучение 
законодательства республики о 
прокурорском надзоре, юстиции, 
предварительном расследовании 
преступлений, адвокатской 
деятельности, нотариате и 
правоохранительной 
деятельности в деле укрепления 
демократии, торжества 
законности и построении 
правового государства. 

Понятие, предмет и система 
курса: 
«Правоохранительные органы 
Республики Казахстан» 
Правоохранительная 
деятельность 
Конституционный Совет РК 
Министерство юстиции и его 
органы 
Прокуратура РК. 
Органы внутренних дел РК 
Комитет национальной 
безопасности РК 
Служба охраны Президента 
Адвокатура и нотариат 
Юридическая помощь - 
понятие и виды. 
 Компетенция таможенных 
органов РК. 
Правовые основы 
организации и деятельности 
судебных органов 
 

3 2 Совреме
нная 
история  
Казахста
на.  

Теория 
государс
тва и 
права 

Констит
уционно
е  право 

Основы 
уголовног
о права 
Республик
и 
Казахстан.         

В результате изучения дисциплины 
студент должен знать: Структуру 
изученных правоохранительных 
органов. Порядок создания, 
деятельности органов суда, 
прокуратуры, юстиции и.т.д. 
Правовой статус, компетенцию и 
полномочия рассмотренных органов 
государства осуществляющих 
правоохранительную  функцию. 
Студент должен уметь: указывать 
права и обязанности 
правоохранительных органов. 
Использовать нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
правовой статус органов 
государства, осуществляющие 
правоохранительную деятельность. 
 

КВ 
10 

Адвокатура в 
РК 

Целью данного курса 
является:получение знаний 
навыков по правовым, 
организационным и тактическим 
аспектам адвокатуры и 
адвокатской деятельности, ее 
участия  в юрисдикционных 
производствах 
.Основными задачами 
дисциплины  являются: 

Пнятие, значение, основные 
этапы. Определение правовой 
позиции. Правовой совет. 
Принятие поручения по делу. 
Условия принятия адвокатом 
поручения на ведение 
уголовного дела. 
Обстоятельства, 
исключающие участие 
адвоката в качестве 

3 2 Совреме
нная 
история  
Казахста
на.  

Теория 
государс
тва и 

Основы 
уголовног
о права 
Республик
и 
Казахстан.         

знать: основы судопроизводства, 
структуру правоохранительных 
органов, должен уметь: давать 
правовую квалификацию, 
анализировать нормы права. 
должен обладать авыками 
- устных выступлений по правовым 
вопросам, в том числе, 
всостязательных процедурах, 
аргументирования и 



- получение необходимого 
объема знаний  о сущности и 
задачах адвокатуры, о порядке 
формирования и развития 
адвокатуры в Казахстане.  
- Систематизация знаний 
об организационных и правовых 
основах адвокатской 
деятельности. 
- Анализ нормативных 
положений, устанавливающих 
правовую регламентацию 
деятельности адвоката в 
уголовном и гражданском  
процессе и иных 
юрисдикционных производствах. 

представителя стороны. 
Процессуальная 
самостоятельность адвоката. 
 

права 

Констит
уционно
е  право 

отстаиваниясвоей точки зрения 
вустной полемике;  
- ведения дискуссии, деловых 
переговоров, с целью достижения 
компромиссаучастниками 
юридического конфликта;  
 

КВ 
11 

Основы 
уголовного 
права 
Республики 
Казахстан 

Уголовное право-отрасльправа, 
представляющаясобойсистемую
ридическихнорм, 
охраняющихнаиболееважныевда
нномобществеценностиотпосяга
тельствпутемобъявленияопредел
енныхдеянийпреступлениямииу
становлениянаказанийзаихсовер
шение, 
атакжеустановленияправилназна
ченияпоследних; крометого, 
Уголовное право 
предусматриваетиныемерыуголо
вно-
правовоговоздействияипорядоки
хприменения. 

 

Предмет, понятие, задачи и 
система уголовного права. 
Уголовно-правовые 
отношения. Принципы 
уголовного права. Уголовная 
ответственность и ее 
основания. Уголовный закон. 
Содержание уголовно-
праввовой нормы. Состав 
преступления. Понятие и цели 
наказания. Условное 
осуждение. Принудительные 
меры медицинского 
характера. Преступления 
против личности. 
Преступдения против семьи и 
несовершеннолетних. 
Преступления против 
собственности. Преступления 
против мира и безопасности 
человечества. Воинские 
преступления и др. 

3 3 Констит
уционно
е  право   
Правоох
ранитель
ные 
органы    

Основы 
администр
ативного 
права 
Республик
и 
Казахстан                                                                                                     
Основы 
семейного 
права 

Студент должен получить твердые 
навыки анализа признаков 
конкретных составов преступлений, 
и усвоить правила квалификации 
деяний по соответствующим статьям 
уголовного кодекса РК 

должны уметь: применять 
уголовный закон при решении 
вопросов, возникающих в 
практической деятельности 
государственных органов; 
правильно квалифицировать деяния, 
подпадающие под признаки 
рассматриваемых преступлений; 
определять наличие оснований для 
освобождения от уголовной 
ответственности; ориентироваться в 
уголовном законе и других 
нормативно правовых актах; следить 
за изменениями и дополнениями, 
вносимыми в уголовный кодекс РК 
и правильно их комментировать. 
 



КВ 
11 

Криминологи
я 

Криминология – учебная 
дисциплина, изучающая 
преступления, их причины, виды 
их взаимосвязи с различными 
явлениями и процессами, 
результативность принимаемых 
мер в борьбе с преступностью. 
Криминологией изучаются и 
анализируются нормативные 
акты, которые образуют 
юридическую базу для 
реагирования на преступность и 
для предупреждения 
преступлений. 

Предмет, понятие, задачи и 
система криминологии. 
Криминологический 
характеристики и 
предупреждения отдельных 
традиционных видов 
преступности и преступлений 
молодежная, рецидивная, 
профессиональная, групповая, 
организованная, 
экономическая, 
насильственная, корыстная, 
неосторожная). 
 

3 3 Констит
уционно
е  право   
Правоох
ранитель
ные 
органы    

Основы 
администр
ативного 
права 
Республик
и 
Казахстан                                                                                                     
Основы 
семейного 
права 

должен уметь: 
- изучать личность, выявлять 
криминогенные качества и 
разрабатывать меры их 
коррекции;выявлять причины и 
условия преступления, разрабатывать 
предложения по их устранению. 
должен знать:сторию  
криминологии;рактику воздействия на 
преступность в зарубежных 
государствах. 

КВ 
12 

Государствен
ное 
регулировани
е экономики 

 

Целью преподавания курса  
«Государственное регулирование 
экономики» является 
формирование у бакалавров 
теоретических знаний, 
практических навыков по 
вопросам, касающимся форм и 
методов участия государства в 
экономической жизни страны с 
помощью различных рычагов 
воздействия на социально-
экономические процессы, 
обеспечивающих эффективное 
формирование рыночных 
отношений 
 

Государственное 
регулирование экономики. 
Периоды взаимоотношений 
между экономикой и 
государством.Методология и 
общая характеристика 
системы государственного 
регулирования экономики. 
Цель,субъекты и 
объекты,формы и методы 
государственное 
регулирование 
экономики.Рычаги  
государственного 
регулирования.Администрати
вные и экономические методы  
регулирования государства. 
Планирование и 
прогнозиррование 
экономики.социально-
экономические программы 
Р.К. Региональная 
экономическая политика. 
Развитие кластеров. 
Институциональная основа 
государственного 

3 6 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 

Мировая 
экономика                                                                  
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан                                                         

                                                          
Экологиче
ское право         

1) знает и владеет ключевыми 
понятиями и комплексом научных 
знаний по государственному  
регулированию  экономики 
 
2) умеет анализировать 
макроэкономические процессы в 
рыночной экономике  
 



регулирования экономики: 
мировой опыт и Р.К. Развитие 
процессов интеграции и 
глобализации и изменение 
роли государства в 
регулировании экономики. 

КВ 
12 

Бюджетно-
налоговая 
политика 

Целью дисциплины 
Бюджетно-налоговая политика 
является изучение совокупности 
мер государственного 
воздействия в области 
налогообложения и 
регулирования структуры 
государственных расходов 
(фискальная политика) и в 
области регулирования бюджета 
(бюджетная 
политика).Фискальная политика 
государства может 
осуществляться на основе 
использования различных 
методов и соответственно 
принимать разные формы. 

Основным рычагом 
фискальной политики является 
изменение налогов  в 
соответствии с целями 
правительства. Налоги – это 
обязательные срочные платежи 
государству физических и 
юридических лиц. Совокупность 
применяемых в стране налогов 
называется налоговой системой. 
Она базируется на 
законодательных актах 
государства, которыми 
устанавливаются элементы 
налога (субъект, объект, 
источник и ставка 
налога).  Различают предельную, 

Государственный бюджет, его 
структура и основные 
макроэкономические 
функции.  
Понятие государственного 
бюджета. Функции 
государственного бюджета 
Профицит и дефицит 
бюджета. Мультипликатор 
сбалансированного бюджета.  
Бюджетно-налоговая 
(фискальная) политика: 
сущность и виды, 
инструменты  
Налоги. Принципы 
построения налоговой 
политики 
Элементы налогов  
Функции налогов 
Классификация налогов  
Бюджетно-налоговая 
политика РК  
Балансирование 
Государственного бюджета и 
его особенности в Казахстане. 
Система налогов. 
Возможности минимизации 
налоговых платежей 

3 6 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 

Мировая 
экономика                                                                  
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан                                                         

                                                          
Экологиче
ское право         

  Знает  и владеет теоретическими 
аспектами  бюджетно-налоговой 
политики и основные направления 
фискальной политики Республики 
Казахстан; 

    Умеет   провести анализ 
бюджетно-налоговой политики 
Республики Казахстан; 

 



среднюю, нулевую и льготную 
налоговые ставки. 
 

КВ 
13 

Финансы 
Курс: «Финансы» состоит в 
изучении сущности и функций 
финансов, их роли в 
общественном воспроизводстве, 
содержание финансовых 
ресурсов, состав и структура 
финансовой системы, 
особенности политики, 
управления и контроля, 
правового обеспечения. 
 

Наука о финансах в системе 
экономических наук, 
теоретические основы, 
использование финансов в 
общественном 
воспроизводстве. Природа и 
необходимость финансов. 
Организация финансовой 
системы Республики 
Казахстан. Финансовая 
политика и финансовый 
механизм. Управление 
финансами, финансовые 
планирование, её взаимосвязь 
с социально- экономическим 
планированием. Объективная 
обусловленность и 
предпосылки проведения 
финансового контроля. 
Финансы хозяйствующих 
субъектов как ведущее звено 
финансовой системы, их роль 
в воспроизводственном 
процессе. Государственные 
финансы, их место и роль в 
системе финансовых 
отношений. Состав 
государственных финансов. 
Государственные доходы и 
расходы, их классификация. 
Государственный бюджет как 
основное звено финансовой 
системы, его функции. 
Государственные фонды 
социально-экономического 
значения, их роль в развитии 
общества. Сущность и 

3 6 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика, 
Макроэк
ономика. 

 

Мировая 
экономика 
Национал
ьная 
экономика 
Экономич
еская 
политика 

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 
- понятийный аппарат; 
-основные финансовые концепции; 
- структуру финансовой системы; 
- нормативно-правовые акты, 
связанные с финансами; 
- финансовые рынки; 
- финансовые услуги; 
-финансовую экономику; 
-распределение доходов; 
-крупнейшие информационные 
агентства финансовой информации; 
- зарубежный опыт. 
студент должен уметь: 
- решать практические задачи; 
- различать налоги и сборы; 
- считать доходы и расходы; 
- анализировать и сравнивать 
финансовую систему с зарубежными 
странами. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&c=15-1%3A127-2&r=12280646&rch=l&qurl=http%3A//kontrosha.net/73381277192576.html&fr=webhsm


значение государственного 
кредита как составной части 
государственных финансов. 
Государственное финансовое 
регулирование экономики и 
его необходимость. Финансы 
в системе 
внешнеэкономических связей. 
Финансовый рынок как вид 
организации финансовых 
отношений. 

КВ 
13 

                                                                           
Статистика 

Целью курса является привитие 
студентам статистической 
грамотности, умения 
пользоваться статистическими 
методами при работе с реальной 
экономической информацией. 
Курс «статистика» 
предусматривает системное 
изложение статистических 
методов, применяемых при сборе 
и обработке информации с 
использованием обобщающих 
показателей для анализа и 
выявления статистической 
закономерности. 

Предмет и метод 
статистической науки. 
 Статистическое наблюдение. 
Статистическая сводка. 
Группировка. Таблицы. 
Абсолютные и относительные 
величины. 
Средние величины. 
Показатели вариации. 
Статистическое изучение 
динамики социально-
экономических явлений. 
Индексный метод в 
статистических 
исследованиях. 

3 6 
Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика, 
Макроэк
ономика. 

 

Мировая 
экономика 
Национал
ьная 
экономика 
Экономич
еская 
политика 

В результате изучения курса 
студенты должны знать и владеть 
основными принципами и методами 
обработки статистических данных, 
использовать стандартные 
статистические программы для 
обработки данных на ЭВМ. 

КВ 
14 

Менеджмент 
и 
экономическо
е 
моделирован
ие 

 

Целями освоения 
дисциплины  являются овладение 
студентами начальными 
теоретическими 
представлениями о 
математическом моделировании 
социально-экономических 
процессов в приобретении 
навыков экономической 
интерпретации экономико-
математических моделей, их 
использования для подготовки и 
принятия научно обоснованных 
управленческих решений, 

Сущность и принципы 
менеджмента.  Эволюция 
управленческой мысли. 
Коммуникации в 
организациях и менеджмент. 
Установление целей и 
планирование деятельности 
организации. Формирование 
стратегии управления и ее 
реализация. Организация 
взаимодействия и 
полномочия. Построение 
организаций. Мотивация как 
функция управления. 

3 5 
Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика, 
Макроэк
ономика. 

 

Мировая 
экономика
,  
Националь
ная 
экономика
,  
Экономик
а рынка 
труда. 
 

Освоение данного курса позволит 
студентам: 
формировать навыков 
использования методологии в 
ведении бизнеса; 
приобрести глубоких знаний в 
области методологии, методов и 
принципов управления в 
современной организации, учитывая 
особенности развития страны;  
освоить концептуальных теорий 
управления, формирование 
структуры и функций управления в 
организации; 



содействующих росту конку-
рентоспособности. сформировать 
базовые знания и понятия об 
управлении с практической и 
теоретической точек зрения. 
Определение методов 
управления как в Казахстане, так 
и за рубежом. 
 

Управленческие решения в 
менеджменте. Контроль в 
системе менеджмента. Власть, 
влияние, лидерство в 
организации. Лидерство: 
стиль руководства. 
Управление конфликтами, 
изменениями и стрессами. 
Социально - психологическая 
структура коллектива. 
Инновации в менеджменте. 
Математическое 
моделирование в системе 
методов научного 
исследования в экономике и 
менеджменте. Представление 
экономических систем в 
форме задач линейного 
программирования. 

решать типовые математические 
задачи, используемые при принятии 
управленческих решений. 

КВ 
14 

Управление 
человеческим
и ресурсами 

Дать теоретические знания и 
практические навыки по 
управлению человеческими 
ресурсами, занятыми в 
экономике государства 

Современная экономическая 
среда требует пересмотра и 
адаптации существующей 
концепции управления 
кадровым потенциалом 
государства и конкретного 
предприятия. Стало понятно, 
что рассмотрение человека в 
виде «ресурса», в полном 
понимании этого слова 
является ошибочным, 
поэтому современные 
исследования в этой сфере 
должны опираться на 
признании каждого человека 
личностью с 
индивидуальными 
особенностями. Ресурсом же 
может признаваться только 
результат его труда. Именно 
совокупность результатов 

3 5 
Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика, 
Макроэк
ономика. 

 

Мировая 
экономика
,  
Националь
ная 
экономика
,  
Экономик
а рынка 
труда. 
 

Освоение данного курса позволит 
сформировать навыки современных 
специалистов в области управления 
человеческими и трудовыми 
ресурсами в экономической системе 
государства 



труда всех занятых в 
экономике государства 
создает мощь или, наоборот, 
снижает экономическую 
безопасность.Управление 
современным предприятием 
не может осуществляться без 
учета особенностей 
управления персоналом, 
соблюдения трудового 
законодательства, 
обеспечения социального 
партнерства работников и 
работодателей. Формирование 
менеджмента организации 
строилось с учетом научно-
обоснованных принципов, 
методов, правил и процедур, 
связанных с нормированием 
труда, формированием систем 
мотивации, кадрового аудита, 
анализа и конструирования 
рабочих мест, оценки 
эффективности деятельности.  
 

КВ 
15 

Основы 
маркетинга 

Курс: «Основы маркетинга»  
раскрывает  понимание 
маркетинга как системы 
управления, предполагающей 
выделение объекта и субъекта 
управления, а также прямых и 
обратных функциональных 
связей. Цель  курса состоит в том, 
чтобы раскрыть понятие 
управление маркетингом, 
показать организационную 
структуру управления 
маркетингом и его стратегии. 

Понятие, сущность и 
содержание маркетинга. 
Цели, принципы, функции 
маркетинга. Понятие 
маркетинг-микс. Основные 
концепции маркетинга. 
Маркетинговая среда. 
Маркетинговые исследования 
и система маркетинговой 
информации. Процесс 
маркетинговых исследований 
и его этапы. Методы 
маркетинговых исследований. 
Сегментирование рынка, его 

3 5 
Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика, 
Макроэк
ономика. 

 

Мировая 
экономика
,  
Националь
ная 
экономика   

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 
- понятийный аппарат; 
- производственную структуру 
предприятия, во взаимосвязке с 
типом производства, организацию 
производственного цикла; 
-разработку стратегии 
хозяйственной деятельности 
предприятия, планирование 
производства и реализацию 
продукции; 
-внешнеэкономическую 
деятельность предприятия; 
- организацию процесса управления 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&c=15-1%3A142-2&r=5590798&rch=l&qurl=http%3A//studruzona.ru/market6.php&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&c=15-1%3A142-2&r=5590798&rch=l&qurl=http%3A//studruzona.ru/market6.php&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&c=15-1%3A142-2&r=5590798&rch=l&qurl=http%3A//studruzona.ru/market6.php&fr=webhsm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


принципы и критерии. 
Стратегии охвата рынка. 
Позиционирование товара на 
рынке. Поведение 
потребителей на товарных 
рынках. Процесс принятия 
решения о покупке товаров. 
Товар в системе маркетинга. 
Концепция ЖЦТ. 
Характеристика этапов ЖЦТ. 
Товарная политика фирмы: 
сущность, цели, задачи. 
Параметры и показателей 
конкурентоспособности 
товара. Упаковка и 
маркировка товара. Товарный 
знак и торговая марка. 
Ценовая политика 
маркетинга. Методы и 
стратегии ценообразования. 
Сбыт товаров и 
товародвижение. Оптовая и 
розничная торговля. 
Коммуникационная политика 
в маркетинге. Планирование и 
контроль в маркетинге. 
Международный маркетинг. 
Маркетинг услуг. 

предприятием в целом. 
студент должен уметь: 

- решать практические задачи по 
экономике предприятия; 

-  анализировать и сравнивать 
экономику предприятий с 
зарубежными странами. 

КВ 
15 

Рекламное 
дело 

Цели курса: Формирование у 
учащихся собственного 
обоснованного мнения по 
первоначальному осознанному 
выбору социальной сферы 
(рекламного дела). 

Общие понятия о рекламе. 
История её развития и 
эволюции 
Место рекламы внутри 
маркетинговой программы 
Теоретические основы науки 
о рекламе 
Разработка программы 
рекламной кампании 
Правовое регулирования 
рекламной деятельности 

3 5 
Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика, 
Макроэк
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Мировая 
экономика
,  
Националь
ная 
экономика   

В результате освоения компетенций 
студент должен: 

Знать: 

Структуру и основных участников 
рынка PR услуг; Различные 
инструменты PR и их особенности. 

Уметь: 



Сформулировать цель PR кампании 
в соответствии с целями 
организации; Определить целевые 
аудитории PR кампании ; 
Планировать PR кампанию 
Критически оценивать предложения 
PR и рекламного агентства  

Владеть: 

Системным представлением об 
организационной и экономической 
составляющей процесса 
планирования PR-кампании и 
применения средств массовой 
информации в маркетинговой 
деятельности; Пониманием 
инновационных возможностей 
средств массовой информации для 
перехода компании на более 
качественный уровень 
взаимодействия с медиа-каналами  

 

КВ 
16 

Основы 
семейного 
права 

 

Семейноеправо, 
регулируясемейныеотношения, 
возникающие 
Избракаипринадлежностиксемье, 
какникакаяинаяотрасль 
права, 
внаибольшейстепениоснованона
нормахморали, нормах 
нравственности. 
Имеясобственную  
многовековуюисторию, 
семейноеправочитывает 
культуруаселения 
еготрадициииобычаи, 
религиозныеустановления, 
прочноошедшиевбытсемьи,  

Понятие и принципы 
семейного права. Источники 
семейного права Республики 
Казахстан. Правовое 
регулирование семейных 
отношений с иностранным 
участием. Семейные 
правоотношения. Правовое 
регулирование брака. 
Фиктивный брак. Понятие и 
значение брачного контракта. 
Алиментные правоотношения 
между супругами и бывшими 
супругами. Понятие и 
основания прекращения 
брака. Правоотношения 

2 7 
Защита 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждан
ина.    
Казахста
нское 
право     
 

                                                                                                 
Основы 
финансов
ого права 
Республик
и 
Казахстан                                                                   
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан                                                   

должен иметь представление: о 
целях деятельности юриста и его 
общих профессиональных 
функциях; знатьсодержание 
нормативных правовых актов и 
теоретических подходов, 
определяющих конкретную область 
его деятельности, уметь: 
анализировать  текущую ситуацию и 
видеть перспективы её дальнейшего 
развития; иметь навыки: анализа 
юридических норм и правовых 
отношений, входящих в область 
профессиональной деятельности; 



ставшиесоставляющей 
нравственныхустоев 
общества 
.  
 

между родителями и детьми. 
Установление происхождения 
детей. Обязанности родителей 
по воспитанию и содержанию 
ребенка. Лишение 
родительских прав. 

КВ 
16 

Мусульманск
ое право                                                      

Мусульманское право, в отличие 
от ранее рассматривавшихся 
правовых систем, не является 
самостоятельной отраслью 
науки. Оно лишь одна из сторон 
религии ислама1. Эта религия 
содержит, во-первых, теологию, 
которая устанавливает догмы и 
уточняет, во что мусульманин 
должен верить; во-вторых, 
шариат предписывает верующим, 
что они должны делать и чего не 
должны. Шариат означает в 
переводе «путь следования» и 
составляет то, что называют 
мусульманским правом. Это 
право указывает мусульманину, 
как он должен в соответствии с 
религией вести себя, не различая, 
однако, его обязательств по 
отношению к себе подобным 
(гражданские обязательства, 
подаяния бедным) и по 
отношению к богу (молитва, пост 
и т.д.). Тем не менее 
мусульманские правоведы четко 
различают права бога и права 
индивида.я шариат основан на 
идее обязанностей человека, в 
нем отведено место и для 
понятия права.  

 

Мусульманское право, 
сфера его применения. 
Источники мусульманского 
права: коран, суна, алиджма, 
ал – кийас. Лица в 
мусульманском праве, 
ограничение прав мусульман. 
Право собственности и иные 
вещные права. Право 
собственности и личный 
статус мусульман. 
Поземельные отношения. 
Шариат об объектах права 
собственности «мал», 
«харам», различные «мулк» и 
«йад». Обязательственное 
право, «акд» - договор, фикх – 
двух или многостороннее 
соглашение. Виды и формы 
договоров. Деликтные 
обязательства. Теория 
компенсации за причиненный 
ущерб. Наследственные 
отношения, особенности, 
приоритеты в наследственных 
правах наследников  у шиитов 
и суннитов. 
 

2 7 
Защита 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждан
ина.    
Казахста
нское 
право     
 

                                                                                                 
Основы 
финансов
ого права 
Республик
и 
Казахстан                                                                   
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан                                                   

Должен знать и уметь: 
формирование базы знаний у 
будущих специалистов законов, 
конституций императоров, уяснение 
основных дефиниций, категорий, 
определений мусульманского права 
для формирования фундамента, 
необходимого при изучении таких 
сложных дисциплин как 
гражданское право, гражданский 
процесс, семейное право и других, 
знание культурно-исторических 
ценностей, законов развития 
общества. 

 



КВ 
17 

Трудовое 
право РК 

Целью трудового 
законодательства Республики 
Казахстан является правовое 
регулирование трудовых 
отношений и иных отношений, 
непосредственно связанных с 
трудовыми, направленное на 
защиту прав и интересов сторон 
трудовых отношений, 
установление минимальных 
гарантий прав и свобод в сфере 
труда. 
 

Понятие, предмет, 
метод, принципы, источники, 
правоотношение, субъекты 
трудового права. Занятость и 
трудоустройство. Социальное 
партнерство. Финансирование 
мероприятий по праву 
социального обеспечения. 
Трудовой стаж в праве 
социального обеспечения, его 
виды, порядок исчисления, 
подтверждения. Пенсионное 
обеспечение 
нетрудоспособных граждан из 
Центра. Пенсионное 
обеспечение 
нетрудоспособных граждан из 
накопительных пенсионных 
фондов. Государственная 
адресная социальная помощь.  
 

3 6 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

                                                                        
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан 

  
Основысе
мейного 
права. 

иметь представление: владеть 
методологическими знаниями; 
нормах и значении образа жизни; 
знать: взаимосвязь юридических 
дисциплин в целостной системе 
знаний и значение для реали¬зации   
права в профессиональной 
деятельности; сущность, типы и 
формы государства;  
 уметь: логически грамотно 
выражать и обосновывать свою 
точку зрения; использовать 
компьютерные и иные 
инновационные технологии;  
иметь навыки: логически грамотно 
выражать и обосновывать свою 
точку зрения; использовать 
компьютерные и иные 
инновационные технологии; быть 
компетентным:  
самостоятельной работе с 
информацией и рекомендаций по 
организационно-правовым 
вопросам, нормативным актам; 

КВ 
17 

Трудовое 
право 
зарубежных 
стран 

Целью трудового 
законодательства зарубежных 
стран является правовое 
регулирование трудовых 
отношений и иных отношений, 
непосредственно связанных с 
трудовыми, направленное на 
защиту прав и интересов сторон 
трудовых отношений, 
установление минимальных 
гарантий прав и свобод в сфере 
труда. 
 

Понятие, предмет, метод, 
принципы, источники, 
правоотношения, субъекты 
трудового права. Занятость и 
трудоустройство. Социальное 
партнерство. Коллективный 
договор. Трудовой договор. 
Рабочее время  и время 
отдыха. Заработная плата. 
Охрана труда. Материальная 
и дисциплинарная 
ответственность. Трудовые 
споры. Международное 
трудовое право. Понятие, 
предмет, метод,  принципы, 
источники, правоотношения, 

3 6 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

                                                                      
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан 

  
Основысе
мейного 
права. 

Знать: взаимосвязь юридических 
дисциплин в целостной системе 
знаний и значение для реали¬зации   
права в профессиональной 
деятельности; сущность, типы и 
формы государства;  
 уметь: логически грамотно 
выражать и обосновывать свою 
точку зрения; использовать 
компьютерные и иные 
инновационные технологии;  
иметь навыки: логически грамотно 
выражать и обосновывать свою 
точку зрения; использовать 
компьютерные и иные 
инновационные технологии; быть 



субъекты права социального 
обеспечения.  

компетентным:  
 

ПД 

КВ 

1 

Мировая 
экономика 

На протяжении всей истории 
человечества экономический 
прогресс общества связан с 
развитием разделения труда, в 
том числе национально-
территориального, 
международного разделения 
труда. Мироваяэкономика 
представляет собой глобальную, 
целостную систему 
национальных хозяйств, 
существующую как 
многоукладное экономическое 
пространство, основанное на 
взаимодействии и 
взаимозависимости всех его 
элементов. Лишь благодаря 
международному сотрудничеству 
национальные экономики в своем 
развитии могут, опираясь на 
выпуск тех видов продукции, в 
производстве которых они имеют 
какие-либо преимущества, 
обеспечивать поток 
недостающих потребительских и 
производственных товаров. По 
существу внешние 
экономические сделки 
продолжают логику внутренних 
сделок: и там и здесь 
присутствует одна цель - 
максимизация полезно 
потребителей и доходов для 
производителей. 
Мироваяэкономика как наука - 
это часть теории рыночной 
экономики, изучающая 
закономерности хозяйственного 

Мировое хозяйство – 
целостная система. 
Международное разделение 
труда – как материальная 
основа мирового хозяйства. 
Страны и регионы в мировом 
хозяйстве. Интеграционные 
объединения как подсистема 
миррой экономики. 
Международные корпорации 
и их роль в мировой 
экономике. Международные 
экономические организации, 
как регулирующие органы в 
мировой экономике. 
Коммуникационные системы 
в мировом хозяйстве. 
Глобализация Производства и 
Капитала. Население и 
рабочая сила в мировом 
хозяйстве. Экономический 
рост и социальный процесс. 
Международная торговля 
товарами и услугами в 
мировом хозяйстве. 
Международные валютно-
кредитные и финансовые 
отношения. Международная 
миграция рабочей силы. 
Балансы международные 
расчетов как отражение 
мирохозяйственных связей 
страны. Роль и место 
Казахстана в мировом 
сообществе. 

3  7 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 

                                                                                             
Основы 
финансов
ого права 
Республик
и 
Казахстан 

Экологиче
ское право        

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 

- понятийный аппарат; 
- факторы влияющие на развитие 
мировой экономики; 
- сотрудничество государств в 
сфере мировой экономики; 
- интеграцию РК в мировую 
экономику; 
- понятийный аппарат. 

студент должен уметь: 
- уметь логически мыслить; 

- анализировать и уметь 
самостоятельно определить свою 
позицию;  
- применять теоретические знания на 
практике; 
- решать практические задачи по 
мировой экономики.  
 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&c=16-1%3A34-2&r=322873&rch=l&qurl=http%3A//reftrend.ru/101759.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&c=16-1%3A34-2&r=322873&rch=l&qurl=http%3A//reftrend.ru/101759.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&c=16-1%3A34-2&r=322873&rch=l&qurl=http%3A//reftrend.ru/101759.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&c=16-1%3A34-2&r=322873&rch=l&qurl=http%3A//reftrend.ru/101759.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&c=16-1%3A34-2&r=322873&rch=l&qurl=http%3A//reftrend.ru/101759.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&c=16-1%3A34-2&r=322873&rch=l&qurl=http%3A//reftrend.ru/101759.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&c=16-1%3A34-2&r=322873&rch=l&qurl=http%3A//reftrend.ru/101759.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&c=16-1%3A34-2&r=322873&rch=l&qurl=http%3A//reftrend.ru/101759.html&fr=webhsm


взаимодействия между 
различными государствами в 
области международного обмена 
товарами и услугами, движение 
рабочей силы, капиталов и 
финансовых потоков. 
 

КВ 

1 

Международ
ные 
экономическ
ие отношения 

Курс охватывает широкий круг 
вопросов формирования и 
функционирования мирового 
хозяйства и системы 
международных экономических 
отношений. Происходящие 
сегодня в мире глубокие 
изменения по новому заставляют 
взглянуть на общемировой 
цивилизационный процесс. При 
этом важное значение 
приобретает концепция единства 
и взаимозависимости мира, 
опирающаяся на тезис о 
приоритете общечеловеческих 
ценностей. Объективной 
экономической основой 
сближения региональных 
цивилизаций выступают общие 
интеграционные процессы 
становления всемирного 
рыночного хозяйства. 
Осмыслению и прогнозированию 
их позитивного результата 
отводится важнейшая роль в 
международной политике. 

Мировое хозяйство и 
международные 
экономические отношения. 
 Механизм 
функционирования (основные 
формы) международных 
экономических отношений. 
Интеграционные процессы в 
мировом хозяйстве и 
межгосударственное 
регулирование 
международных 
экономических отношений. 
 Международные 
экономические отношения 
Казахстана. 

3 7 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 

Основы 
финансов
ого права 
Республик
и 
Казахстан 

                                                        
Экологиче
ское право        

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 

 основные закономерности 
развития всемирного хозяйства и 
международных экономических 
отношений, в том числе 
диалектическое единство мировых, 
региональных и национальных 
хозяйственных связей в их 
взаимозависимости; 

уметь применять на практике 
теоретические положения курса для 
анализа и прогноза исследуемых 
проблем; 

владеть статистическим 
материалом для подтверждения 
выдвигаемых положений; 
 

КВ 

2 

Национальна
я экономика 

1 Цель дисциплины:  
формирование 
систематизированных знаний по 
национальной экономике. 

Цели  и задачи национальной 
экономики, основы 
регулирования национальной 
экономики,  современные 
тенденции в решении задач по 
социально- экономическому 
развитию нашей страны,  

2 5 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика

Экономик
а рынка 
труда, 
Мировая 
экономика 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: Знать: - основные 
термины и понятия национальной 
экономики; - типологию и 
классификацию национальных 
хозяйственных систем; - 
взаимосвязи понятий «национальная 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&c=16-1%3A34-2&r=322873&rch=l&qurl=http%3A//reftrend.ru/101759.html&fr=webhsm


модели экономического 
регионального управления 

, 
Макроэк
ономика
. 

экономика», «национальная 
хозяйственная система», 
«территория»; - основные 
закономерности и принципы 
развития национальной экономики; - 
основные положения 
государственной экономической 
политики в РФ; уметь: - оценивать 
различные факторы развития 
национальной экономики. владеть: - 
методами анализа национальной 
экономики. 

КВ 

2 

Экономика 
Казахстана 

Целью курса является 
ознакомление студентов с 
конкретными проблемами 
социально-экономического 
развития республики.  

Здесь изучается общая 
историко-экономическая 
характеристика экономики 
Казахстана. В следующих 
разделах экономика 
Казахстана рассматривается 
на инфраструктурном и 
отраслевом уровнях, 
расскрывается сущность 
регионального аспекта 
экономики республики, 
анализируется вступление 
республики в мировое 
хозяйство и актуальные 
проблемы формирования 
рыночных отношении. 

2 5 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 

Экономик
а рынка 
труда, 
Мировая 
экономика
, 
Национал
ьная 
экономика 
 

Освоение данного курса позволит 
научное переосмысление подходов в 
изучении экономики Казахстана в 
период когда в стране проводятся 
глубокие социально-экономические 
преобразования, направленные на 
развитие рыночных отношений, а 
также включение республики в 
мирохозяйственные связи; 

КВ 

3 

Экономическ
ая политика 

Целью учебной дисциплины 
«Экономическая политика» 
является ознакомление студентов 
с основными понятиями и 
закономерностями 
экономической политики РК, ее 
роли и значимости в развитии 
нашего государства, 
формировании системного 
знания необходимости, 
методологических основ, 
методов и инструментов 

Основные современные 
экономически концепции;  
Сущность экономической 
политики;   Регулирующие 
функции экономической 
политики;  Роль 
государственного сектора 
экономики. Содержание 
финансовой политики 
государства; Социальная 
политики государства;  
региональное развитие и 

2 4 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 

Экономик
а рынка 
труда, 
Мировая 
экономика
, 
Национал
ьная 
экономика 
 

В результате освоения компетенций 
студент должен: Знать содержание 
дисциплины, теоретические основы 
и закономерности 
функционирования национальной 
экономики, включая переходные 
процессы, содержание и формы 
проведения инвестиционной, 
финансовой, кредитно-денежной, 
бюджетно- налоговой, 
антимонопольной, 
внешнеэкономической политики, 



эффективного проведения 
экономической политики в 
условиях рынка. 

внешнеэкономическая 
деятельность.  

основные цели, задачи и функции 
стратегического планирования; 
стратегические альтернативы 
национальной экономики, виды 
макроэкономических стратегий; 
Уметь сопоставлять потенциальные 
возможности развития 
национального хозяйства и 
фактическое состояние всех его 
комплексов, выявлять проблемы 
экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты, 
систематизировать и обобщать 
информацию, готовить справки и 
обзоры по вопросам 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и обосновывать 
варианты эффективных 
хозяйственных решений; Владеть 
основными методами разработки 
прогнозов и целевых программ 
социально- экономического и 
научно-технического развития, 
эффективного использования 
ресурсного потенциала . 

КВ 

3 

Региональная 
политика                                                 

Цель дисциплины: Раскрыть 
географические основы 
разработки и реализации 
региональной политики как 
конструктивного инструмента 
территориального управления 

Теоретико-методологические 
вопросы региональной 
политики. Основные понятия 
и принципы исследований 
региональной политики.  
Анализ основных 
компонентов регионального 
сообщества.  Исследование 
факторов и прогнозирование 
регионального развития. 

2 4 Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
. 

Экономик
а рынка 
труда, 
Мировая 
экономика
, 
Национал
ьная 
экономика 
 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: Знать: - понятийно-
терминологический аппарат, 
применяемый в изучении процессов 
и явлений, формирующих 
региональную политику; - 
теоретические и практические 
основы региональных политических 
исследований. Уметь: – грамотно и 
корректно формулировать и ставить 
задачи региональной политики, 
анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, 



определять их актуальность; - 
использовать информацию о 
социальных, этнических, 
конфессиональных и политических 
процессах в регионе, правильно 
оценить и обобщить уровень 
социально- политического развития 
региона. - выделять приоритетные 
направления политического 
развития региона. Владеть: - 
теоретико-методологическими 
основами разработки региональной 
политики; - способностью 
выявления связей между 
социальными, экономическими, 
конфессиональными и другими 
явлениями, и развивать системное 
мышление на основе широких 
базовых знаний о современных 
политических процессах на 
территории региона. 

КВ 

4 

Защита прав 
и свобод 
человека и 
гражданина 

Знания, полученные в ходе 
изучения данного спецкурса, 
углубляет представление об 
основных правах и свободах 
человека и в Казахстане и за 
рубежом, деятельности 
государственных и 
общественных институтов по их 
обеспечению и защите, а также 
дают навыки для их 
практического применения в 
будущей профессиональной 
деятельности студентов 

Защита прав и свобод 
человека и гражданина – 
спецкурс, имеющий 
комплексный характер, так 
как его предметом является 
система общественных 
отношений, возникающих в 
процессе правозащитной 
деятельности суда, 
прокуратуры, 
Уполномоченного по правам 
человека, Комиссии по 
правам человека и других 
органов в Республике 
Казахстан и зарубежных 
странах, а также 
международных институты по 
правам человека. 

3 6 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан 

  
Основысе
мейного 
права. 

должен знать: 
перечень профессионально-
личностных характеристик юриста, 
которые связаны с соблюдением 
этических правил в деятельности и 
общении. 
уметь: 
-дать анализ этической стороны 
деятельности юриста; 
- определять характеристики, 
которые могут быть приняты в 
качестве критериев эффективности 
профессиональной подготовки 
 иметь навыки: 
-поиска наиболее эффективного 
поведения в той или иной ситуации 
с учетом этических норм; 
-решения проблем регулирования 
конфликтных отношений в 



профессиональной деятельности; 
 

КВ 

4 

Международ
но-правовая 
защита прав 
и свобод 
человека 

Цель изучения дисциплины – 
состоит в формировании у 
студентов современных 
фундаментальных знаний в 
области международно-
правового регулирования 
сотрудничества государств в 
сфере прав человека, общей 
правозащитной проблематики и 
сложившейся мировой практики 
защиты прав человека, а также в 
формировании 
профессиональных навыков по 
грамотному толкованию и 
применению соответствующей 
нормативно-правовой базы на 
практике.  

 Международно-правовая 
защита прав человека как 
отрасль современного 
международного права, ее 
отраслевые принципы и 
особенности. Источники 
международно-правой 
защиты прав человека. Роль и 
компетенция главных и 
вспомогательных органов 
ООН в области прав человека. 
Региональное сотрудничество 
государств в области прав 
человека. Европейская 
система защиты прав 
человека . Международные 
преступления и 
правонарушения в области 
прав человека и 
ответственность за них 
.Международная защита прав 
человека и законодательство 
РК. 

3 6 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан 

  
Основысе
мейного 
права. 

Студент должен:  
знать: - понятие, источники и 
отраслевые принципы 
международной защиты прав 
человека, правовые основы 
деятельности международных 
судебных учреждений; - историю 
становления и развития 
международно-правовой защиты 
прав человека; - роль и компетенцию 
главных и вспомогательных органов 
ООН в области внесудебной прав 
человека; 4 - механизм рассмотрения 
индивидуальных жалоб 
международными органами; - 
региональную (европейскую) 
систему защиты прав человека, 
правовые основы деятельности 
Европейского суда по правам 
человека; - понятие и 
характеристики международных 
преступлений и правонарушений в 
области прав человека и 
ответственность за них; - правовые 
основы деятельности 
Международного уголовного суда.  
уметь: - давать характеристику и 
выявить особенности деятельности 
международных судебных 
учреждений; - основываясь на 
международно-правовых 
документах, определять функции 
контрольных органов, учрежденных 
международными конвенциями по 
правам человека;  
владеть навыками: - выявления 
международно-правовых смыслов и 
значения проблем, попадающих в 



фокус профессиональной 
деятельности по правам человека; - 
принятия ответственности за свои 
решения в рамках 
профессиональной компетенции, 
способностью принимать 
нестандартные решения, разрешать 
проблемные ситуации; - составления 
документов в сфере правозащитной 
проблематики и сложившейся 
мировой практики защиты прав 
человека; - применения 
нормативных правовых актов по 
правам человека; - 
профессионального анализа и 
отстаивания позиции РК по 
проблемам защиты прав человека.  

КВ 

5 

Виктимологи
я 

Целью виктимологии (в широком 
смысле) является всестороннее, 
полное, глубокое исследование 
личности жертвы, её роли в 
механизме конкретного 
преступления и виктимизации, 
т.е. процесса превращения в 
потерпевшего от преступления. 
Задачивиктимологии как учебной 
дисциплины - овладение 
будущими юристами  методами 
справедливого  и гуманного 
обращения с жертвами 
преступлений; изучение 
основных приемов 
ресоциализации пострадавших; 
разработка и применение в 
юридической практике программ 
помощи лицам, попавшим в беду.   

Понятие и предмет 
виктимологии. 
Возникновение и развитие 
виктимологии. .  Основные 
понятия виктимологии. 
Жертвы преступлений и 

характеристика их 
поведения. 

Виктимологическое 
направление воздействия 
на преступность. 

Виктимологическая 
профилактика 
насильственных 
преступлений, 
совершаемых в семейно-
бытовой сфере. 

Коррупция и виктимизация. 
 

2 7 
Защита 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждан
ина.    
Казахста
нское 
право     
 

                                                                                                 
Основы 
семейного 
права.                                                                                                                                            
Бизнес 
право.                                                

Исследование различных аспектов 
поведения жертвы, ее соотношение с 
понятием потерпевшего от 
преступления, виктимизация, 
виктимность, место и роль жертвы в 
механизме причинения вреда; 
правильной квалификации кон-
кретных деяний по соответ-
ствующим статьям Уголовного 
кодекса РК, выработка осмыс-
ленного понимания роли науки в 
решении практических задач, 
закрепление теоретических знаний, 
приобретение практических навыков 
в применении достижений 
криминологической науки 

КВ 

5 

Профилактик
а 
правонаруше

Цель курса: освоение 
теоретических знания и 
практических навыков в области 
профилактики безнадзорности и 

Понятие 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних и ее 

2 7 
Защита 
прав и 
свобод 
человека 

Основы 
семейного 
права.                                                                                                                                            
Бизнес 

В результате изучения 
дисциплины студент должен: 

Знать 
- нормативные акты, 



ний 
несовершенн
олетних 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

В соответствии с целью в 
рамках программы дисциплины 
решаются следующие задачи: 

определить причины и 
условия, приводящих к 
безнадзорности и 
правонарушениям среди 
несовершеннолетних; 

проанализировать 
международное и российское 
законодательство в области 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних; 

рассмотреть наиболее 
эффективные субъекты 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних; 

сформировать навыки и 
умения организации и 
проведения профилактической 
работы с несовершеннолетними, 
склонными к девиантному 
поведению, и с другими 
категориями детей в целях 
предупреждения 
правонарушений; 

освоить социальные, 
правовые, психологические и 
педагогические методы 
профилактического воздействия 
на несовершеннолетних «группы 
риска». 
 

развитие в истории РК. 
Социально-психологические 
причины противоправного 
поведения 
несовершеннолетних. 
Понятие и общая 
характеристика преступности 
несовершеннолетних.  

Правовые стандарты 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
международном 
законодательстве. 

Основные задачи и 
принципы деятельности по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Система 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних, органы 
и учреждения ее 
осуществляющие. 

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. 
 

и 
граждан
ина.    
Казахста
нское 
право     
 

право.                                                регулирующие профилактическую 
деятельность с 
несовершеннолетними и 
обеспечивающие данную 
деятельность в различных отраслях 
права и сферах жизни; 

- законодательство в 
области профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, органы и 
учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, их структуру, 
цели, задачи, формы и методы 
работы; 

- юридические механизмы 
оказания социально-правовой  
воспитательной помощи детям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию; 

- юридические виды 
ответственности 
несовершеннолетних. 

Уметь: 
- применять приобретенные 

знания в учебно-воспитательной, 
социально-педагогической, 
культурно-просветительской, 
организационно- управленческой, 
правоохранительной, 
консультативной и иных сферах 
деятельности, направленных на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

Владеть: 
- методикой выявления 

несовершеннолетних 
правонарушителей и безнадзорных.  

У студентов должны быть 



сформированы глубокие 
представления о ведущих 
современных правовых тенденциях 
и направлениях отечественной и 
международной профилактики 
девиантного поведения 
несовершеннолетних.  
 

КВ 

6 

Экономика 
знаний 

Цель дисциплины: формирование 
научного мировоззрения, более 
полного понимания механизмов 
экономического роста с учетом 
особенностей функционирования 
социальных процессов. 

Основные принципы 
общественного устройства, 
основы социально- 
экономического развития, 
основанного на знаниях. 
Социальные последствия 
экономического роста. 
Оценки социальной динамики 
в истории экономического 
роста. Ключевые моменты 
истории социально- 
экономического роста. Знания 
и инновации в современной 
экономике. 

3 7 
Основы 
экономи
ческой 
теории, 
Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
, 
Национа
льная 
экономи
ка. 

Экономик
а рынка 
труда,Мир
овая 
экономика 

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 
 О социальном аспекте 
экономического развития,  
структуризации общества исходя из 
целей обеспечения роста качества 
жизни людей,  социальных 
отношениях вокруг производства и 
распределения товаров и услуг,  
общественных источниках 
экономического роста, месте 
инноваций и знаний в социальном 
развитии.  специфики 
экономического поведения людей в 
различных обстоятельствах, • уметь 
устанавливать взаимосвязи 
социологических и экономических 
теорий , социальных аспектов 
развития экономических процессов, 
изучение экономических процессов 
как формы социального действия. 
Владеть  данными экономической, 
социальной статистики и 
эмпирических данных 
социологических исследований, 
практическими  навыками в 
исследовании социально- 
экономического поведения человека. 

КВ 

6 

Актуальные 
темы в 
экономическо

Курс: «Актуальные темы в 
экономическом образовании» 
состоит в выборочной, 
исследовательской, проблемной 

Основные направления 
развития экономики 
образовательного сектора.  
Правовое и административное 

3 7 Основы 
экономи
ческой 
теории, 

Экономик
а рынка 
труда,Мир
овая 

В результате изучения дисциплины  
студент должен знать: 
- понятийный аппарат; 
- законодательные акты в области 



м 
образовании  

трактовке главных вопросов 
экономики в соответствующий 
момент ее развития. Его 
необходимость определяется 
дидактической системой 
экономическогообразования: 
показать ограниченность 
предшествующих трактовок, 
обилие проблем и направлений 
их разрешения. В таком случае 
надо в него включать обзор 
концепций по изучаемой 
проблеме, различие идеологии, 
политики и практики и т.п. 

регулирование деятельности 
образовательных учреждений 
в РК.  Система образования.  
Экономический механизм 
сферы образования.  
Финансовые ресурсы 
образовательного 
учреждения.  Трудовые 
отношения в системе 
образования.  Высшее 
образование и рынок труда 
специалистов в РК 

Микроэк
ономика
, 
Макроэк
ономика
, 
Национа
льная 
экономи
ка. 

экономика экономического образования; 
-современное состояние 
экономического образования в РК; 
студент должен уметь: 
- уметь логически мыслить; 
- анализировать и уметь 
самостоятельно определить свою 
позицию в преобразованиях, в 
области экономического 
образования; 
- уметь находить пути решения на 
проблемы связанные с 
экономическим образованием. 

КВ 

7 

Образователь
ное право 

Цель учебной дисциплины – 
познакомить студентов с 
базовыми понятиями и 
категориями образовательного 
права, с основными 
положениями образовательного 
законодательства РК и 
международно-правовыми 
стандартами регулирования 
образовательных отношений. 

Понятие образовательного 
права. Источники 
образовательного права. 
Объект образовательного 
правоотношения.  Участники 
образовательных 
правоотношений. Правовые 
основы управления системой 
образования. Правовые 
основы управления 
образовательным 
учреждением. Правовые 
основы экономических и 
трудовых отношений в сфере 
образования 

2 2 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

                                                                        
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан   

Основысе
мейного 
права. 

Должен знать правовых основа 
контроля регулирования образова-
ния; правового регулирования; 
Системы управления знаниями; свод 
законов об образовании; 
использовать: верховенство закона в 
управлении образования в 
профессиональной деятельности; 
заручается процесс знания: знания 
управления,  защиты прав и 
законных интересов. 
 

КВ 

7 

Права 
человека в 
Республике 
Казахстан 

Предметом данного курса 
является одна из  
высших ценностей человеческой 
цивилизации, охватывающая 
самые  
различные аспекты 
индивидуального и 
общественного бытия, права  
человека.  
 

Институт права человека- 
Омбудсмен. 
Права человека  
-это определенные 
нормативно  
структурированные свойства 
и особенности бытия 
личности, которые  
выражают ее свободу и 
являются неотъемлемыми и 
необходимыми  

2 2 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

                                                                        
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан   

Основысе
мейного 

Знать:основные концепции прав 
человека, генезис идеи прав 
человека в  
современном мире, об особенностях 
формирования евразийской 
концепции  
прав человека, о международных и 
национальных стандартах прав 
человека,  
о правовых и институциональных 
международных и национальных  

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A281-2&r=5546323&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00206618_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&c=15-1%3A281-2&r=5546323&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00206618_0.html&fr=webhsm


способами и условиями ее 
жизни, ее взаимоотношений с 
обществом,  
государством, другими 
индивидами. Изучение  
основных концепций прав  
человека, 
об особенностях 
формирования евразийской 
концепции прав  
человека, о международных и 
национальных стандартах 
прав человека, о  
правовых и 
институциональных 
международных и 
национальных  
механизмах обеспечения и 
защиты прав человека, о 
конституционно 
-правовой 
политике Республики 
Казахстан 

права. механизмах обеспечения и защиты 
прав человека, о конституционно 
правовой политике Республики 
Казахстан в области прав человека и 
ее  
перспективах; 
Уметь 
владеть такими важнейшими 
компонентами правовой культуры, 
как  
законопослушание, способность ре 
ализовывать свои права и выполнять  
надлежащим образом обязанности; 
 

КВ 

8 

Казахстанско
е право                                                      

Казахстанское право                                                      
является не только и не столько 
расширение кругозора, но и 
вооружение ориентирами для 
оценки современных идей и 
решения социальных и 
политических проблем. 
 

Казахстанское право                                                     
способствует формированию 
профессиональных знаний у 
студентов о государстве, 
политике, праве, 
законодательстве на основе 
изучения трудов мыслителей 
разных эпох. 
Задачей курса «Казахстанское 
право                                                     
»является познание 
многообразия теоретических 
воззрений мыслителей 
Казахстана, исходя из 
периодизации истории 
политических и правовых 
учений, формирование 

2 6 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

                                                                    
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан 

 

Основысе
мейного 
права. 

В результате изучения дисциплины 
«Казахстанское право» студент 
должен знать закономерности 
возникновения и развития, 
различных политико-правовых 
систем, что позволит ему адекватно 
объяснять современные аспекты 
концепций и политико-правовую 
практику социальных 
взаимодействий, прогнозировать их 
возникновение и развитие. 
Студент должен научиться иметь 
чувство исторического подхода к 
государственно-правовым явлениям, 
научиться вооружаться их научной 
методологией познания 
общественной жизни; 



научного суждения о 
процессах, происходящих в 
нашем государстве и во всем 
мире. 

Логически грамотно выражать свою 
точку зрения по научной 
проблематике; 
Вести библиографическую работу с 
привлечением современных 
информационных технологий. 

КВ 

8 

История 
государства и 
права РК 

«История государства и права 
Республики Казахстан» 
посвящен изучению 
возникновения и развития 
отечественной истории 
государства и права, начиная с 
периода древности и завершая 
сегодняшним днем. Цель курса – 
формирование у студентов 
целостного представления об 
истории возникновения, 
становления и развития 
государства и права Казахстана в 
периодической 
последовательности. 

Особое место в дисциплине 
уделяется этнополитогенезу и 
истокам зарождения 
казахской государственности. 
На основе  исторических 
фактов определяется 
политический строй 
государства и его социальная 
структура. Исследуется 
процесс образования 
казахских жузов и их 
родоплеменной состав. 
Отдельный раздел науки 
посвящен изучению обычного 
права казахов. В обычном 
праве исследуются 
имущественные отношения, 
семейно-брачное право, 
уголовное и уголовно-
процессуальное право. 

2 6 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан 

  
Основысе
мейного 
права. 

Изучение истории государства и 
права Республики Казахстан 
поможет студентам: В 
хронологической 
последовательности изучить процесс 
формирования таких ценностей как 
право, государство, гуманизм, права 
человека, кочевая культура, право 
нации на самоопределение. На 
основе конкретного исторического 
материала освоить юридические 
понятия, которыми они будут 
оперировать на старших курсах, 
изучая отраслевые, специальные 
юридические и другие дисциплины; 
Определить и проанализировать 
закономерности развития права и 
государства с учетом специфики 
кочевой цивилизации. Развить 
логическое мышление. 

КВ 

9 

Основы 
гражданско-
процессуальн
ого права 

Основы гражданско-
процессуального права - это 
часть норм правовой системы, 
регулирующая отношения, 
возникающие при расследовании  
гражданских преступлений, 
рассмотрении и разрешении 
гражданских дел. 
Процессуальное 
правонеразрывно связано с 
материальным правом, так как 
закрепляет процессуальные 
формы, необходимые для его 
осуществления и защиты. 

Понятие, предмет, метод, 
принципы, источники, 
правоотношения, субъекты 
гражданско-процессуального 
права,Осуществление 
правосудия по гражданским 
делам. 
Теоретические и 
практические вопросы 
процесса самоанализа; анализ 
гражданского 
процессуального 
законодательства. 

3 6 Теория 
государс
тва и 
права, 
Констит
уционно
е право 
РК 

                                                                 
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан 

  
Основысе
мейного 
права. 

Знать: гражданских процессуаль-
ных источников права, должны 
иметь возможность заказать 
осуществление правосудия по 
гражданским делам; и все теоре-
тические и нормативные акты, 
регулирующие ведение гражданс-
кого судопроизводства должны 
освоить материал. Студенты учатся 
отдельными вопросы: гражданское 
процессуальное право исследования 
и формирования его собственной 
позиции; Теоретические и 
практические вопросы процесса 



Существуют следующие 
основные формы судебного 
процесса: гражданский, 
административный и уголовный. 

самоанализа; анализ гражданского 
процессуального законодательства; 
научиться использовать свою 
собственную гражданско-правовую 
практику. 

КВ 

9 

Основы 
уголовно-
процессуальн
ого права 

Целью спецкурса  является 
изучение проблемных положений  
науки УПП, а также  практики 
применения уголовно-
процессуального 
законодательства в деятельности  
органов уголовного 
преследования, прокуратуры  и 
суда. 

Понятие, предмет, метод, 
принципы, источники, 
правоотношения, субъекты 
уголовно- процессуальное 
право;  участники уголовного 
процесса, доказывание и 
доказательство; до судебное 
расследование; следственные 
дейсвие; 

3 6 Теория 
государс
тва и 
права, 

Констит
уционно
е право 
РК 

                                                                 
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан 

  
Основысе
мейного 
права. 

В результате обучения студенты 
должны получить знания и 
сформировать представления об 
основных проблемных вопросах 
современного уголовно-
процессуального права, а также о 
возможных методах и правовых 
средствах  разрешения проблемных 
ситуаций.В результате обучения 
студенты должны уметь составлять 
процессуальные документы, 
выступать в роли участника 
уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения. 

КВ 

10 

Основы 
финансового 
права 
Республики 
Казахстан 

 

Содействовать формированию 
квалифицированных 
специалистов, 
способных принимать 
эффективные решения в области  
государственной финансовой 
деятельности 
 

На условиях осуществления 
рыночных преобразований в 
экономике Казахстана 
важным фактором ее развития 
является активное 
использование механизма 
финансов. Через финансовые 
рычаги государство активно 
влияет на экономическое 
развитие  
страны.  
Вопросы правового 
регулирования  
финансовых отношений в 
настоящее время относятся к 
числу наиболее актуальных в 
социально-экономической  
и политической жизни нашего 
общества.  
 

2 7 
                                                                                      
Институ
т 
защиты 
прав 
человека
: 
компара
тивистск
ий 
подход 
 
Казахста
нское 
право     
 

   Основы 
финансов
ого права 
Республик
и 
Казахстан                                                                     
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан                                                    

В результате изучения дисциплины 
«Финансовое право РК» студент 
должен  
знать: 
-Конституцию РК 
-Закон РК «О Национальном банке 
РК» 
-Закон РК «О банках 
и банковской деятельности»  
-Закон РК «Об акционерных 
обществах» 
-Закон РК «О государственном 
предприятии» 
-Прочие нормативно 
-правовые акты, регулирующие 
государственную финансовую 
деятельность 
уметь: 
-отличать разновидности денежных 
фондов  
-определять виды лицензируемой 



деятельности 
иметь навыки: 
-определения наиболее 
эффективного вектора развития 
национальной финансовой политики 
-в составлении анализа текущего 
финансового состояния государства  
быть компетентным: 
-в области государственного 
финансового регулирования  
 

КВ 

10 

Бизнес право 
Основы бизнеса осуществление 
предпринимательской 
деятельности в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 
 

Становление и развитие в 
Казахстане 
предпринимательства 
является закономерным и 
ответственным процессом 
реализации  
экономических реформ и 
формирования 
цивилизованной рыночной 
экономики. Изучение 
дисциплины «Бизнес право» 
позволит выпускникам 
повысить и расширить 
правовые знания в сфере 
экономики и применять их в 
профессиональной  
деятельности. 

2 7 
                                                                                      
Институ
т 
защиты 
прав 
человека
: 
компара
тивистск
ий 
подход 
 
Казахста
нское 
право     
 

   Основы 
финансов
ого права 
Республик
и 
Казахстан                                                                     
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан                                                    

В результате изучения дисциплины  
видеть правовой аспект в 
конфликтной ситуации; 
знать, куда обращаться за правовой 
защитой; 
ставить задачи перед 
юрисконсультом, адвокатом, 
контролировать их; 
просчитывать юридические 
последствия своих действий; уметь 
толковать, понимать нормативные 
акты; 
получать всё, что положено мне по 
закону; 
использовать юридические промахи 
контрагента и др. лиц 
 
 

КВ 

11 

Экологическо
е право 

Целью изучения дисциплины 
«Экологическое право РК» 
выражается в подготовке 
правоведов —будущих 
работников  
правоохранительных органов, 
органов представительной и 
исполнительной власти, а также 
других государственных и  
негосударственных структур, 
обладающих знанием 

В процессе изучения курса  
экологического права, 
студенты должны получить 
нужные им сведения о новых 
эколого-правовых понятиях и 
терминах, рыночных начал в 
правовом регулировании 
природоохранных отношений. 
В процессе организации и 
проведения семинарских  
занятий по наиболее важным 

3 7 
Институ
т 
защиты 
прав 
человека
: 
компара
тивистск
ий 
подход 
 

                                                                                                    
Основы 
финансов
ого права 
Республик
и 
Казахстан                                                                   
Основы 
налоговог
о права 
Республик

В результате изучения дисциплины 
«Экологическое право РК» студент 
должен знать:  
Конституцию Республики 
Казахстан; 
-Трудовой кодекс Республики  
Казахстан; 
-Уголовный кодекс Республики 
Казахстан; 
-Гражданский кодекс Республики 
Казахстан; 



действующего экологического 
законодательства и практики его  
применения, способных 
проводить политику 
рационального использования 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды  
в интересах настоящего и 
будущего поколений людей.  
 

темам в объеме отведенных 
часов студенты должны 
получать соответствующие 
ответы на конкретные 
вопросы практики приме 
нения эколого-правовых норм 
и требований. 
 

Казахста
нское 
право     
 

и 
Казахстан                                                    

-Гражданско-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан.  
уметь: 
-использовать содержание норм и 
институтов экологическое права в 
правоприменительной деятельнсти-
применять к конкретным ситуациям 
эколого-правовые отношения; 
-разрабатывать пути рационального 
использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды в 
целом. 
иметь навыки: 
-поиска и предоставления 
информации о сведениях 
экологического права; 
-ведения диску 
ссий на темы экологического права; 
быть компетентным: 
-в области сведений о эколого 
-правовых понятиях и терминах; 
-в области анализа существующих 
законодательных норм 
экологического права, внесение 
предложений по их  
совершенствованию; 

КВ 

11 

Земельное 
право 

Земельное право это 
отрасль права регулирующие 
отношения по использованию и 
охране земель . 

Предметом отрасли 
земельного права являются 
опосредованные нормами права 
общественные отношения , 
имеющие своим объектом землю и 
возникающие в связи с 
ее использованием и охраной, 
управлением земельными 
ресурсами, 
закреплениеземельных участков 

Общая часть состоит из 
институтов, содержащих 
общие положения, 
распространяющиеся на 
большинство земельных 
отношений:  
– собственность на землю;  
– постоянное (бессрочное) 
пользование пожизненное 
наследуемое владение 
земельными участками, 
ограниченное пользование 
чужими земельными 
участками (сервитут), аренда 

3 7 
Институ
т 
защиты 
прав 
человека
: 
компара
тивистск
ий 
подход 
 
Казахста
нское 
право     

                                                                                                    
Основы 
финансов
ого права 
Республик
и 
Казахстан                                                                   
Основы 
налоговог
о права 
Республик
и 
Казахстан                                                    

знать: 
− роль и место земельного права: 
− цели, задачи, принципы и систему 
земельно 
го законодательства ; 
− права и обязанности 
собственников земельных участков,  
уметь(владеть навыками): 
решать вопросы относительно 
квалификации отдельных земельных  
правонарушений; 
иметь навыки 
и умение правильно толковать и 
обоснованно  



за отдельными субъектами, 
осуществлением права 
собственности на землю и иных 
прав на землю . 

Земельное право , 
занимая определенное место в 
национальной системе 
права, состоит из трех элементов , 
таких как нормативные положения 
, группы норм, 
институты. Правовая норма 
состоит из гипотезы, диспозиции и 
санкции. 
Система земельного права состоит 
из общей и особенной части. 
 

земельных участков, 
безвозмездное срочное 
пользование земельными 
участками;  
– возникновение прав на 
землю;  
– права и обязанности 
собственников земельных 
участков, 
землепользователей, 
землевладельцев и 
арендаторов земельных 
участков при использовании 
земельными участками;  
Особенная часть состоит из 
институтов, определяющих 
правовой режим отдельных 
категорий земель:  
– правовой режим земель 
сельскохозяйственного 
назначения;  
– правовой режим земель 
поселений;  
 

 применять нормы земельного права 
в конкретных жизненных ситуациях. 
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Зав.кафедры к.ю.н., доцент       Тилеубергенов Е.М. 
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№ 

п/п 

Наименовани
е 
дисциплины 

 

Краткое содержание курса с 
указанием цели  

 

Основные разделы  

 

Кол.к
р. 

Сем. Пререкв
изиты  

Пострекви
зиты 

Ожидаемые результаты изучения 
дисциплины (приобретаемые 
обучающимися знания, умения, 
навыки и компетенции)  

ЖМП 
ТК 
1 

 

Өзін-өзі тану                                                                 
Өзін-өзі тану – тұлғаның өзін-өзі 
жүзеге асыруының шарты 
ретінде. Адамның жан дүнесінің 
кереметтігі. Адамның ішкі 
ресурстары. Кәсіби өсу мен өзін 
– өзі дамыту  тұлға жетістігінің 
негізі. Қарым-қатынас  - 
адамдардың өзара түсіністікке 
жетуінің құралы. Адам өміріндегі 
отбасы мен туыстық қарым-
қатынастың рөлі.  

Адам өміріндегі достықтың 
мәні. Азаматтылық, 
қазақстандық отансүйгіштік, 
халықаралық келісім туралы 
түсінік. Қазіргі жастардың 
адамгершілік идеалдары. Өз-
өзімен болу бостандығы мен 
өз  ойына, сөзіне және іс-
әрекетіңе жауапкершілікпен 
қарау. Тұлғаның дүниедегі өз 
орнын түсінуі.  Педагогтың 
өзін-өзі  тануы мен өзін-өзі 
кәсіби дамытуы 

2 4 Педогог
ика 
Психоло
гия 
 

Инклюзив
ті білім 
беру  
ҚР еңбек 
құқығы  

адамның ішкі жан-дүниесін танып 
білуге ұмтылу; 
адам өміріндегі отбасының, ортаның 
ролін анықтау; 
өз-өзімен болу бостандығы мен өз 
ойына, сөзіне, әрекетіне 
жауапкершілікпен қарауды 
меңгерту. 

ТК 
2 

 

Тіршілік 
қауіпсіздігі 
негіздері .                

«Тіршілік қауіпсіздігінің 
негіздері» - адамның өмір сүру 
ортасымен қауіпсіз қарым-
қатынасы мен оны қорғауға, 
төтенше жағдайларда 
шаруашылық обьектілерінің 
тұрақты жұмыс істеуіне, табиғи 
және техногендік сипатты 
төтенше жағдайлардың салдарын 
ескерту мен жоюға, сондай-ақ 
осы заманғы зақымдау 
құралдарының қолданылуына 
бағытталған шаралар кешені. 
Сонымен қатар, тіршілік 
қауіпсіздігінің негіздері – 
төтенше жағдай кезінде 
шаруашылық нысандарының 
тұрақты жұмыс істеуін, адамның 
өмір сүру ортасымен қауіпсіз 

Тіршілік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудегі 
мемлекеттің орны. Тіршілік 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудің ұйымдастырушылық 
және теориялық негіздері. 
Төтенше жағдайлар, олардың 
табиғи және техногендік 
сипаты. Халықты қорғау және 
құтқару қызметі. 

2 1 Қазақста
нның 
қазіргі 
заман 
тарих.                                                                                 
Мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы.                                

Философи
я. 
 
Оқушыла
рдың даму 
физиологи
ясы. 
 

1)қауіп-қатерді тани білу. Атап 
айтқанда оның түрін, болып жатқан 
жерін, қатер болу мүмкүншілігін, 
зардаптың және оның әсерінен 
болатын зиян шамасын және т.б.; 

2)болғалы тұрған қауіпқатердің 
алдын алу; 

3)қауіп-қатер болғанда, төтенше 
жағдай кезінде білікті іс-әрекет 
жасай білу. 

 



қатынысы әдістерін, қазіргі 
заманғы зақымдау құралдарының 
қолданылуы және табиғи, 
техногенді ТЖ салдарын жою 
және ескерту сұрақтарын 
оқытатын жоғары мектеп курсы. 

 
ТК 
3 
 

Экономикалы
қ теория 
негіздері 

«Экономикалық теория 
негіздері» пәнінің мақсаты 
болып экономикалық 
мәселелерді шешу әдістері 
мен құралдарын, 
факторларын анықтайтын 
қоғамның экономикалық 
жүйедегі қатынастарды түсіну 
негізінде  экономикалық  
ойлауды  қалыптастыру 
табылады. 

 

Экономикалық теорияның 
пәні мен әдістері Қоғамдық 
өндіріс және оның құрылымы 
Экономикалық  институттар: 
меншік және кәсіпкерлік 
 
Экономикалық жүйелердің 
негізгі типтері мен олардың 
даму заңдылықтары 
Қоғамдық шаруашылық және 
оның нышандары Тауарлы 
өндіріс. Ақша Нарық: түрлері, 
құрылымы, үлгілері Сұраныс 
пен ұсыныс Бәсеке және 
монополия Капитал (қор-лар). 
Өндіріс шығындары  Өндіріс 
фактор-ларынан түсетін 
табыстар Жүйе ретіндегі 
Ұлттық экономика 
Экономикалық тепе-теңдік 
және экономикалық өсу 
Экономикалық циклдар. 
Инфляция және 
жұмыссыздық Мемлекет- 
тік реттеу: маңызы, 
мақсаттары, құралдары 
Мемлекеттің әлеуметтік және 
аймақтық саясаты 
Халықаралық экономикалық 
қатынастар.  Сыртқы 
экономикалық қызметті 
реттеу. 

3 1 Қазақста
нның 
қазіргі 
заман 
тарих.                                                                                  

Мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы.                                

Философи
я. 
 
Макроэко
номика 

1) экономикалық теориядан  негізгі 
ұғымдар мен ғылыми білімдер 
кешенін біледі және меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы 
үрдістер мен экономикалық 
мәліметтерді  талдап игереді  
3) бизнесте өздігінен шешім 
қабылдауда іскерлік кешенін 
қолдануға қабілетті   

 



 
 

 
БП 
ТК 
1 
 

Микроэконом
ика.                            

Пәнді оқыту мақсаты 
студенттерді 
микроэкономиканың негізгі 
көрсеткіштерімен таныстыру, 
экономикалық үлгілер құрып, 
талдау жасауға, шешімдер 
қабылдауға үйрету, көптеген 
шешімдер арасынан ең 
ұтымдысын таңдауда бағдар беру 
болып табылады. Сондай-ақ, 
студенттің микроэкономиканы 
зерттеуде экономикалық ойлау, 
талдау қабілетін арттыру.  

 

Микроэкономика бүгінгі 
экономикалық теорияның 
бөлігі ретінде. Өндіру мен 
тұтыну теориясы. Нарықтың 
мәні мен оның негізгі 
элементтері. Нарық 
құрылымы мен баға. Өндіріс 
факторлары нарығындағы 
бағаның құрылуы. Бәсеке 
және монополия.  

3 2 Қазақста
нның 
қазіргі 
заман 
тарих.                                                                                  

Мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы.                                

Философи
я. 
 
Макроэко
номика 

1) микроэкономикадан  негізгі 
ұғымдар мен ғылыми білімдер 
кешенін біледі және меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы 
үрдістер мен экономикалық 
мәліметтерді  талдап игереді  
3) бизнесте өздігінен шешім 
қабылдауда іскерлік кешенін 
қолдануға қабілетті   

 

ТК 
1 
 

Экономикада
ғы 
математика 

«Экономикадағы 
математика» пәні зерделеудің 
мақсаты – экономикалық 
есептерді модельдеуге, талдауға, 
шешуге, мүмкіндік беретін 
математиканың теориялық 
білімдері мен практикалық 
дағдыларын қалыптастыру, 
студенттерге маман ретінде 
болашақ кәсібімен байланысты 
әртүрлі құбылыстар мен 
процестерді оқып талдауға 
мүмкіндік беретін 
математикалық әдістерді 
меңгеруге кӛмектесу 

Сызықты алгебра 
элементтері,Векторлық 
алгебра, Шектер теориясы. 
Функцияның үзіліссіздігі, 
Функция туындысы және 
дифференциалдар, «Көп 
айнымалы функциялар, 
Интегралдар, 
Дифференциалдық 
теңдеулер,Кездейсоқ 
оқиғалар,Кездейсоқ шамалар 
және олардың үлестірім 
заңдары, Кездейсоқ 
шамалардың үлестірім 
заңдары. 

3 2 Қазақста
нның 
қазіргі 
заман 
тарих.                                                                                  

Экономи
калық 
теория 
негіздері
.                                                  

Философи
я. 
 
Макроэко
номика  

Мамандықтың Мемлекеттік 
стандартқа сәйкес бұл пәнді оқыту 
нәтижесінде студенттер: меңгеру 
керек: - шешімдерді қолданбалы 
нәтижеге алып келетін 
математикалық есептерді шешудің 
нақты дағдыларын алу және осының 
негізінде логикалық және 
алгоритмдік ойлауды дамыту; - 
қолданбалы сұрақтарды 
математикалық тұрғыда зерттеудің 
бастапқы дағдысын қалыптастыру 
және студенттің мамандығына 
байланысты әдебиеттердегі 
математикалық аппараттарды ӛз 
бетінше түсіне білуді дамыту; - 
есептерді шығаруға қажетті есептеу 
әдістері мен оған қажетті 
жабдықтарды таңдай білуге үйрету; 
- классикалық және қазіргі 
математиканың негізгі ұғымдарын, 



заңдарын, теорияларын, сонымен 
қатар нақты есептердің шешу 
әдістерін; - игерілген математикалық 
әдістерді іскерлікпен қолдануға; - 
математикалық интуицияны 
дамытуға; білу керек: -
математиканың теориялық (негізгі 
ұғымдар, теоремалар, ережелер, 
әдістерін) негіздерін; - 
математикалық есептерді зерттеу 
әдістерін мен шешу жолдарын; - 
математикалық білімдерінің қайда 
және қалай қолданылатынын. 
үйрену керек: - есептік қойылуын 
айқындау; - қойылған есепті шығару 
тәсілін таңдау; - есепті шешу және 
алынған нәтижені түсіндіру, осының 
негізінде ұсыныс жасау. -есептер 
шығару кезіндематематиканың жаңа 
әдістерін қолдана білу; - 
Экономикадағы математика 
курсының негізгі бӛлімдерінің 
практикалық дағдыларын иеленуі 
керек. Экономикалық мәселелерді өз 
бетімен зерттеу өз жұмысын 
жетілдірудің ғылыми жолдарын 
іздеу дағдысы қалыптасқан 

ТК 
2 
 

Макроэконом
ика          

Пәнді оқыту мақсаты. 
Экономика ғылым ретінде 
құбылыстар мен үрдістерді 
экономикалық теориялар мен 
модельдер түрінде жүйелеп 
қорытады. Макроэкономиканы 
экономиканың бір тұтас жүйесі 
ретінде қарастыра отырып, 
тауарлар өндірісі мен қызмет 
көрсетудің жалпы көлемін және 
өсуін, инфляция қарқыны мен 
жұмыссыздық деңгейін, 
валюталардың айырбас 

Макроэкономикаға кіріспе.  
Макроэкономикалық үлгілер.  
Негізгі макроэкономикалық 
көрсеткіштер.  
Экономикалық қызметтің 
нәтижесін өлшеу.  
Баға индексі.  
Макроэкономикалық 
тұрақсыздық: экономикалық 
циклдар, жұмыссыздық, 
инфляция.  
Макроэкономикалық тепе-
теңдік.  

3 3 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

микроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Ұлттық 
экономика 

Экономик
алық 
саясат 

1) макроэкономикадан  негізгі 
ұғымдар мен ғылыми білімдер 
кешенін біледі және меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы 
үрдістер мен экономикалық 
мәліметтерді  талдап игереді  
3) бизнесте өздігінен шешім 
қабылдауда іскерлік кешенін 
қолдануға қабілетті   
 



бағамдары мен төлем 
балансының жағдайын зерттейді. 
Ол экономиканың үй 
шаруашылықтары, жеке меншік, 
мемлекеттік және сыртқы 
секторлар сияқты ірі құрамдас 
бөліктерін ажыратады. 
Макроэкономика өндіріс 
көлемінің, жұмысбастылықтың 
ұзақ мерзімді өзгерістерімен 
қатар, экономикалық 
айнымалылардың қысқа мерзімді 
тербелістерін (ауытқуларын) 
зерттейді. 

Бюджеттік-салықтық және 
ақша-несие саясаты.  
Экономикалық өсу және оның 
факторлары.  
Халықаралық сауда теориясы.  
Сауда саясаты.  
Валюта бағамы.  
Бюджеттік тапшылық және 
мемлекеттік қарызды басқару. 
 

ТК 
2 
 

Әлеуметтік 
саясат                                                                    

«Әлеуметтік саясат» мемлекет 
қызметінің құрамдас бөлігі және 
қазіргі қоғам мұдделерінің аса 
маңызды саласы. Елімізде болыа 
жатқан түбірлі өзгерістердің 
нәтижесі адамдар тіршілігін 
қалыпты жағдайда дамыту 
мәселелері тиімді әлеуметтік 
саясатты жүзеге асыру арқылы 
орындалатынын көрсетіп отыр. 

 

   Әлеуметтік саясат қоғамдық 
теория және практика ретінде 

Әлеуметтік саясаттың мәні, 
мазмұны және мақсаты 

Қоғамның әлеуметтік 
құрылымы. Инфрақұрылым 

Әлеуметтік саясаттың 
объектісі, субъектісі, 
принциптері 

Халық кірісінің саясаты 
 
Еңбек қатынастары 
саласындағы саясат 
 
Әлеуметтік-демографиялық 
мәселелер 
 
Халықтың еңбекке қабілетсіз 
және тұрмыс-тіршілігі төмен 
топтарын әлеуметтік қорғау 
 

3 3 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

микроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Ұлттық 
экономика 

Экономик
алық 
саясат 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі 
тиіс: 
- ғылымның әлеуметтік-саяси 
салаларының методологиясын; 
- қоғам дамуының негізгі 
әлеуметтік-саяси заңдылықтарын; 
- әлеуметтік жұмысты нақты 
әлеуметтік саяси мәселелерді шешу 
шектеунде жүргізу ерекшеліктерін; 
- кәсібі іс-әрекетті әлеуметтік 
қорғау, әлеуметтік қызмет көрсету, 
тұрғындарға әлеуметтік көмек 
көрсету саласындағы әлеуметтік 
саяси мәселелерін шешу шектеуінде 
ұйымдастыру. 
Практикалық машықтарды иемденуі 
қажет: 

- елде, әлемде болып жатқан 
тарихи-саяси, экономикалық 
үрдістерді бағалау және талдау;  

- кәсіби жұмысында 
берілген білім және машықтарды 
қолдануы. 

 
 



Әлеуметтік саясатты жүзеге 
асырудың қаржылық және 
білікті мамандармен 
қамтамасыз ету мәселелері 
Әлеуметтік саясатты 
ақпараттық қамтамасыз ету 
Әлеуметтік саясатқа 
байланысты әлеуметтік 
әріптестік 
 
 

ТК 
3 
 

Экономикалы
қ ілімдер 
тарихы.                        

Курстың мақсаты: 
студенттерге ойшылдардың 
экономикалық процесстерге 
деген  эволюциялық 
көзқарастарын жүйелеп жеткізіп 
қана қоймай, олардың 
идеяларының  қазіргі заман 
талабына сай  келетін тұстарын, 
олардың өзгеріп түрленуін, 
ерекшіліктері мен байланысын, 
нәтижелерін бірге қарастырып 
аша білу болып табылады. 
Алғашқы экономикалық 
категориялар  мен идеялардың 
қаншалықты өзекті, осы заман  
шарттарына сәйкес келетін 
өзгерістерін теория тұрғысынан  
зерттеу барысында  анықтау 
мүмкіндігіне ие.  

 

Экономикалық ілімдер 
тарихы курсының пәні  мен 
әдістері Экономикалық 
ілімдер тарихының кезеңдері. 
Ежелгі Шығыс пен 
Грецияның  экономикалық 
ой-пікірлері.Меркантелизмнің 
пайда болуының алғы 
шарттары. А.Смит      пен Д 
.Рикардоның саяси 
экономиясы . Капитализм 
дәуірінің экономикалық 
ілімдері. К.Маркс, Ф.Энгельс, 
В.И.Лениннің саяси 
экономиясы.Империализм 
туралы ілім. Неоклассицизм. 
Кейнсиандық және 
неокейнсиандық. 
Неолиберализм.  
«Индустрияға дейінгі»,  
«индустриалды» және 
«постиндустриалды» 
қоғамдардың теориялары. 

2 2 Қазақста
нның 
қазіргі 
заман 
тарих.                                                                                 
Мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы.                                

Философи
я.Макроэк
ономика 

1)  негізгі экономикалық ілімдерді 
түсінуі және өз бетінше талдай білуі 
2) экономикалық ілімдер тарихына 
қатысты ақпараттық  
дереккөздерімен жұмыс жасау 
барысында ғылыми талдау әдістерін 
пайдалана білу 
3) өз елінің экономикадан сауатты  
азамат  болуы жолында білім алу 
және оны тәжірибеде қолдана білу. 

 

ТК 
3 
 

Қазақстандағ
ы 
экономикалы
қ ой-пікірлер 
тарихы    

Курстың мақсаты: 
студенттерге Қазақстанның  
ойшылдарының экономикалық 
процесстерге деген  
эволюциялық көзқарастарын 
жүйелеп жеткізіп қана қоймай, 

Қазақстанның сыртқы 
саясатындағы Каспий 
мәселесінің 
тарихы.Қазақстанның 
халықаралық қаржы 
институттарымен 

2 2 Қазақста
нның 
қазіргі 
заман 
тарих.                                                                                  

Философи
я. 

 

1)  негізгі экономикалық ілімдерді 
түсінуі және өз бетінше талдай білуі 
2) Қазақстандағы экономикалық 
ілімдер тарихына қатысты 
ақпараттық  дерек көздерімен жұмыс 
жасау барысында ғылыми талдау 



олардың идеяларының  қазіргі 
заман талабына сай  келетін 
тұстарын, олардың өзгеріп 
түрленуін, ерекшіліктері мен 
байланысын, нәтижелерін бірге 
қарастырып аша білу болып 
табылады. Алғашқы 
экономикалық категориялар  мен 
идеялардың қаншалықты өзекті, 
осы заман  шарттарына сәйкес 
келетін өзгерістерін теория 
тұрғысынан  зерттеу барысында  
анықтау мүмкіндігіне ие.  

 

қарымқатынасының тарихы. 
Қазақстанның халықаралық 
техникалық 
қарымқатынасының тарихи 
аспектісі.Технопарктер мен 
венчурлік кәсіпкерліктің даму 
тарихы. 

Мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы.                                

Макроэко
номика 

әдістерін пайдалана білу 
3) өз елінің экономикадан сауатты  
азамат  болуы жолында білім алу 
және оны тәжірибеде қолдана білу. 

 

ТК 
4 
 

Конституция
лық құқық.                                             

«Қазақстан 
Республикасының 
конституциялық құқығы» оқу 
пәнінің мақсаты болып 
бакалаврларға жалпы 
мәдениеттілік, кәсібилік және 
пәндік құзіреттілікті 
қалыптастыру төменде 
көрсетілгендердің қажеттілігі 
және жеткіліктігі үшін: 

- жергілікті өзін-өзі 
басқару және мемлекеттік билік 
органдарының құқықты 
қолданудағы кәсіби қызметі мен 
нормашығармашылықты жүзеге 
асыруы;   

- адам мен азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтары 
бойынша құқықтық қорғау 
қызметін жүзеге асыруы; 

- Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті 
өзін-өзі басқару мен мемлекеттік 
органдардың жүйесін 
ұйымдастыру мен қызметін 

Конституциялық құқық 
түсінігі, пәні, әдістері, 
қағидалары. ҚР-ғы 
конституциялық құқығының 
тарихи дамуы. 
Конституциялық құқықтың 
қайнар көздері. 
Конституциялық құқық. ҚР 
ұлттық құқық жүйесінің түп 
қазығы ретінде. Қоғамдық 
қатынасты реттеудегі 
конституциялық құқықтың 
негізгі рөлі. Азаматтық және 
адам бостандығы, негізгі 
құқықтарының басымдылығы 
мен орындылығы; ҚР-ның 
конституциялық құрылысы. 
ҚР-ғы мемлекеттік биліктің 
тармақға бөліну қағидаларын 
жүзеге асыру; халық 
мемлекеттік биліктің  қайнар 
көзі ретінде; ұлттық және 
халықтық егеменділіктің 
арақатынасы; мемлекеттік 

3 1 Қазақста
нның 
қазіргі 
заман 
тарих.                                                                                 
Мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы.                                

Қазақстан 
Республик
асының 
қылмысты
қ құқық 
негіздері.                                                                                   

1) конститутциялық құқықтан  
негізгі ұғымдар мен ғылыми 
білімдер кешенін біледі және 
меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы 
мемлекеттік-құқықтық үрдістерді   
талдап игереді  
3) қоғам өмірінде өздігінен шешім 
қабылдауда құқықтық білім кешенін 
қолдануға қабілетті   

 



қамтамасыз ету, мемелекеттік 
тұрақтылық, тұлғаның құқықтық 
жағдайы, конституциялық 
құрылым негіздері, Қазақстан 
Республикасының 
Конституциясына қатысты 
сұрақтарға сарапшы-кеңесші 
қызметін жүзеге асыру; 

 

билік органдарының жүйесі; 
ҚР президенті; Қазақстандық 
парламентаризм; ҚР Үкіметі; 
ҚР Конституциялық кеңесі; 
жергілікті мемлекеттік 
басқару және жергілікті өзін 
өзі басқару органдары; ҚР 
сайлау жүйесі; ҚР 
Конституциясының негізгі 
жағдайлары, оның мәтініне 
енгізілген толықтырулар мен 
өзгерістер. 

ТК 
4 
 

Шет елдердің 
конституциял
ық құқығы                     

Шетелдердiң 
конституциялық құқығының пәнi 
конституциялық актiлер негiзiнде 
пайда болатын қоғамдық 
қатынастарды үйрену болып 
табылады. Ал бұлардың 
конституционализм идеясын 
алған  мемлекеттер үшiн маңызы 
күштi. Шетелдiк тәжiрибе 
олардың конституциялық 
құрылысы туралы, негiiзгi саяси-
құқықтық институттар туралы, 
билiктi бөлу жүйесiндегi олардың 
ролi туралы,адам құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз ету 
жөнiнде көптеген түсiнiк алуға 
мүмкiндiктер бередi. 

Шетелдердегі 
конституциялық құқық 
түсінігі, пәні, әдістері, 
қағидалары. Шетелдердегі 
конституциялық құқығының 
тарихи дамуы. Шетелдердегі 
конституциялық құқықтың 
қайнар көздері. 
Конституциялық құқық. 
Шетелдердегі ұлттық құқық 
жүйесінің түп қазығы ретінде. 
Қоғамдық қатынасты 
реттеудегі конституциялық 
құқықтың негізгі рөлі.  

3 1 Қазақста
нның 
қазіргі 
заман 
тарих.                                                                                 
Мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы.                                

Қазақстан 
Республик
асының 
қылмысты
қ құқық 
негіздері.                                                                                   

Шетелдердің конституциялық 
құқығы курсын зерттеу барысында 
студент шетелдердегі арының адам 
және азаматтың құқықтық жағдайы 
мемлекеттік  билік органдарының 
жүйесі сайлау жүйесі және басқа да 
маңыздылықтарды, негіздерді біледі. 
Шетелдердiң конституциялық 
құқығының пәнi конституциялық 
актiлер негiзiнде пайда болатын 
қоғамдық қатынастарды үйрену 
болып табылады. 

ТК 
5 
 

Қазақстан 
Республикас
ының 
азаматтық 
құқық 
негіздері                                                             

Азаматтық құқықты оқытудың 
негізгі мақсаты – студенттерге 
мүліктік және мүліктік емес 
қатынастарды ұғындыра отырып, 
азаматтық қатынастарға түсу, 
оны реттеу, қорғау мәселелерін 
ұғындыру.   
Пәнді оқудың негізгі міндеттері: 
Азаматтық құқықты оқытудың 
негізгі міндеті студенттерді 
азаматтық – құқықтық 

Азаматтық құқығы 
туралы түсінік. Мүліктік 
қатынастар, мүліктік емес 
өзіндік қатынастар.  Олардың 
түсінігі мен 
классификациясы. Азаматтық 
қатынастарды реттеудің 
тәсілдері. Азаматтық 
құқығының қайнар көзі. 
Азаматтық құқықтық 
қатынастар ұғымы. 

3 3 Констит
уциялық 
құқық 

Құқық 
қорғау 
органдар
ы                                                                                                         

Қазақстан 
Республик
асы 
әкімшілік 
құқық 
негіздері 

Отбасы 
құқығыны
ң негіздері                                                                            

Студент: 
ҚР Азаматтық құқығы пәнін оқу 
барысында студент азаматтық 
құқықтық нормаларының мазмұнын; 
алған білімі бойынша азаматтық 
құқықтық нормаларды тәжірибеде 
қолдана;  
азаматтық заңдарды қолдану 
ерекшеліктерін және тәртібін 
азаматтық құқықтық қатынастарға 
қолдану ерекшеліктері туралы; 



қатынастардың негізгі 
мазмұнымен таныстыру, олардың 
басқа салалардан 
айырмашылығын ажыратып 
көрсету. Азаматтық құқықтың 
қайнар көздерін кезектілікке сай 
жіктеу. Азаматтық құқық 
нормаларының мазмұнын дұрыс 
түсіндіру және оларды 
тәжірибеде дұрыс қолдануға 
үйрету. 
 

Азаматтық-құқықтық 
қатынастардың элементтері 
мен ерекшеліктері. 
Субьективтік азаматтық 
құқықтың және субьективтік 
азаматтық міндеттің түсінігі. 
Азаматтық құқықтық 
қатынастардың түрлері мен 
пайда болу негіздері. 

азаматтық, құқықтық нормаларды 
нақты құқықтық жағдайларға 
қолдану және тәжірибелік 
талқылауды жүргізе білуі керек. 
 

ТК 
5 
 

Азаматтық 
құқыққа 
кіріспе     

Азаматтық құқық мүліктік және 
мүліктік емес қатынастарды 
реттейтін қоғамдық қатынастар. 
Азаматтық құқыққа кіріспе пәні 
бойынша азаматтық құқыққа 
қатысты негізгі мәселелер 
қарастырылады. 

Азаматтық құқықтың түсінігі. 
Азаматтық құқықтық 
қатынас. Азаматтық 
құқықтың субъектілері. 
Мәмілелер. Меншік құқығы. 
Міндеттемелер туралы жалпы 
ережелер.  Шарттың түсінігі 
және оның жекелеген түрлері. 
Міндеттеме түсінігі. 
Интеллектуалдық меншік 
құқығы азаматтық құқықтың 
бір саласы ретінде. 
Мұрагерлік құқықтың 
түсінігі. 

3 3 Констит
уциялық 
құқық 

Құқық 
қорғау 
органдар
ы                                                                                                         

Қазақстан 
Республик
асы 
әкімшілік 
құқық 
негіздері 

Отбасы 
құқығыны
ң негіздері                                                                            

Студент білуге міндетті: азаматтық 
құқықтың түсінігін, қағидаларын, 
құқықтық реттеу әдістерін, 
азаматтық құқық жүйесін, заңды 
тұлғалар, меншік құқығы, 
міндеттемелік құқық, мұрагерлік 
құқық сияқты негізгі институттарын.  
Студент жасай білуі керек: 
азаматтық құқықтың негізгі 
ұғымдары мен санаттарын еркін 
пайдалану, алған білімдерін 
тәжірибеде қолдану, азаматтық 
құқық бойынша нормативтік 
құқықтық актілерді талдау. 

ТК 
6 
 

Қазақстан 
Республикас
ы әкімшілік 
құқық 
негіздері                                                                            

 ҚР Әкімшілік құқық мемлекеттік 
басқарудың негіздерімен 
байланысты мәселелерді 
қамтиды, атқарушы өкіметтің 
жүйесін ашады, сонымен қатар 
жеке адамдардың мемлекетті 
басқарудағы ролін көрсетеді. ҚР 
салааралық мемлекеттік 
басқарудың негіздерін, сонымен 
қатар басқармалық қызметте 
заңдылықты қамтамасыз ету 
нысандары мен әдістерін 
оқытуды қарастырады.  

ҚР Әкімшілік құқық  
пәні, түсінігі, әдістері. 
Басқару, мемлекеттік басқару 
және әкімшілік құқықтың 
түсінігі. Әкімшілік құқықтық 
нормалар мен қатынастар. 
Әкімшілік құқықтың 
субъектілері. 
Азаматтар әкімшілік құқық 
субъектісі ретінде. 
Мемлекеттік қызмет және 
мемлекеттік қызметшілер. 
Әкімшілік процесс. 

3 4 Мемлеке
т және 
құқық 
тарихы;  

ҚР 
Констит
уциялық 
құқығы; 
Саясатта
ну 

ҚР еңбек 
құқығы 

Отбасы 
құқығыны
ң негіздері 

Студент білуге міндетті: әкімшілік, 
яғни басқарушылық құқықтың не 
себепті және қалай пайда болғанын 
білуі керек; қазіргі кездегі әкімшілік 
құқықтың реттейтін қоғамдық 
қатынастарын, олардың түрлері мен 
күрделілігін саралап білуі керек; 
атқарушы билікті жүзеге асыратын 
субъектілерді, олардың 
ұйымдастырылуы мен қызметінің 
қағидаларын, құқықтық негіздерін, 
олардың мемлекеттік басқаруды 
жүзеге асыру жөніндегі құқықтық 
формалары мен әдістерін білуі 



керек; 
ТК 
6 
 

Шетелдердің 
әкімшілік 
құқығы                                 

Шетелдердің әкімшілік құқығы 
шетелдердегі мемлекеттік 
басқарудың негіздерімен 
байланысты мәселелерді 
қамтиды, атқарушы өкіметтің 
жүйесін ашады, сонымен қатар 
жеке адамдардың мемлекетті 
басқарудағы ролін көрсетеді. 
Шетелдердегі мемлекеттік 
басқарудың негіздерін, сонымен 
қатар басқармалық қызметте 
заңдылықты қамтамасыз ету 
нысандары мен әдістерін 
оқытуды қарастырады. 

Ұлыбританияның әкімшілік 
құқығы. АҚШ – кімшілік 
құқығы. Францияның  
әкімшілік құқығы. 
Германияның әкімшілік 
құқығы. Италияның әкімшілік 
құқығы 

3 4 Мемлеке
т және 
құқық 
тарихы;  

ҚР 
Констит
уциялық 
құқығы; 
Саясатта
ну 

ҚР еңбек 
құқығы 

Отбасы 
құқығыны
ң негіздері 

Студент білуге міндетті: 
шетелдердің әкімшілік құқықтың не 
себепті және қалай пайда болғанын 
білуі керек; қазіргі кездегі әкімшілік 
құқықтың реттейтін қоғамдық 
қатынастарын, олардың түрлері мен 
күрделілігін саралап білуі керек; 
атқарушы билікті жүзеге асыратын 
субъектілерді, олардың 
ұйымдастырылуы мен қызметінің 
қағидаларын, құқықтық негіздерін, 
олардың мемлекеттік басқаруды 
жүзеге асыру жөніндегі құқықтық 
формалары мен әдістерін білуі 
керек; 

ТК 
7 
 

Кәсіпорын 
экономикасы                                                               

«Кәсіпорын экономикасы» 
курсын оқытудың мақсаты 
нарықтық шаруашылық жүргізу 
жағдайында кәсіпорынның 
жұмыс істеуі экономикалық 
механизмін зерттеу негізінде 
студенттердің экономикалық 
ойлау қабілетін қалыптастыру 
болып табылады. 
 

Қазақстан Республикасы 
экономикасының бүгінгі 
салалық құрылымы мен оның 
негізгі  даму бағыттары.  
Кәсіпорын шаруашылық 
объектісі ретінде. Өндірістің 
экономикалық және 
әлеуметтік тиімділігі.Шикізат, 
материалдық және отын-
энергетикалық ресурстар.  
Негізгі және айналмалы 
капитал.Еңбек ресурстары 
және еңбекақы төлеу . 
Кәсіпорынның 
инвестициялық және 
инновациялық саясаты.ҚР –
ның ғылыми –техникалық 
саясаты. Өндіріс шығындары 
мен өнімді өткізу. 
Кәсіпорынның маркетингтік 
және өндірістік қызметі 
.Өнімнің бәсекелестігін 
қамтамасыз ету. 
Кәсіпорынның экономикалық 

3 4 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Ұлттық 
экономика 

 

1) кәсіпорын экономикасынан негізгі 
ұғымдар мен ғылыми білімдер 
кешенін біледі және меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы  
экономикалық мәліметтер мен 
қаржы үдерістерін  талдап игереді  
 



стратегиясы. Табыс және 
өндіріс рентабельділігі. 
Кәсіпорын қаржысы.  

 
ТК 
7 
 

Кәсіпкерлік 
іс-әрекет 
негіздері                                   

«Кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері                               
» курсын оқыту мақсаты – 
студенттердің нарықтық 
экономика негіздерін, елімізде 
кәсіпкерліктің даму тарихы мен 
болашағын, кәсіпкерлік қызметті 
ұйымдастыру нысандары мен 
әдістерін, кәсіпкерлік қызметті 
жоспарлау мен қаржыландыру 
үдерісін, кәсіпкерлік тәуекелді 
төмендету жүйесін танып білуіне 
жағдай жасау.   

 

Кәсіпкерліктің экономикалық 
мәні. Кәсіпкерліктің негізгі 
қағидалары мен қызметтері.  
Кәсіпкерліктің ұйымдық-
құқықтық формалары.  
Жаңа кәсіпорынды 
ұйымдастыру. Жеке істі 
ұйымдастыру және дамыту: 
кәсіпкерлік идеяны іздеу, 
бизнес-жоспарды жасау.  
Кәсіпкерлік және нарықтық 
инфрақұрылым. Шағын 
кәсіпорынның кәсіпкерлік 
қызметі.  
Кәсіпкерлік фирмаларды 
дамыту. Кәсіпкерлік қызметті 
жоспарлау.  
Басқару жүйесі.  
Кәсіпкерлік тәуекел.  
Кәсіпкер қызметіндегі 
маркетинг және менеджмент.  
Кәсіпкерліктің қаржылық 
аспектілері.  
Фирманың есебі және есеп 
беру.  
Кәсіпкерлік қызметті талдау 
және бағалау.  
Кәсіпкерлік этикасы.  
Кәсіпкерлік қызметтің ҒИЖ.  
Кәсіпкерлік қызметті 
мемлекеттік реттеу.  
Қазақстандағы кәсіпкерлік: 
құрылуы және дамуы. 
 
 
 

3 4 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Ұлттық 
экономика 

 

1) кәсіпкерлік іс-әрекет  негіздерінен 
ұғымдар мен ғылыми білімдер 
кешенін біледі және меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы 
кәсіпкерлік іс-әрекетті    талдап 
игереді  
 



ТК 
8 
 

Кәсіпкерлік 
іс-әрекетті 
ұйымдастыру                                                             

«Кәсіпкерлік қызметті 
ұйымдастыру» курсын оқыту 
мақсаты – студенттердің 
нарықтық экономика негіздерін, 
елімізде кәсіпкерліктің даму 
тарихы мен болашағын, 
кәсіпкерлік қызметті 
ұйымдастыру нысандары мен 
әдістерін, кәсіпкерлік қызметті 
жоспарлау мен қаржыландыру 
үдерісін, кәсіпкерлік тәуекелді 
төмендету жүйесін танып білуіне 
жағдай жасау.   

 

Кәсіпкерліктің экономикалық 
мәні. Кәсіпкерліктің негізгі 
қағидалары мен қызметтері.  
Кәсіпкерліктің ұйымдық-
құқықтық формалары.  
Жаңа кәсіпорынды 
ұйымдастыру. Жеке істі 
ұйымдастыру және дамыту: 
кәсіпкерлік идеяны іздеу, 
бизнес-жоспарды жасау.  
Кәсіпкерлік және нарықтық 
инфрақұрылым. Шағын 
кәсіпорынның кәсіпкерлік 
қызметі.  
Кәсіпкерлік фирмаларды 
дамыту. Кәсіпкерлік қызметті 
жоспарлау.  
Басқару жүйесі.  
Кәсіпкерлік тәуекел.  
Кәсіпкер қызметіндегі 
маркетинг және менеджмент.  
Кәсіпкерліктің қаржылық 
аспектілері.  
Фирманың есебі және есеп 
беру.  
Кәсіпкерлік қызметті талдау 
және бағалау.  
Кәсіпкерлік этикасы.  
Кәсіпкерлік қызметтің ҒИЖ.  
Кәсіпкерлік қызметті 
мемлекеттік реттеу.  
Қазақстандағы кәсіпкерлік: 
құрылуы және дамуы. 
 

3 5 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Ұлттық 
экономика 

 

1) кәсіпкерлік іс-әрекетті 
ұйымдастырудан негізгі ұғымдар 
мен ғылыми білімдер кешенін біледі 
және меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы 
кәсіпкерлік іс-әрекетті    талдап 
игереді  
 

ТК 
8 
 

Бизнес 
үдерісін 
ұйымдастыру                                                         

Курстың мақсаты – 
оқырмандарда бизнес жоспарлау 
мен баға белгілеу, сонымен қатар 
бизнес-жоспарларды әзірлеу 
дағдысы мен осы заманғы 
жағдайда баға механизмін 

Кәсіпорын қызметіндегі 
жоспарлау 
Кәсіпорындағы бизнес 
жоспарлаудың мазмұны мен 
ұйымдастыру 
Ұйымның бизнес- жоспары 

3 5 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Әлемдік 
экономика 

Ұлттық 
экономика 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде 
студенттерде бизнесті ұйымдастыру 
туралы түсінігі болу керек және 
келесіні білу міндетті: − 
жоспарлаудың қағидаттарын және 
әдістерін; − бизнес-жоспар 



қолданудың басты бағыттары 
туралы білімді қалыптастыру. 

Бизнес-жоспар тараулардың 
құрылымы мен мазмұны 
Бизнесті ұйымдастыру 
кезіндебаға белгілеу 
табыстың фактор ретінде 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

 
тараулардың әзірлеу ерекшеліктерін; 
− сыртқы ортаны зерттеу 
құралдарын; − бағаның негізгі 
түрлерін; − баға өзгерісіне әсер 
ететін факторларды; − әртүрлі 
нарықтарда баға белгілеудің 
ерекшеліктерін; − баға белгілеу 
әдістерін және баға стратегиялардың 
түрлерін; − баға белгілеудің 
тактикалық тәсілдерді; − 
мемлекеттік баға саясатын. Осы 
пәнді зерттеу нәтижесінде 
студенттер келесіні білу міндет: − 
кәсіпорынның жобаларын жүзеге 
асыру үшін бизнес-жоспарды 
әзірлеу; − бизнес-жоспардың 
тұсаукесерін ұйымдастыру; 

ТК 
9 
 

Қазақстан 
Республикас
ындағы 
прокурорлық 
қадағалау                                                                                 

ҚР прокурорлық 
қадағалаудын мәні мен 
міндеттері. "ҚР прокурорлық 
қадағалау" курсының пәні және 
жүйесі.  прокуратура 
органдарының қалыптаса 
бастауы және дамуы; ҚР 
мемлекеттік органдарының 
жүйесінде прокуратура 
органдары. Прокурорлық 
қадағалау актілері; ҚР 
Прокуратура қызметкерлері; 

Заңның дәл және біркелкі 
қолданылуына прокурорлық 
қадағалау; Жедел іздестіру 
қызметі, тергеу мен алдын ала 
анықтау зандылығына 
прокурорлық қадағалау; Шетел 
азаматтар мен зан тұлғалардың 
құқықтарын қамтамасыз етуіне, 
халықаралық келісімдердін 
қолдануына прокурорлық 

Прокурорлық қадағалау 
пәнінің пәні, мазмұны және 
жүйесі. ҚР прокуратура 
органдарының қалыптаса 
бастауы және  
дамуы. Прокуратура 
органдарының қызметін 
ұйымдастыруының  
құқықтық негіздері. ҚР 
мемлекеттік органдарының 
жүйесінде прокуратура  
органдары. Прокуратура 
органдары қызметінің 
мазмұны және негізгі  
бағыттары. 

3 7 
Адам 
және 
азаматт
ың 
бостанд
ығы мен 
құқығын 
қорғау.                                                                                              
Қазақста
н 
құқығы 

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң 
негіздеріҚ
азақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері                                                                                                                        

Білуі қажет: Прокурорлық 
қадағалаудың мәнін, міндеттерін 
және негізгі бағыттарын білуі қажет. 
Жасауы қажет:Прокурорлық 
қадағалау акілерінің түрлерін 
меңгеріп оларды құрастыру 
ережелерін жасауы қажет.  
 



кадағалау; 
ТК 
9 
 

Прокурордың 
қылмыстық 
процеске 
қатысуы                                                                       

Аталған курс бойынша 
жүргізілетін сабақтың негізгі 
міндеттері болып: 

Қылмыстық ізге тусу 
негізінде тұлға құқығын 
қамтамасыз ету және қылмыстық 
ізге тусудің жалпы түсінігін, 
әдістерін, негізгі қағидаларын 
қалыптастыру; 
Қылмыстық іс жүргізу 
нормаларын тәжірибеде қолдану 
арқылы,  іс жүргізу әрекеттерін 
рәсімдеу;  

Прокуратура органдарының 
қызметін ұйымдастыруының  
құқықтық негіздері. ҚР 
мемлекеттік органдарының 
жүйесінде прокуратура  
органдары. Прокуратура 
органдары қызметінің 
мазмұны және негізгі  
бағыттары. 

3 7 
Адам 
және 
азаматт
ың 
бостанд
ығы мен 
құқығын 
қорғау.                                                                                              
Қазақста
н 
құқығы 

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң 
негіздеріҚ
азақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері                                                                                                                           

Нәтижесінде,студенттер 
прокурорлық қадағалау қызметін, 
нормативткік актілерін   білу керек, 
студенттер жасай білуі керек 
: іс жүргізу құжаттарын дайындап, 
қылмыстық сот өндірісінде айыптау 
жағы ретінде қатыса білуі қажет.   

ТК 
10 
 

Құқық қорғау 
органдары.                                                              

Пәнді оқыту мақсаты 
студенттерді Қазақстанның   
құқық қорғау органдарын 
жіктеудің тәжірибелік және 
теориялық маңыздылығымен 
таныстыру. Қылмыстық қудалау 
органдары мен Прокуратура 
туралы  жалпы ұғымдары, 
ұйымдастырылуының және 
қызметінің құқықтық негізімен 
таныстыру. Ішкі істер органдары: 
жалпы ұғымы, 
ұйымдастырылуының және 
қызметінің құқықтық негізі, 
міндттері және оларды шешудің 
тәсілдерімен және . Ішкі істер 
органдарының жүйесімен 
таныстыру.  

Құқық қорғау 
функциясы: ұғымы, 
міндеттері, әдістері, құқықтық 
негізі. Қазақстан 
Республикасында әлеуметтік 
маңызды құндылықтарды 
қорғайтын құқықтық функция 
субъектілері.  

«Қазақстан 
Республикасы құқық қорғау 
органдары» оқу пәнінің 
пәнаралық байланыстары.  

Құқық қорғау 
органдарын жіктеу. Жіктеудің 
тәжірибелік және теориялық 
маңызы.  

Қылмыстық қудалау 
органдары: жалпы ұғымы, 
мақсаты және міндеттері, 
олардың мемлекеттің 
органдар жүйесінде алатын 
орны.  

Прокуратура: жалпы 
ұғымы, ұйымдастырылуының 
және қызметінің құқықтық 
негізі, прокурорлық 

3 2 Қазақста
нның 
қазіргі 
заман 
тарих.                                                                                 
Мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы.   

Констит
уциялық 
құқық                                                                         

Қазақстан 
Республик
асының 
қылмысты
қ құқық 
негіздері  

1) құқық қорғау органдары 
саласындағы және олардың 
қызметіндегі ғылыми білімдердің 
негізгі ұғымдары мен санаттарын 
біледі және меңгереді;  
2) құқық қорғау органдарын арнайы 
мемлекеттік органдардан ажырата 
алады және нарықтық 
жағдайындағы құқық қорғау 
функцияларының мазмұнына талдау 
жасай алады;  
3) алған білімдерін қолайсыз 
құқықтық оқиғаларға қатысты дұрыс 
шешім шығару үшін қолдана алады.  

 



қадағалаудың негізгі 
бағыттары. Прокуратура 
органдарының актілері. 
Қазақстанда прокуратура 
органдарының қызметінің 
және ұйымдастырылуының 
жүйесі, құрылымы, 
қағидалары.  

Ішкі істер органдары: 
жалпы ұғымы, 
ұйымдастырылуының және 
қызметінің құқықтық негізі, 
міндттері және оларды 
шешудің тәсілдері. Ішкі істер 
органдарының жүйесі. Ішкі 
істер органдарының 
өкілеттігі. Ішкі істер 
органдарымен құқық қорғау 
функциясын жүзеге асырудың 
нысандары.  

Заң қызметі: жалпы 
ұғымы, түрлері, міндеттері, 
құқықтық жағдайы.  

Нотариат: жалпы 
ұғымы, міндеттері, құқықтық 
жағдайы, өкілеттігі, 
нотариаттың жүйесі және 
құрылымы.  

Адвокатура: жалпы 
ұғымы, міндеттері, құқықтық 
жағдайы, жүйесі және 
құрлымы, шектері және 
тыйым салу. Адвокат – 
құқықтық мәртебе. 

Өзге де құқық қорғау 
органдары. 

ТК 
10 
 

ҚР 
адвокаттық іс                                                                                  

Адвокатура пәнінің мақсаты: 
адвокаттық қызметтің негізгі 
бағыттары туралы айтылып, 
адвокаттың қылмыстық істерде 

Адвокатура курсының ұғымы, 
пәні және міндеттері. 
Адвокатураның пайда болу 
және даму тарихы. 

3 2 Қазақста
нның 
қазіргі 

Қазақстан 
Республик
асының 

         Студент аталған пәнді оқып, 
үйренген соң адвокатура 
нормаларын талқылап, қолдануға 
дағдылану керек. 



қорғаушы ретінде, азаматтық 
істерде өкіл ретінде қатысу 
ерекшеліктерін үйрету.
 Адвокатура пәнінің 
негізгі міндеттері: «Қазақстан 
Республикасындағы адвокатура 
және адвокаттық қызмет» оқу 
пәні студенттерге керекті деген 
білімді, мұның ішінде: 
адвокатура туралы ұғым және 
оның алдына қойылған 
мақсаттары мен ұйымдастырылу 
тәртібі және Қазақстанда 
адвокатураның қалыптасуын 
зерттейді. 

Адвокатураның және 
адвокаттық қызметтің 
түсінігі, мәні және 
мақсаттары. Қазақстан 
Республикасында адвокатура 
қызметінің құқықтық негізі 
Адвокаттық қызметтің 
норматитвік құқықтық 
базасының кешенді сипаты. 
Адвокаттар алқасын 
ұйымдастыру 

заман 
тарих.                                                                                 
Мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы.   

Констит
уциялық 
құқық                                                                         

қылмысты
қ құқық 
негіздері  

         Сонымен қатар студент 
адвокатура құқықғы институтының 
даму таризы мен перспективаларына 
талдау жасай отырып: 
- заңдылықтарды талқылауды 
- азаматтардың құқықтарын 
қорғау 
- заң сұрақтары бойынша 
кеңес бере білу керек. 

ТК 
11 

 

Қазақстан 
Республикас
ының 
қылмыстық 
құқық 
негіздері                                                                                  

ҚР қылмыстық құқық негіздері 
қылмыстық құқық 
бұзушылықтар, қылмыстық заң, 
жаза, жазаның түрлері, қылмыс 
сатылары тағы басқа маңызды 
мәселелерді қарастырады. 

ҚР қылмыстық құқық түсінігі, 
қағидалары, қылмыстық 
құқық бұзушылық түсінігі 
мен түрлері, қылмыстық 
құқық сатылары, қылмыстық 
заң, жаза. 

3 3 Констит
уциялық 
құқық 

Құқық 
қорғау 
органдар
ы                                                                                                         

Қазақстан 
Республик
асы 
әкімшілік 
құқық 
негіздері 

Отбасы 
құқығыны
ң негіздері                                                                            

Студент білу керек: қылмыстық заң 
нормаларын нақты қолдана алуы 
тиіс 
Жасай білуі керек: қылмыстық 
заңдармен өздігінше жұмыс жасауға, 
қылмыстық құқықтық қатынастарды 
реттейтін қылмыстық құқық 
нормаларына салыстырмалы анализ 
жасауға, заңды қолдануда теориялық 
және тәжірибелік мәселелерді 
өздігінше шеше алуы тиіс. 

ТК 
11 

 

Қылмыснама                                                         
Қылмыснама қоғамдағы 
қылмыстылықтың алдын-алу 
және сақтандыру үшін 
жүргізілетін шаралар мен 
қылмыскер тұлғасы мен 
жәбірленушінің қарым-
қатынасын, қылмыстылықтың 
туу себептерін оқытады. 

Қылмыснаманың  пәні, жұйесі 
және міндеттері. 
Қылмыснаманың мақсаттары, 
атқаратын қызметі 
проблемалары. 
Қылмыснаманың ғылыми 
білім жүйесіндегі орны. 
Қылмыснаманың зерттеу 
әдістемесі. Қылмыстылықтың 
негізгі сипаттамасы. 
Қылымыстың және 
қылмыстылықтың себебтері. 

3 3 Констит
уциялық 
құқық 

Құқық 
қорғау 
органдар
ы                                                                                                         

Қазақстан 
Республик
асы 
әкімшілік 
құқық 
негіздері 

Отбасы 
құқығыны
ң негіздері                                                                            

Студент білуі керек: ҚР-да 
кримнологияның ғылым ретінде 
қалыптасуы мен дамуын, оның пәні 
мен мазмұнын, сондай-ақ ғылымдар 
жүйесіндегі оның  
Жасай білуге тиісті:  
«Қылмыснама» курсын бағалау мен 
зерделеуде ғылыми, сондай-ақ 
өзіндік көзқарасты қалыптастыру; 
кримнолгияның негізгі ұғымдары 
мен прблемаларын 
пайдалануды;талдауды 

ТК 
12 Экономиканы 

«Экономиканы 
мемлекеттік реттеу» курсын 

    Экономиканы 
мемлекеттік реттеу. 3 6 Экономи Әлемдік 

1)экономиканы мемлекеттік 
реттеуден  негізгі ұғымдар мен 



ТК 
12 

 

мемлекеттік 
реттеу                                                                                   

оқытудың мақсаты: 
бакалаврларда теориялық білімді 
қалыптастыру, еліміздің 
экономикалық өміріндегі 
мемлекеттік қатысу нысандары 
мен әдістеріне қатысты 
мәселелері бойынша тәжірибелік 
дағдылар , әлеуметтік-
экономикалық процестерге 
ықпал етудің әртүрлі тетіктері 
арқылы нарықтық 
қатынастардың қалыптасуын 
тиімді қылып қамтамасыз ету 
болып табылады. 
 

Экономиканы және 
мемлекеттің өзара 
қатынастарының даму 
кезеңдері. Экономиканы 
мемлекеттік реттеу жүйесінің 
методологиясы және жалпы 
сипаттамасы. Экономиканы 
мемлекеттік реттеудің 
мақсаттары, тұлғалары, 
нысандары, формалары және 
әдістері. Мемлекеттік реттеу 
тетіктері. Мемлекеттік 
реттеудің әкімшілік және 
экономикалық әдістері. 
Экономиканы жоспарлау 
және болжау. Әлеуметтік 
сфераның өсіп келе жатқан 
рөлі. ҚР-ның әлеуметтік – 
экономикалық 
бағдарламалары. 
Аймақтардың экономикалық 
саясаты. Кластерлердің 
дамуы. Экономиканы 
мемлекеттік реттеудің 
институционалдық негізі: 
әлемдік тәжірибе және 
Қазақстан 
Республикасы.Интеграциялық 
және жаһандану 
процестерінің дамуы және 
экономиканы реттеуді 
мемлекет рөлінің өзгеруі. 

калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

экономика 

Қазақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері 
Экологиял
ық құқық                                                                               

ғылыми білімдер кешенін біледі 
және меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы  
макроэкономикалық мәліметтерді  
талдап игереді  
 

ТК 
12 
 

Бюджет-
салық 
саясаты                                          

Пәнді оқытудың мақсаты – 
студенттердің қазіргі Бюджет-
салық саясатытуралы білімді, 
дағдылары мен іскерлікті, 
әдістемені меңгеру. Студенттерге 
Бюджет-салық саясатының 
қалыптасуы мен қызметінің, 
елдің экономикасын дамытудың 

 Бюджет-салық саясатының 
әлеуметтік-экономикалық 
мәні Фискалдық саясаттың 
түсінігі мен мәні  
Қазақстандағы бюджет-
салықтық саясатқа талдау 
Қазақстан 
Республикасыныңдағы 

3 6 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Қазақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны

Пәнді оқу нәтижесінде студент 
келесілерді білуі қажет: 
  курс бағдарламасының мазмұны 
бойынша пәннің қажеттілігін білу. 
   Нарықтық  экономика  
жағжайындағы  салықтардың  
экономикалық  мәнін 
және  салықтар түрлерін білу. 



маңызы мен орны, Бюджет-салық 
жүйесінің қызметі туралы білім 
беру. 
 

фискалдық саясаттың негізгі 
бағыттары  
Қазақстан Республикасының 
фискальдық саясатының 
ерекшеліктері  
 Мемлекеттік бюджетті атқару 
Қазақстан Республикасының 
салық саясатын жетілдіру 
жолдары  
Қазақстан Республикасының 
салық саясатының дамуы  

Макроэк
ономика 

ң негіздері 
Экологиял
ық құқық                                                                               

  Қазақстан Республикасының салық 
жүйесіне сипаттама беру. 
 
    ҚР-ның Бюджет-салық саясаты 
қызметінің құрылымын және  
атқаратын  қызметтерімен 
       танысу. 
 Салық әкімшілігін жүргізу 
тәртібімен танысуы қажет. 
 

ТК 
13 
 

Қаржы                                                                    
Қаржы  пәнінің мақсаты- 
экономикалық ғылымдар 
жүйесіндегі қаржы ғылымның 
теориялық негіздерін, қаржыны 
қоғамдық ұдайы өндірісте 
пайдалану мүмкіндіктерін 
айқындау. Қаржының дербес 
құндық экономикалық категория 
ретіндегі табиғаты мен 
қажеттігін анықтау. Қазақстан 
Республикасының қаржы 
жүйесін ұйымдастыруды игеру. 
Қаржы саясаты және қаржы 
механизмін, қаржыны басқару 
және оны жетілдірудің 
қажеттігін, қаржылық жоспарлау, 
оның  әлеуметтік-экономикалық 
жоспарлаумен өзара байланысын 
айқындау. Қаржы бақылауын 
өткізудің объективтік негіздемесі 
және алғы шарттарымен танысу. 
Материалдық өндіріс пен 
өндірістік емес саланың 
қаржыларын ажырата білу. 
Мемлекеттік қаржы, оның қаржы 
қатынастары жүйесіндегі орны 
мен рөлі анықтау арқылы. 
мемлекеттік қаржының құрамы 
мемлекеттік табыстар мен 

Экономикалық ғылымдар 
жүйесіндегі қаржы турлы 
ғылым, экономикалық 
категория ретіндегі табиғаты 
мен қажеттігі. 

Қазақстан Республикасының 
қаржы жүйесін ұйымдастыру. 

Қаржы саясаты және қаржы 
механизмі. 

Қаржылық жоспарлау, оның  
әлеуметтік-экономикалық 
жоспарлаумен өзара 
байланысы. 

Материалдық өндіріс пен 
өндірістік емес саланың 
қаржылары. 

Мемлекеттік бюджет қаржы 
жүйесінің негізгі звеносы 
ретінде, оның функциялары. 

Экономиканы мемлекеттік 
қаржылық реттеу және оның 
қажеттілігі. 

3 6 
Экономи
калық 
теория, 
Кәсіпкер
лік іс-
әрекетті 
ұйымдас
тыру. 

Әлемдік 
экономика 

Макроэко
номика 

Экономик
аны 
мемлекетт
ік реттеу. 

1) қаржыдан  негізгі ұғымдар мен 
ғылыми білімдер кешенін біледі 
және меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы  қаржы 
үрдістері мен экономикалық 
мәліметтерді  талдап игереді  
3) бизнесте өздігінен  қаржы 
шешімін қабылдауда іскерлік 
кешенін қолдануға қабілетті . 

 



шығындарды, олардың 
сыныпталуын білу. Мемлекеттік 
бюджет қаржы жүйесінің негізгі 
звеносы ретінде, оның 
функцияларын анықтау. 
Мемлекеттік несиенің 
мемлекеттік қаржының құрамдас 
бөлігі ретінде мәні мен маңызын 
ашу. Экономиканы мемлекеттік 
қаржылық реттеу және оның 
қажеттілігін, сыртқы 
экономикалық байланыстар 
жүйесіндегі қаржыларды, қаржы 
нарығы қаржы қатынастарын 
ұйымдастырудың түрі ретінде 
танысып білу. 

Сыртқы экономикалық 
байланыстар жүйесіндегі 
қаржылар. 

ТК 
13 
 

Статистика 
Статистикалық әдістемені игеру: 
жалпы 
принциптер, әдістер, жинау әдісі, 
статистикалық 
деректер талдауын өңдеу, жалпы 
қоғамдық 
құбылыстар мен үдерістердің 
заңдылықтары мен 
даму тенденцияларын, олардың 
сандық 
сипаттамаларын игеру 

Статистика пәні мен 
міндеттері. Статистикалық 
бақылау. Статистикалық 
жинақ және топтастыру. 
Абсолютті және 
салыстырмалы шамалар. 
Вариация көрсеткіштері мен 
орта шамалары. 
Таңдаулы бақылау. Динамика 
қатары. Индекстер. 
Әлеуметтік-экономикалық 
құбылыстардың өзара 
арақатынасын статистикалық 
игеру. Халық және 
еңбек ресурстарының 
статистика. Ұлттық шоттар 
жүйесі, негізгі 
макроэкономикалық 
көрсеткіштер. 
Халықтың өмір сүру деңгейі 
статистикасы 

3 6 
Экономи
калық 
теория, 
Кәсіпкер
лік іс-
әрекетті 
ұйымдас
тыру. 

Әлемдік 
экономика 

Макроэко
номика 

Экономик
аны 
мемлекетт
ік реттеу. 

білуі керек: пән, ғылым ретіндегі 
статистика 
әдісі, статистикалық бақылаудың 
программалық- 
әдістемелік және 
ұйымдастырушылық сұрақтары, 
қоғамдық құбылыстар туралы 
жалпы деректерді 
жинақтау әдістері; абсолюттік, 
салыстырмалы 
және орта шамалар, вариация 
көрсеткіштері, 
динамика қатары көрсеткіштері, 
индекстер; 
деректердің кестелі және 
графикалық рәсімдеу 
әдістері, статистикалық талдау әдісі, 
сонымен 
қоса қоғамдық құбылыстарды 
кешенді талдауда 
математико-статистикалық әдістерді 
қолдану 
меңгеруі керек: статистикалық 
бақылауды 



жүргізу; массалық статистикалық 
деректерді 
құрастыру және топтастыруды 
жүзеге асыру; 
статистикалық көрсеткіштердің 
жалпылау 
жүйесін есептеу; статистикалық 
кестелер мен 
графиктерді құрастыру және талдау; 
жалпы 
қоғамдық құбылысарды талдауды 
статистикалық 
және математико-статистикалық 
әдістерді 
қолдану 
игеруі тиіс: ақпаратты жинау, 
сақтау және 
өңдеудің компьютерлік дағдылы 
әдістерін, кәсіби 
істе қолданылатын – зерттеушілік 
жұмыс 
жүргізу, абстрактілі логикалық 
ойлау, индукция 
мен дедукция және сынап талдау 
әдістерін 
қолдану және іске асыру 

ТК 
14 
 

Менеджмент 
және 
экономиканы 
модельдеу                                                                                                  

студенттерде менеджмент 
әдіснамасы мен 
әдістері туралы білім жүйесін 
қалыптастыру, 
сонымен қоса басқарушылық 
қызмет облысында 
дағдылар мен ептілікке дайындау 

Басқару ғылымы пәні 
мен әдісі. Менеджмент 
эволюциясы. 
Ұйымдастырудың ұғымы мен 
түрлері. Басқарудың 
ұйымдастырушылқ 
құрылымы мен 
басқарушылылық нормасы. 
Менеджменттің ақпараттық 
қамсыздандыруы. 
Менеджменттегі 
еоммуникация. 
Менеджменттегі 
басқарушылық шешімдер. 

3 5 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Ұлттық 
экономика 

 

білуі керек: басқарушылық 
процесстер 
табиғатын, басқарушылық еңбектің 
мәнін, 
менеджердің функционалды 
міндеттерін, басқару 
деңгейі бойынша жауапкершілікті 
тарату, 
ұйымның қызметі мен құрылу 
принципін, 
басқарудың негізгі функцияларын 
іске асыру 
әдістері мен мазмұнын, қазіргі 
ұйымдарды 



Басқару әдістері 
жүйесі. Менеджменттегі 
жоспарлау. 
Ұйымдастыру менеджменттің 
функциясы 
ретінде. Менеджменттегі 
мотивация. 
Менеджмент жүйесіндегі 
бақылау. 
Басқарушылық ісіндегі 
басқару мен 
көшбасшылық, этика мен 
мәдениет. Менеджмент 
тиімділігі 

басқару жүйесінің тиімді қызмет 
етуі белгілері 
жүйесін 
меңгеруі керек: менеджменттің 
қазіргі ғылыми 
жетістіктерін жүзеге асыру 
мәселелерін жүйелі 
ұсыну, өз білімін белгілі бір өндіріс 
және қызмет 
көрсету аясындағы объектілерде іске 
асыру, 
ұйым қызметінің қазіргі 
талаптарынан шығатын 
шешім қыбылдау 
игеруі тиіс: басқару объектісінің 
ішкі және 
сыртқы ортасын талдау дағдысын, 
басқарушылық шешімдерді 
қабылдау және 
дайындау, коммуникацияны іске 
асыру, стресс 
және жанжалды басқару, әр түрлі 
басқару стилін 
қолдану 

ТК 
14 
 

Адам 
ресурстарын 
басқару                                                           

Пәнді оқыту мақсаты 
студенттердің экономика және 
қызмет сферасын басқару, 
әртүрлі басқарушылық 
қызметтердегі дағдыларды 
жасау, басқару жүйесін талдау 
және жобалау болып табылады. 

«Адам ресурстарын 
басқару» пәнінің мақсаты 
студенттердің ұймының  кадр 
саясат саласындағы теориялық 
және тәжірибелік аспектілерін 
оқу негізінде экономикалық 
ойларын қорытынды жасай білу.  
 

Адам ресурстарын 
басқару пәні, негізгі түсінігі 
және саласы    

Адам ресурстарын 
басқару негізгі бағыттары, 
әдістері және кезеңдері   

Стратегиялық 
жоспарлау өзара 
байланыстырып жұмыс күшін 
жоспарлау 

Халықтың, адам 
ресурстарының, еңбек 
ресурстарының сандық және 
сапалық сипаттамасы 

Демографиялық 
процестер және оларды 

3 5 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Ұлттық 
экономика 

 

адам ресурстарын бақылау туралы 
жалпы жүйені қалыптастыруды 
біледі және меңгереді ; 
адам ресурстарын бақылаудағы 
теориялық аспектілерін талдап 
игереді; 
Кәсіпорын деңгейдегі конфликті 
жағдайларды қысқартуына 
байланысты ұсыныстар жасай 
алады.   
 



басқару 
Кәсіпқойлық 

жұмыстарды ұйымдастыру     
ҚР мамандарды 

дайындау, қайта дайындау 
және біліктілігін жоғарлатуын 
ұйымдастыру 

ТК 
15 

 

Маркетинг 
негіздері                                                           

Маркетингтің пәнінің мақсаты - 
маркетингтің негізгі ұғымдары 
мен әлеуметтік экономикалық 
мәнін ашу арқылы  маркетингтің 
негізгі концепцияларымен 
танысу. Маркетингтің түрлерін, 
типтерін, сұраныстың түрлерін 
игеріп талдау. 
Тутынушылардың тауар 
нарығындағы мінез-құлқымен 
танысу. Кажеттілік ұғымы, 
түрлері мен мазмұнын білу. Жеке 
тұтынушылардың сипаты және 
ерекшеліктерінмен танысу 
арқылы кәсіпорынның 
тұтынушыларының сипаты мен 
ерекшелектерін ажырата білу. 
Маркетинг жүйесіндегі тауар, 
нарықты  сегментеу, маркетинг 
ортасы, 
маркетингтегі баға саясатымен, 
маркетинг жүйесіндегі тауар 
тарату саясатымен танысу. 
Маркетингтік коммуникациялық 
саясаты мен маркетингтік 
жоспарлау және бақылауды білу. 
Халықаралық маркетинг,  
қызметтер және бей коммерция  
маркетингінің мәнін игеру. 

Маркетингтің негізгі 
ұғымдары мен әлеуметтік 
экономикалық мәні. 

 
Маркетингтің түрлері, 
типтері, сұраныстың түрлері. 
 
Тутынушылардың тауар 
рыногындағы мінез-құлқы. 
 
Маркетинг жүйесіндегі тауар. 
Рынокты сегментеу. 
Маркетинг ортасы.  
 

Маркетингтегі баға саясаты. 
Маркетинг жүйесіндегі тауар 
тарату , коммуникациялық 
саясаты. 

Маркетингтік жоспарлау және 
бақылау. 

Халықаралық маркетинг. 

3 5 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Ұлттық 
экономика 

 

1) маркетингтің негізгі ұғымдары 
мен ғылыми білімдер кешенін біледі 
және меңгереді  
2) маркетигтік зерттеулерді 
пайдаланып  нарықтық 
экономикадағы үрдістер мен 
экономикалық мәліметтерді  талдап 
игереді  
3) бизнесте өздігінен шешім 
қабылдауда іскерлік кешенін 
қолдануға қабілетті   

 

ТК 
15 
 

Жарнама ісі                                                                               
Курстың мақсаты студенттерді 
негізгі жарнамалық қызметпен 
таныстыру арқылы жарнаманы 
ұйымдастыру, басқару, 

Жарнама туралы 
түсінік. Жарнама жасаудағы 
шығармашылықтың ролі. 
Жарнамалық стратегия. БАҚ 

3 5 Экономи
калық 
теория 

Әлемдік 
экономика 

1) Жарнаманың негізгі ұғымдары 
мен ғылыми білімдер кешенін біледі 
және меңгереді  
2) маркетигтік зерттеулерді 



жоспарлауға үйрету. Студенттер 
кәсіби қызметтегі жарнама 
функциялары мен құралдарын 
қолдану негізінде білім алады, 
пәнді оқу барысында Қазақстан 
Республикасындағы қызметтер 
нарығындағы жарнама-
ақпараттық қызметтің басты 
ерекшеліктері мен орны, оған 
қойылатын талаптарын 
меңгереді. 

және олар арқылы жарнама 
беру ерекшеліктері. Жарнама 
және оны таратудың сыртқы 
құралдары. Электрондық 
БАҚ.  

негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Ұлттық 
экономика 

 

пайдаланып  нарықтық 
экономикадағы Жарнама туралы 
үрдістер мен экономикалық 
мәліметтерді  талдап игереді  
3) бизнесте өздігінен шешім 
қабылдауда жарнамалық іскерлік 
кешенін қолдануға қабілетті   
 

ТК 
16 
 

Отбасы 
құқығының 
негіздері                                                                                                         

Отбасы құқығының негіздері 
пәнінің мақсаты- отбасылық 
қатынастар қарастыру, оның 
ішінде ата-аналар мен балалар 
арасындағы құқықтық 
қатынастар, балалардың туу тегін 
анықтау мәселелері, ата-
аналардың баланы тәрбиелеу 
және асырауы бойынша 
міндеттері.  Ата-ана 
құқықтарынан айыру. 
Отбасының өзге мүшелері 
арасындағы алименттік 
қатынастар.  Алименттер төлеу 
тәртібі. Бала асырап алуды 
құқықтық реттеу. Бала асырап 
алу құпиясын қамтамасыз ету. 
Қорғаншылық және 
қамқоршылықты құқықтық 
реттеу. Қорғаншылық және 
қамқоршылық жөніндегі 
органдардың қызметі осы құқық 
саласы бойынша оқытылады. 

Отбасы құқығының 
түсінігі және қағидалары. 
Қазақстан Республикасы 
отбасы құқығының қайнар 
көздері. Шетелдіктің 
қатысуымен болатын отбасы 
қатынастарын  құқықтық 
реттеу. Отбасылық құқықтық 
қатынастар. Некені құқықтық 
реттеу. Жалған неке.  Неке 
контрактісінің түсінігі және 
мәні. Ерлі-зайыптылар және 
бұрынғы ерлі-зайыптылар 
арасындағы алименттік 
құқықтық қатынастар. Некені 
тоқтатудың түсінігі және 
негіздері.   

2 7 Адам 
құқықта
рын 
қорғау 
институт
ы:  
компара
тивистік 
бағыт  

Қазақста
н 
құқығы                                                                                                                                    

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң негіздері 

Қазақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері 

 

Студент білуі керек: некеге 
отырудың және оны тоқтатудың 
тәртібі мен шарттары, некені 
жарамсыз деп тану, ерлі-
зайыптылардың, ата-аналардың 
және балалардың құқықтары мен 
міндеттері, Студент жасай білуі 
керек: отбасы мүшелерінің 
алименттік міндеттемелері, ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған балаларды 
орналастыру нысандары (асырап 
алу, қамқорлық және қорғаншылық, 
патронат) туралы отбасы 
құқығының қолданыстағы 
нормаларын. 
 

ТК 
16 

 

Мұсылман 
құқығы                                

Мұсылман құқығында қылмыс 
пен жаза түсініктері діни 
көзқарасқа негізделген. 
Шариғатта жасауға тиым 
салынған іс-әрекеттер негізінен 
қылмыс болып саналған. Ал 

Мұсылман 
құқығындағы қылмыс ұғымы. 
Мұсылман құқығы бойынша 
жаза ұғымы. Қазақ әдет-ғұрып 
құқығы бойынша қылмыстық-
құқықтық нормалар. Қазақ 

2 7 Адам 
құқықта
рын 
қорғау 
институт

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны

Студен білу керек: мұсылман 
құқығының түсінігін, мұсылман 
құқығында қолданылған жаза 
түрлерін білу қажет.  
Жасай білуі керек: қазіргі құқық 
жүйесінен ерекшеліктері мен 



қылмыстың қауіптілік дәрежесі 
Алла алдында жасалған іс-
әрекеттің ауыр және жеңіл күнә 
болуына байланысты болған. 
Жаза белгіленген дәрежеде 
күнәдан арылу үшін 
қолданылған. 
Қылмыс әлеуметтік құбылыс 
болып саналады. Заңгер 
ғалымдар қылмыстың ұғымына 
қатысты әртүрлі пікірлер айтады. 
Қазақ әдет-ғұрып құқығы 
бойынша қылмыстың түсінігі 
өзіндік ерекшеліктерге де ие.  
Орта ғасырлардағы мұсылман 
құқықтанушылары мен қазіргі 
заман зерттеушілері құқық 
бұзушылықтың бірнеше 
қағидаларын қарастырған. 

әдет-ғұрып құқығы бойынша 
қылмыстың түсінігі. 
Қазақ әдет-ғұрпындағы 
қылмыстық жаза ұғымы.  
Қазақ әдет-ғұрып құқығы 
бойынша жазаның түрлері 

ы:  
компара
тивистік 
бағыт  

Қазақста
н 
құқығы                                                                                                                                    

ң негіздері 

Қазақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері 

 

айырмашылықтарын анықтай білуі 
қажет. 
 

ТК 
17 
 

ҚР еңбек 
құқығы                                                                      

Адамның еңбекке құқығы ең 
принципті құқықтардың бірі, ал 
оны іске асыру әдістері қоғамның 
даму деңгейін айтарлықтай 
сипаттайды. ҚР еңбек құқығы 
Конституцияда көзделген 
құқықты бүтіндей іске асыруға 
мүмкіндік беретін, еңбекті 
қоғамдық ұйымдастыру 
қатынастарын тікелей зерттейді. 

Еңбек құқығының 
түсінігін, оның пәнін және 
әдістерін, қағидалары. Еңбек 
заңнамасы. 
Жұмыспен қамту және 
жұмысқа орналастыруды 
құқықтық реттеу. Еңбек 
шарты, жұмыс уақыты және 
тынығу уақыты, еңбекке ақы 
төлеу, еңбекті қорғау, еңбек 
даулары, қызметкерлердің 
жекелеген санаттарының 
еңбек қатынастарын 
құқықтық реттеудің 
ерекшеліктері. 

3 6 мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы, 

  
азаматт
ық 
құқық 

кәсіпкерлі
к құқық, 

Отбасы 
құқығыны
ң негіздері 

Студент еңбек құқығының түсінігі, 
оның қайнар көздері және 
қағидаларының жүйесін, еңбек 
қызметі субъектілерінің құқықтық 
жағдайының негіздерін білуге 
міндетті; Еңбек дауларын шешу 
кезінде негізгі құқықтық 
мәселелерді талдау және шешу 
дағдысына ие болуға міндетті. 

ТК 
17 
 

Шет елдердің 
еңбек құқығы  

Шет елдердің еңбек құқығы 
пәнін оқытудың мақсаты 
студенттердің негізгі  
теориялық мәселелер жӛнінде 
білім алу, еңбекті реттеу және 
халықты әлеуметтік қорғау  

Халықаралық еңбек құқығы. 
Алыс және жақын шетелдерде 
еңбекті құқықтық реттеу. 
Ұлыбританияның әкімшілік 
құқығы. АҚШ – кімшілік 
құқығы. Францияның  

3 6 мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы,  

кәсіпкерлі
к құқық, 

Отбасы 
құқығыны

Студент шетелдердегі еңбек 
құқығының түсінігі, оның қайнар 
көздері және қағидаларының 
жүйесін, еңбек қызметі 
субъектілерінің құқықтық 
жағдайының негіздерін білуге 



саласында шетелдердің 
заңдылығын зерттеу, 
заңдылықпен жұмыс істеу 
қабілетін  
иемдену, практикада туындайтын 
күрделі мәселелерде бейміделуге, 
алған білімдерін қолдану  
қабілетін пайымдау болып 
табылады. 

әкімшілік құқығы. 
Германияның әкімшілік 
құқығы. Италияның әкімшілік 
құқығы 

азаматт
ық 
құқық 

ң негіздері міндетті; Еңбек дауларын шешу 
кезінде негізгі құқықтық 
мәселелерді талдау және шешу 
дағдысына ие болуға міндетті. 

КП 
ТК 
1 
 

Әлемдік 
экономика                                                                         

«Әлемдік экономика» пәнінің 
мақсаты – қазіргі кездегі әлемдік 
шаруашылықтың ерекшеліктерін, 
заңдылықтарың, даму 
мәселелерін, әлемдік 
экономиканы әлем елдерінің 
ұлттық экономикасын 
біріктіруші ретіндегі ерекше 
экономикалық жүйе және оның 
құрылмы туралы негізгі 
білімдерді береді. Бұл білімдер 
шаруашылық үдерістердің 
жаһандануы, елдердің басым 
бөлігінің экономикалары әлемдік 
шаруашылық 
үдерістерге тартыла отырып, 
олардың бір-бірінен 
тәуелділігінің артуы жағдайында 
және олар осы үдерістерде орын 
алып жатқан өзгерістерге өте 
сезімтал болып келуіне 
байланысты айрықша өзектілікке 
ие болады.  

Тақырып 1. Әлемдік 
экономика: мәні, қалыптасуы 
және даму кезеңдеріӘлемдік 
экономика дамуының қазіргі 
бағыттарыӘлем елдерінің 
типологиясыӘлемдік 
шаруашылық жүйесіндегі 
ұлттық 
экономика Халықаралық 
сауда: ХЭҚ жүйесіндегі 
рөлі, құрылымы мен 
дамуы Халықаралық 
сауданың теорияларыСауда 
саясаты және оның 
құралдары Капиталдың 
халықаралық 
қозғалысы Жұмыс күшінің 
халықаралық 
миграциясы.Әлемнің 
интеграциялық 
бірлестіктеріТрансұлттық 
корпорациялар (ТҰК) және 
оның ӘЭ мен ХЭҚ-ғы 
рөліХалықаралық валюта 
қатынастары Әлемдік қаржы 
нарықтары: құрылымы және 
негізгі 
қатысушыларыХалықаралық 
экономикалық 
ұйымдарыХалықаралық 
валюта-қаржы несие 

3 7 
Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң негіздері     
 
Экологиял
ық құқық                                                           

Пәнді оқу барысында студент:  
♣ әлемдік шаруашылықтың іс-
әрекет етуінің принциптерін, қазіргі 
заманғы мәселелері мен даму 
тенденцияларын; әлем елдерінің 
қазіргі кездегі жіктелуін және 
олардың әлеуметтік-экономикалық 
даму деңгейлерінің көрсеткіштерін; 
елдердің арасындығы экономикалық 
қатынастарының формаларын, 
олардың ұлттық экономиканың 
дамуына тигізетін әсерін; ХЭҚ-ды 
мемлекеттік реттеудің мақсаттарын 
және әдістерін; қазіргі кездегі 
әлемдік экономикадағы трансұлттық 
корпорациялардың, елдердің 
интеграциялық топтарының және 
халықаралық экономикалық және 
валюта-қаржы ұйымдарының 
қызметтері мен рөлін білу 
міндет.әлем елдерінің қазіргі кездегі 
жіктелуін және олардың әлеуметтік-
экономикалық даму деңгейлерінің 
көрсеткіштерін; 
♣ елдердің арасындығы 
экономикалық қатынастарының 
формаларын, олардың ұлттық 
экономиканың дамуына тигізетін 
әсерін; 
 
♣ әлем елдерінің қазіргі кездегі 

http://kz3.fatwords.org/safia/oushilardi-shiarmashili-jmistara-bauli-otirip-bilim-sapasin-ar/main.html
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http://kz3.fatwords.org/safia/r-oushini-z-betinshe-damui-men-z-betinshe-bilim-aluina-jadajla/main.html
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ұйымдары жіктелуін және олардың әлеуметтік-
экономикалық даму деңгейлерінің 
көрсеткіштерін; 
 

 
ТК 
1 
 

Халықаралық 
экономикалы
қ қатынастар                                           

Пәнді оқыту мақсаты – қазіргі 
кездегі әлемдік шаруашылықтың 
ерекшеліктерін, заңдылықтарың, 
даму мәселелерін, әлемдік 
экономиканы әлем елдерінің 
ұлттық экономикасын 
біріктіруші ретіндегі ерекше 
экономикалық жүйе және оның 
құрылымы туралы негізгі 
білімдерді береді. 

Бұл курста әлемдік 
шаруашылық жөнінде жалпы 
түсінік, әлемдік 
шаруашылықтың даму 
сатылары мен тенденциялары, 
ХЭҚ пәні және оның 
экономикалық ғылымдар 
жүйесіндегі орны, қазіргі 
ХЭҚ-дың даму 
тенденциялары 
қарастырылады 

3 7 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң негіздері     
 
Экологиял
ық құқық                                                           

♣ ХЭҚ-ды мемлекеттік реттеудің 
мақсаттарын және әдістерін; 
♣ қазіргі кездегі әлемдік 
экономикадағы трансұлттық 
корпорациялардың, елдердің 
интеграциялық топтарының және 
халықаралық экономикалық және 
валюта-қаржы ұйымдарының 
қызметтері мен рөлін білу міндет. 
♣ елдердің арасындығы 
экономикалық қатынастарының 
формаларын, олардың ұлттық 
экономиканың дамуына тигізетін 
әсерін; 
♣ ХЭҚ-ды мемлекеттік реттеудің 
мақсаттарын және әдістерін; 
♣ қазіргі кездегі әлемдік 
экономикадағы трансұлттық 
корпорациялардың, елдердің 
интеграциялық топтарының және 
халықаралық экономикалық және 
валюта-қаржы ұйымдарының 
қызметтері мен рөлін білу міндет. 
 

ТК 
2 Ұлттық 

экономика                                             

Пәннің мақсаты Қазақстанның 
әлеуметтік-экономикалық 
дамуының нақты мәселелерімен 
студенттерді таныстыру болып 
табылады. Мұнда Қазақстан 
экономикасының жалпы тарихи-
экономикалық сипаттамасы 
оқытылады. Кейінгі бөлімдерінде 
Қазақстан экономикасы салалық 
және инфрақұрылымдық 
деңгейде қарастырылады, 
республика экономикасының 

Ұлттық экономиканың пәні 
мен қызметтері.Ұлттық 
экономиканың құрылуының 
алғы шарттары. 
Макроэкономикалық үлгілер. 
Негізгі макроэкономикалық 
көрсеткіштер. Экономикалық 
қызметтің нәтижесін 
өлшеу.Ұлттық шаруашылық 
жүйелерінің үлгілері. Ұлттық 
экономиканың экономикалық 
өсуі. 

2 5 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Қаржы 

 

1) Ұлттық экономикадан                                            
негізгі ұғымдар мен ғылыми 
білімдер кешенін біледі және 
меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы 
үрдістер мен экономикалық 
мәліметтерді  талдап игереді  
3) бизнесте өздігінен шешім 
қабылдауда іскерлік кешенін 
қолдануға қабілетті   
 



аймақтық аспектісінің мәні 
ашылады, республиканың 
әлемдік шаруашылыққа енуі 
және нарықтық қатынастардың 
қалыптасуының өзекті 
мәселелері талданады. 

 

ТК 
2 Қазақстан 

экономикасы                                         

Пәннің мақсаты республиканың 
әлеуметтік-экономикалық 
дамуының нақты мәселелерімен 
студенттерді таныстыру болып 
табылады.  

Қазақстан 
экономикасының жалпы 
тарихи-экономикалық 
сипаттамасы оқытылады. 
Кейінгі бөлімдерінде 
Қазақстан экономикасы 
салалық және 
инфрақұрылымдық деңгейде 
қарастырылады, республика 
экономикасының аймақтық 
аспектісінің мәні ашылады, 
республиканың әлемдік 
шаруашылыққа енуі және 
нарықтық қатынастардың 
қалыптасуының өзекті 
мәселелері талданады. 

2 5 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

Микроэк
ономика 

Макроэк
ономика 

Әлемдік 
экономика 

Қаржы 

 

1)Қазақстан экономикасындағы                                     
негізгі ұғымдар мен ғылыми 
білімдер кешенін біледі және 
меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы 
үрдістер мен экономикалық 
мәліметтерді  талдап игереді  
3) бизнесте өздігінен шешім 
қабылдауда іскерлік кешенін 
қолдануға қабілетті   
 

ТК 
3 Экономикалы

қ саясат                                                                    

Экономикалық саясат пәнінің 
объектісі ретінде нарықтық 
экономика жүйесі болып 
табылады. Бұл курста 
экономикалық саясаттың 
принциптері, мақсаты, 
қайшылығы, қаржы-бюджет 
механизмі, ақша-несие 
механизмі. Экономикалық саясат 
конъюктурасының құрылымдық 
аймақтық бағыттары, әлеуметтік 
саясат қарастырылады. 

Экономикалық саясаттың 
пәні, объектісі және 
субъектілері. Экономикалық 
саясаттың қалыптасуы. 
Экономикалық саясат 
субъектілері. мемлекеттік 
(оның құрамындағы аймақтық 
және жергілікті 
институционалдық 
құрылымдарын қосқанда) 
және мемлекеттік емес 
қоғамдық одақтар мен 
бірлестіктер. Мемлекеттің 
кедендік, аграрлық, 
өндірістік, әлеуметтік 
саясаттары. 

 

2 4 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

макроэк
ономика 

Білім 
экономика
сы 

Ұлттық 
экономика 

 

1) Экономикалық саясаттан                                                                                                               
негізгі ұғымдар мен ғылыми 
білімдер кешенін біледі және 
меңгереді  
2) нарықтық экономикадағы 
үрдістер мен экономикалық 
мәліметтерді  талдап игереді  
3) бизнесте өздігінен шешім 
қабылдауда іскерлік кешенін 
қолдануға қабілетті   
 



ТК 
3 Аймақтық 

саясат                                           

Пәнді оқытудың мақсаты 

Аймақтық экономика 
экономикалық ғылымның 
маңызды салаларының бірі 
болып табылады. Оны танудағы 
басты объект - ұлттық 
экономиканың тұтастай 
жүйесіндегі 
пймақтың әлеуметтік-
экономикалық дамуы, және 
экономиканы реформалау, оның 
әрі қарай тұрақтануы қандай да 
бір аймақтық факторлар және 
шарттармен тығыз байланысты. 

 

Аймақтық экономика 
және басқару пәні. Аймақтық 
экономика және басқарудың 
теориялық негіздері 

Аймақтың 
экономикалық потенциалы 
және оны бағалау  Аймақ 
макроэкономикалық талдау 
объектісі ретінде  ҚР 
аймақтары экономикасының 
тарихи-
географиялық сипаттамасы 
Аймақтардың дамуын 
мемлекеттік реттеу қажеттігі 
мен мәні  

2 4 Экономи
калық 
теория 
негіздері 

макроэк
ономика 

Білім 
экономика
сы 

Ұлттық 
экономика 

 

мемлекеттің экономикалық 
саясатындағы аймақтар дамуының 
объективті шарттарын есепке алу 
маңыздылығын түсіну; 

- тұтас ретіндегі ұлттық экономика 
мен құраушы бөліктер ретіндегі 
оның аймақтары дамуының 
объективті өзара байланысы мен 
өзара тәуелділігіне деген көзқарасты 
қалыптастыру; 

- әкімшілік-территориалды 
құрылғының экономикасы мен 
әлеуметтік саласын реттеу мен 
басқарудың тұтастай жүйесін 
қалыптастыруға қатысты әдістемелік 
негіз бен тәсілдемелер жайлы 
көрініс беру; 

мемлекеттің экономикалық 
саясатында нақты территориялардың 
аймақтық мүдделерін жүзеге 
асырудың рационалды жолдары мен 
механизмдерін іздеуге бағыттау. 

ТК 
4 Адам және 

азаматтың 
бостандығы 
мен құқығын 
қорғау                                                                    

Адам және азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау пәні 
адам және азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау 
жалпы ережелері, жекелеген 
құқықтық қатынастарда 
құқықтарды қорғау, құқықтарды 
азаматтық-құқықтық қорғау 
шараларының  қалпына келтіру 
мүмкіндіктерін қарастырады. 

Адам және азаматтың 
құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау 
туралы жалпы ережелер. 
Құқықты қорғаудың нақты 
шаралары. Жекелеген 
құқықтық қатынастарды 
құқықтарды қорғау. 
Құқықтарды азаматтық-
құқықтық қорғау шаралары. 

3 6 мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы,  
азаматт
ық 
құқық 

кәсіпкерлі
к құқық, 

Отбасы 
құқығыны
ң негіздері 

Студент білуге міндетті: құқықты 
тану, құқық бұзылғанға дейінгі 
жағдайды қалпына келтіру, құқықты 
бұзатын немесе оның бұзылу қаупін 
туғызатын әрекеттерге тыйым салу, 
мiндеттi заттай орындатуға ұйғарым 
шығару, залалдарды, төленетiн 
айыпты  және т.б. өндiртiп алу 
сияқты азаматтық құқықтарды 
қорғау әдістерін. 

ТК 
4 

Адам құқығы 
мен 
бостандығын 
халықаралық-

пәнінің оқудың мақсаты. 
Болашақ заңгер мамандары 
құқықтық жағдайларға талдау 
жасауға үйрету. Құқықтық 

Адам құқығының қорғау 
мәселелері. Адам 
құқықтарының түсінігі мен 
оны топтастыру негіздері. 

3 6 мемлеке
т және 
құқық 

кәсіпкерлі
к құқық, 

Кусрты зерттеу нәтижесінде студент 
адам құқықтарын қорғаудың 
халықаралық стандарттары 
саласындағы қағидалары, 

http://www.netref.ru/bar-jirau-audanini-eleumettik-ekonomikali-damui-boljamina-baya.html
http://www.netref.ru/bar-jirau-audanini-eleumettik-ekonomikali-damui-boljamina-baya.html
http://www.netref.ru/bank-otimdiligi-basarubafalau-jene-taldau.html
http://www.netref.ru/bank-otimdiligi-basarubafalau-jene-taldau.html
http://www.netref.ru/kedendik-oda-ayasinda-tauar-tabasin-ziyatkerlik-menshik-obekti.html
http://www.netref.ru/kedendik-oda-ayasinda-tauar-tabasin-ziyatkerlik-menshik-obekti.html
http://www.netref.ru/srt-radiomodemni-tehnikali-sipattamasi-izmetterine-ojilatin-ta.html


құқықтық 
қорғау 

 

салдар негіздері бойынша 
азаматтық құқық, қылмыстық 
құқық, әкімшілік құқық салалары 
сияқты кеңінен қолданалатын 
салаларда азааттардың құқығы 
мен бостандығын анықтау, ҚР 
және шет елдердегі азаматтардың 
құқықтарының қатынасын 
анықтау 
 
 

Атқару билік саласындағы 
адам конституциялық 
құқықғы мен     
   бостандығын қорғау 
негіздері. 
Адам құқықғын және 
бостандығын қорғаудың 
экономикалық негізі. Адам 
құқығының кепілдігі ж»не 
заңды жауаптылық. 
Адам құқықтары туралы 
халықаралық құжаттар 
Адам құқықтарын қорғау 
механизім мен халықаралық 
институттары 
 

теорияс
ы,  
азаматт
ық 
құқық 

Отбасы 
құқығыны
ң 
негіздері.  

құрылымы, міндеттерін, дамуын, 
маңыздылығын біледі 

ТК 
5 Виктимологи

я 

Виктимология пәнінің негізгі 
мақсаты Қазақстан 
Республикасында экономиканың 
тұрақты дамуына кедергі 
болатындай әр түрлі 
қылмыстарды оқып зерттей келе 
қылмыстарды болдырмау және 
алдын - алу шараларын 
ұйымдастыру мәселелерін 
қарастыру 

Виктимологияның түсінігі 2. 
Виктимологияның пәні 3. 
Виктимділіктің түсінігі мен 
түрлері 4. Жәбірленушілерді 
топтау 5. Виктимизация 

2 7 Адам 
құқықта
рын 
қорғау 
институт
ы:  
компара
тивистік 
бағыт  

Қазақста
н 
құқығы                                                                                                                                    

Отбасы 
құқығыны
ң 
негіздері.
Бизнес 
құқығы.                                                                               

Жәбірленушінің мінез-құлық әр 
түрлі аспектілерін зерттеу, қылмыс 
құрбаны тұжырымдамасын оның 
қарым-қатынас, виктимизация, 
виктимділік, жарақат механизмі 
жәбірленушінің орны мен рөлі; 
криминологиялық ғылым жетістік-
терін қолдану теориялық білімдері 
мен практикалық дағдыларын 
нығайту үшін Қазақстан 
Республикасының, практикалық 
мәселелерді шешуде ғылым рөлін 
мағыналы түсіну мен дамыту, 
Қылмыстық Кодекстің тиісті 
баптары бойынша нақты әрекеттерді 
дұрыс саралауды қалыптастыру 
ілімдерін зерттейді 

ТК 
5 Кәмелетке 

толмағандард
ың құқық 
бұзушылығы
ның алдын 
алу 

Пәннің мақсаты - студенттерге 
кәмелетке толмағандар 
арасындағы құқықтық 
қатынастарды реттейтін құқық 
нормаларының маңызын 
түсіндіру,  олардың қоғамдағы 
алатын орнын және қоғамда 

Кәмелетке толмаған 
балалардың азаматтық 
қатынастар саласындағы 
құқықтық жағдайы; Отбасы 
құқығы бойынша отбасы мен 
кәмелетке толмағандарды 
қорғау; Еңбек қатынастары 

2 7 Адам 
құқықта
рын 
қорғау 
институт
ы:  

Отбасы 
құқығыны
ң 
негіздері.
Бизнес 
құқығы.                                                                               

Қазіргі таңда көптеген мәселелер 
мен жағдайлар өсуде, өйткені 
жасөспірімдер оның өмірі, атап 
айтқанда, өмір сүру мән-жайлары 
туралы, басқа санаттарға қатысты 
қоғам тарапынан теріс сыртқы 
әсерлерден және оның қылмыстық 



кездесетін келеңсіз жағдайлар 
кезіндегі кәмелетке 
толмағандардың жағдайын, 
олардың ерекшеліктерін 
түсіндіру 

саласындағы кәмелетке 
толмағандардың құқықтық 
жағдайы; Әкімшілік құқық 
бойынша кәмелетке 
толмағандардың 
жауаптылығы; Қылмыстық 
құқық саласындағы кәмелетке 
толмағандардың құқықтық 
жағдайы 

компара
тивистік 
бағыт  

Қазақста
н 
құқығы                                                                                                                                    

элементтері жатады, ол, «тәуекел 
тобындағы» көбірек жасөспірімдер 
болуда. Қайшылық болып табы-
лады, жастардың саны,  «қатер» 
сондықтан осы жасөспірімдермен 
профилактикалық жұмыстың жаңа 
әдістерін жүргізу қажеттілігі болып 
табылады 

ТК 
6 Білім 

экономикасы                                                                                         

Білім экономикасы  – бұл білімге 
және инновацияларға, сонымен 
бірге жаңа идеяларды, жаңа 
машиналарды, жаңа жүйелер мен 
технологияларды 
қабылдауға,  оларды практикада 
адам қызметінің барлық 
сфераларында  ендіруге  әзірлікк
е негізделген экономика. 

«Даму үшін білім» арнайы 
бағдарламасы құраушылары: 
роялти және лицензиялық 
төлемдер; 

– патенттер; 

– ғылыми мақалалар 

білім беру деңгейі; 
– орта біліммен қамту; 

– жоғары біліммен қамту 

Білім экономикасының 
индексі 

Білім индексі  

Негізгі субиндекстер- 
Экономикалық және 
институциональдық режим 
индексі, Білім беру индексі , 
Инновация индексі, 
Ақпараттық және 
коммуникативтік 
технологиялар индексі (АКТ) 

3 7 
Экономи
ка және 
бизнес, 
Білім 
беру 
философ
иясы. 
 

Инклюзив
ті білім 
беру, 
Қаржы. 

1)білім беруді қаржыландырудың 
негізгі қағидаларын, білім беру 
мақсаттарына бөлінген мемлекеттік 
қайтарымды 
субсидиялардың маңыздылығын, 
жоғары білім беру жүйесіндегі 
оқыту ваучерлерінің 
қажеттілігін,білім беру жүйесіндегі 
бюджет қаражаттарының 
жұмсалуын бақылау барысын біледі 
және меңгереді. 
2) білім беру саласындағы 
экономикалық талдаудың 
ерекшеліктерін, нарықтағы оқу 
орындарының "тартымдылық" 
ұғымы мен оның әлеуметтік-
экономикалық бағасын білім беруді 
қаржыландырудың негізгі 
қағидаларын талдап игереді . 
3) білім беру саласындағы бизнесте 
өздігінен шешім қабылдауда 
іскерлік кешенін қолдануға қабілетті   
 

ТК 
6 Экономикалы

қ білім 

Білім беру жүйесін жетілдірудің 
негізгі бағыттары бүгінгі таңдағы 
жүргізіліп жатқан 

Білім беру адами капиталды 
қалыптастыру факторы 
ретінде. «Адам капитал» 

 
3 7 

Экономи
ка және 
бизнес, 

Инклюзив
ті білім 

1)білім беруді қаржыландырудың 
негізгі қағидаларын, білім беру 
мақсаттарына бөлінген мемлекеттік 



берудегі 
өзекті 
тақырыптар                                               

шаруашылықтағы 
модернизациялаудағы нақты 
шешімдердің өте 
өзекті.педагогикалық ЖОО 
кәсіптік құзыреттілігің 
қалыптастыру экономикалық 
ғылымның базалық ұғымдарын 
оқымай мүмкін емес. Осының 
негізінде білім беру жүйесін 
реформалауда білім беру 
мекемелерінің ерекшеліктерін 
ескеру маңызды. 

ұғымының мәні. Адами 
капиталдықалыптастыру 
факторлары жүйесіндегі білім 
беру. Білімнің жақсаруының 
әлеуметтік-экономикалық 
салдары. Ғаламдандыру және 
оның білім беруге әсері. Білім 
беру әлеуметтік саланың 
маңызды саласы ретінде. 
Әлеуметтік сала түсінігі. 
Экономиканың жаңа 
талаптарға сай жұмыс 
істеуіндегі білім беру. Білім 
беруді ұйымдастырудағы 
халықаралық тәжірибе. Адам 
капиталының дамуы 
контексіндегі білім берудің 
сала ретіндегі ерекшелігі. 
Білім беру саласындағы 
экономикалық талдаудың 
ерекшеліктері. Білім берудегі 
инвестициялар тиімділігі. 
Білім беруқызметтерінің 
нарығы. Білім беру 
қызметтері білім берудің 
өнімі және қатысушылардың 
құрылымы ретінде. 
Нарықтағы оқу орындарының 
"тартымдылық" ұғымы және 
оның әлеуметтік-
экономикалық бағасы. 
Қаржыландыру мәселелері. 
Бұрынғы қаржыландыру 
жүйесінің әлеуметтік 
шығындары. Білім беруді 
қаржылық қамтамасыз ету 
жағдайы. «Төменгі әлеуметтік 
кепіл» ұғымы, білім беру мен 
қоғам дамуының шекті-сыни 
және «нақты көрсеткіштері». 

Білім 
беру 
философ
иясы. 
 

беру, 
Қаржы. 

қайтарымды 
субсидиялардың маңыздылығын, 
жоғары білім беру жүйесіндегі 
оқыту ваучерлерінің 
қажеттілігін,білім беру жүйесіндегі 
бюджет қаражаттарының 
жұмсалуын бақылау барысын біледі 
және меңгереді. 
2) білім беру саласындағы 
экономикалық талдаудың 
ерекшеліктерін, нарықтағы оқу 
орындарының "тартымдылық" 
ұғымы мен оның әлеуметтік-
экономикалық бағасын білім беруді 
қаржыландырудың негізгі 
қағидаларын талдап игереді . 
3) білім беру саласындағы бизнесте 
өздігінен шешім қабылдауда 
іскерлік кешенін қолдануға қабілетті   
 



Білім беруді 
қаржыландырудың негізгі 
қағидалары. Білім беру 
мақсаттарына бөлінген 
мемлекеттік қайтарымды 
субсидиялар. Жоғарыбілім 
беру жүйесіндегі оқыту 
ваучерлері. Білім беру 
жүйесіндегі бюджет 
қаражаттарының жұмсалуын 
бақылау. 

ТК 
7 Білім құқығы 

Құқықтық білім оқыту қазіргі 
заманғы құқықтық құндылықтар 
негізінде тұлғаның құқықтық 
мәдениетін қалыптастыру 
жөніндегі оқыту және тәрбиелеу 
жүйесін құруға бағытталған. 
Оқыту оқушылардың құқықтық 
саладағы білімді, құқықтық 
қатынастың нормалары мен 
принциптерін игеруіне 
бағытталған, тәрбиелеу 
құқықтық құндылықтарды 
ұғынуға және құқықпен 
реттелетін мәселелердегі 
қызметтердің дәлелдерін, 
қатыстылығын, анықтылығын 
қалыптастырудан тұрады. 
Тәрбиелеу білімге негізделген. 

 құқықтық білім беру мақсаты; 
 мектептегі құқықтық білімнің 

мазмұны мен құрылымы; 
 құқықтық білім беру процесін 

ұйымдастыру мен 
 нәтижелерін қамту. Білім 

саласын басқаруды реттеудің 
құқықтық негіздері. Білім 
туралы заңнамалар кешені. 

 

2 2 мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы,  
азаматт
ық 
құқық 

кәсіпкерлі
к құқық, 

Отбасы 
құқығыны
ң негіздері 

Біліуі қажет: білім саласын 
басқаруды реттеудің құқықтық 
негіздерін; білім-басқарушылықты 
құқықтық реттеу ерекшеліктерін; 
білім жүйесін басқаруды; білім 
туралы заңнамалар кешенін; білім 
туралы заңнамалар бойынша 
тәртіптік және материалдық 
жауапкершілік негіздерін; білім 
саласын басқарудағы қатынастарда 
туындайтын даулы мәселелерді 
қарау тәртібін;  
Қолдана білуі керек: кәсіптік 
қызметте білім саласын басқарудағы 
құқық нормаларын; меңгеруі керек: 
білімді басқару процесінің 
қатынасушылары құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғауды 

ТК 
7 Қазақстан 

Республикас
ындағы адам 
құқығы 

Адам және азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау 
институтының қызметі- адам 
және азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау жалпы 
ережелері, жекелеген құқықтық 
қатынастарда құқықтарды 
қорғау, құқықтарды азаматтық-
құқықтық қорғау шараларының  
қалпына келтіру мүмкіндіктерін 
қарастырады. 

Қазақстан 
Республикасындағы адам 
және азаматтың құқықтық 
мәртебесі. 
Қазақстан Республикасының 
азаматтығының түсініктері 
мен қағидаттары. 
ҚР-ғы адамның және 
азаматтың конституциялық 
құқықтары, бостандықтары 
мен міндеттері. 

2 2 мемлеке
т және 
құқық 
теорияс
ы,  
азаматт
ық 
құқық 

кәсіпкерлі
к құқық, 

Отбасы 
құқығыны
ң негіздері 

Жастардың құқықтық мәдениеттің 
маңызды құрамдарын қамтуы; өз 
құқықтары мен бостандықтарын іске 
асыра алу қабілеті міндеттерді 
орындай алуы, нақты өмірлік 
жағдайда өзінің және басқа 
адамдардың құқықтарын білу және 
қорғай алу; қоғамдағы азамат 
құқықтары мен бостандықтарын 
орнату және оларды жүзеге асыру 
арасындағы, адам құқығын жүзеге 



Жеке адамның 
конституциялық міндеттері. 
 

асыру мен мемлекеттік және 
қоғамдық мүдделерді сақтау 
арасындағы кақтығыстарды шешу 
құралдары мен жолдарын іздестіру; 
өзінің және басқа адамның әрекетін 
бағалай алу дағдысын қалыптастыру 

ТК 
8 Қазақстан 

құқығы                                             

      Қазақстан құқығы  – 
мемлекет және құқық туралы 
білімнің негізін құрайтын 
кешенді оқу пәні. Құқықтық 
білімдер жүйесінде Қазақстан 
құқығы негізгі орындардың бірін 
алады, себебі Қазақстан құқығы 
мемлекет және құкық 
теориясының негізгі түсінігін 
және қағидаларын, сонымен 
қатар қазақстандық құқықтың 
жетекші салаларын қамтитын 
кешенді оқу пәні. Оқу курсында 
құқық  саласының негізін 
қалыптастыратын құқықтық 
нормалар мен негізгі түсініктер 
қарастырылады.  
 

Қазақстан Республикасының 
Конституциясы – қоғам мен 
мемлекеттің негізгі 
заңы.Қазақстан  
Республикасының 
Конституциясының 
құрылымы. Қазақстан 
Республикасындағы 
мемлекеттік билік. Қазақстан 
Республикасында адам және 
азаматтың құқықтық 
мәртебесі. 
Қазақстан  құқығына жалпы 
сипаттама, басқа құқық 
салаларымен қарым-қатынасы 
және өзара әрекеттестігі. 
 

2 6 Адам 
құқықта
рын 
қорғау 
институт
ы:  
компара
тивистік 
бағыт  

Қазақста
н 
Республ
икасы 
әкімшілі
к құқық 
негіздері 

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң негіздері 

Қазақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері 

 

Студент білу керек: қазақстан 
құқығы құқық теориясының, 
мемлекет теориясының түсінігі жөне 
анықтамалары, құқық салаларының 
құқықтық қалыптарының әр құқық 
саласында жалпы бөлімде 
қарастырылған құқық 
қалыптарының манызды мәні, негізі 
туралы түсініктерді қамтиды. 
Студент жасай білуі керек: 
нормативтік актілерді дұрыс қолдана 
білуі қажет. 

ТК 
8 ҚР мемлекет 

және құқық 
тарихы                                               

Мемелекет және құқық тарих 
пәні биліктің түсінігі мен негізгі 
белгілері, мемлекеттік биліктің 
негізгі белгілері, ҚР мемлекеттік 
биліктің ұйымдастырылуы мен 
қызмет етуінің негізгі 
қағидалары, құқықтық 
мемлекеттің құрылуы мен дамуы 
туралы ілімдер, құқықтық 
мемлекеттің негізгі ерекшелік 
белгілері, құқықтық мемлекеттің 
азаматтық қоғаммен өзара 
байланысы, арақатынасы 
мәселелерін оқыту мақсатын 
көздейді. 

Мемлекет түсінігі 
Биліктің түсінігі; Мемлекеттік 
биліктің негізгі белгілері, 
мемлекеттік биліктің 
ұйымдастырылуы, 
Мемлкеттің құрылуы мен 
дамуы. Азаматтық қоғам, 
Құқықтық мемлекет. 

2 6 Адам 
құқықта
рын 
қорғау 
институт
ы:  
компара
тивистік 
бағыт  

Қазақста
н 
Республ
икасы 
әкімшілі

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң негіздері 

Қазақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері 

 

Студент білу керек: мемлекет және 
құқық тарихының теориялық 
тұрғыдан терең білім алу керек. 
Аталған пән студенттің 
мамандандырылған заңи ойлау 
қабілетін қалыптастыруға әсер етеді. 



к құқық 
негіздері 

ТК 
9 Азаматтық-

процессуалд
ық құқық 
негіздері 

Болашақ заңгер мамандарының 
азаматтық істерді қарау және 
шешу барысын, сот 
шешімдерінің орындалуына 
байланысты сот пен процеске 
қатысушылардың арасында 
туындайтын қоғамдық 
қатынастарды, азаматтық істерді 
сотта қараудың және шешудің 
тәртібін, соттардың және басқа 
да мемлекеттік органдардың 
қаулыларын орындау тәртібін, 
сондай-ақ азаматтық процесс 
қатысушыларының құқықтары 
мен міндеттерін және сот 
мәжілісін жүргізудің тәртібін 
білуге бағытталған. 

Азаматтық іс жүргізу 
құқығының қайнар 
көздері.Процессуалдық құқық 
бойынша барлық құқық 
салаларының іс жүргізу 
барысына жалпы түсінік.  Іс 
жүргізу құқықығын оқу 
процесінде  кұқықтық 
жүйенің мазмұны мен даму 
тенденциялары. 

3 6 Қазақста
н 
Республ
икасы 
әкімшілі
к құқық 
негіздері 

  
Қазақста
н 
Республ
икасыны
ң 
азаматт
ық 
құқық 
негіздері 

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң 
негіздеріҚ
азақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері                                                                                                                        

Студент азаматтық іс жүргізу 
құқығының қайнар көздерін, 
азаматтық істер бойынша сот 
төрелігінің жүзеге асырылу тәр-тібін 
білуі керек; және азаматтық сот ісін 
жүргізуді реттейтін барлық 
теориялық және нормативтік 
материалдарды меңгеруі 
керек.Студент үйренеді:азаматтық  
іс жүргізу құқығының жекелеген   
мәселелері бойынша ғылыми және 
өзіндік ұстанымды 
қалыптастыру;процесстің  
теориялық және тәжірибелік 
мәселелеріне өз бетінше талдау 
жасау;азаматтық іс жүргізу 
заңдарының нормаларына талдау 
жүргізу;азаматтық заңнамасын 
тәжірибеде өз бетінше қолдануды 
үйренеді 

ТК 
9 Қылмыстық-

процессуалд
ық құқық 
негіздері 

Қылмыстық іс жүргізу құқығын 
оқыту қылмыстық процестік 
заңның әлеуметтік-саяси және 
заңдык мағынасын, оны 
құрайтын нормалар мен 
институттардың өзара 
байланысын ашуды оларды 
ғылыми талдау әдістерін 
меңгеруді болжайды. 
Қылмыстық іс жүргізу 
құқықығын оқу процесінде 
студенттер кұқықтық жүйенің 
мазмұны мен даму 
тенденциялары жөніндегі білімін, 
құқықтық қоғамның әлеуметтік-
әкономикалық жаңалықтарды 
жүзеге асырудағы рөлі туралы, 
сондай-ақ қылмыстылықпен 

“Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық іс жүргізу 
құқығы” құрылымы бойынша 
жалпы және ерекше бөлімнен 
тұрады. Аталған пәннің 
жалпы бөлімі мына 
тақырыптарды қамтиды: 
қылмыстық iс жүргiзу 
құқығының ұғымы, маңызы 
және мiндеттерi, қылмыстық 
iс жүргiзу заңы және оның 
қайнар көздерi, қылмыстық 
процестiң принциптері, 
қылмыстық қудалау, 
қылмыстық процеске 
қатысушы мемлекеттiк 
органдар мен тұлғалар, 
қылмыстық процестегi 

3 6 Қазақста
н 
Республ
икасы 
әкімшілі
к құқық 
негіздері 

  
Қазақста
н 
Республ
икасыны
ң 
азаматт
ық 
құқық 

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң 
негіздеріҚ
азақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері                                                                                                                        

Студенттер жалпы білуі тиіс: кәсіби 
тәжірибедегі ғылыми зерттеу 
саласындағы ғылыми пәннің қазіргі 
жағдайын бейнелейтін талпыныстар, 
тенденциялар мен проблемалардың 
білімін терең жүйелі білуі шарт; 
жалпы ғылыми тәсілдерді, сондай-ақ 
өздерінің ғылыми зерттеулеріне 
қолданылатын арнайы тәсілдерді 
түсіну және білу; 
тәжірибелік тұрғымен қатар бар 
білімдерді түпнұсқалық түсіну және 
жаңа білімді құрау мен бейімдеуге 
қатысты да зерттеу тәсілдері мен 
талдауды да ғана қолдана білуі 
қажет; аталған ғылыми салада 
жүйелі түсінік жасай біліп, қазіргі 
ғылыми зерттеулерге сын 



қылмыстық-құкықтық күрестің 
мүмкіндігі мен шегі туралы 
білімін тереңдетеді. 
 

мүлiктiк мәселелер, 
дәлелдемелер және дәлелдеу, 
іс жүргiзушiлiк мәжбүрлеу 
шаралары. 

негіздері көзқараспен қарай біліп, 
тұжырымдар жасай алу; 
 әдістемелік талпыныстарды бағалай 
білуге, оларды талдай білуге және 
жаңа гипотезаларды ұсына білуге;   
 

ТК 
10 Қазақстан 

Республикас
ы қаржы 
құқығының 
негіздері                                                                                                        

Казакстан Республикасының 
каржы кұқығы» пәнінің 
мақсаттары мен міндеттері, оның 
заңгер мамандарды даярлаудағы 
сонымен катар оқу үрдісінде 
алатын орны өте зор болып 
табылады. Қаза.қстан 
экономикасында нарықтық 
өзгертулерді жүзеге асыру 
барысында маңызды фактордың 
дамуы үшін каржы механизмі 
белсенді қолдануы қажет. 

Қаржы құқығының пәні және 
түсінігі. Қаржы құқығының 
реттеу әдістері. 
Қаржы құқығының жүйесі. 
Мемлекеттік және жергілікті 
бюджеттердің құқыктық 
формасы және рөлі.Шет 
елдердің бюджет құқығынын 
принциптері мен 
негіздері.Мемлекеттік 
кәсіпорындардың қаржы-
құқықтық қызметін 
жоспарлау. 

2 7 Адам 
құқықта
рын 
қорғау 
институт
ы:  
компара
тивистік 
бағыт  

Қазақста
н 
құқығы                                                                                                                                    

Бизнес 
құқығы                                                                               

Қазақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері 

 

Студент білу қажет: ҚР қаржы 
саласындағы мемлекеттік органдар 
мен мекемелердің қызметін 
реттейтін негізгі нормативтік 
құқықтық актілерді. 
Студент жасай білуі тиіс: 
нормативтік құқықтық актілердегі 
коллизиялар мен ақтаңдақтарды 
анықтау және оларды жоюдың 
әдістерін 

ТК 
10 Бизнес 

құқығы                                                                               

Бизнес құқығы бойынша бизнес 
саласындағы құқықтық 
рәсімдеулерді жүзеге асырылады. 
Бизнес саласы бойынша 
студенттердің құқықтық білімін 
жетіліру мақсатында 
оқытылатын пән. 

Бизнес құқығының 
ұғымы, маңызы және 
мiндеттерi, қылмыстық iс 
жүргiзу заңы және оның 
қайнар көздерi, бизнес 
құқығының принциптері. 

2 7 Адам 
құқықта
рын 
қорғау 
институт
ы:  
компара
тивистік 
бағыт  

Қазақста
н 
құқығы                                                                                                                                    

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң негіздері 

Қазақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері 

 

Кәсіпкерлік саласындағы құқықтық 
актілерді, мемлекеттік 
бағдарламаларды білуі керек. 
Жасай білуі керек: кәсіпкерлік 
саласындағы келісім шарттар орната 
білуі қажет. 

ТК 
11 Экологиялық 

құқық                                                            

Экологиялық құқық –бұл 
қоршаған ортаны қорғау және 
табиғат пайдалануды құқықтық 
реттеу саласындағы мемлекет 
қызметінің бағытын зерттеуге 

Экологиялық құқықтың 
жалпы бөлімі қамтиды: 
экологиялық құқықтың 
түсінігі, пәні, әдісі, 
қағидалары, қайнар көздері; 

3 7 
Адам 
құқықта
рын 
қорғау 
институт

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны

«ҚР экологиялық құқығы» пәнін оқу 
кезінде студент Қазақстан 
Республикасы экологиялық 
құқығының қалыптасуы, 
жетілдірілуі және даму келешегі 



арналған қазақстандық  
құқықтың жеке бір саласы. 
Экологиялық құқықтың пәні - 
қоғам мен табиғаттың өзара 
әрекеті саласында туындайтын 
қоғамдық қатынастар болып 
табылады. 

табиғат ресурстарына меншік 
құқығы; табиғат пайдалану 
құқығы; экологопайдалануды 
және қоршаған ортаны 
қорғауды мемлекеттік реттеу 
және басқару; экологиялық 
бақылау, экологиялық 
сараптама, экологиялық 
мониторинг; экологиялық 
заңнаманы бұзғаны үшін 
жауапкершілік. Ерекше 
бөлімінде табиғат 
ресурстарын қорғаудың және 
пайдаланудың эколого-
құқықтық режимінің 
институттары орналасқан. 

 

ы:  
компара
тивистік 
бағыт. 
Қазақста
н 
құқығы 

ң 
негіздері.
Қазақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері                                                                                                                        

саласында жалпы білімдерге ие 
болуы тиіс, экологиялық 
қатынастарды реттеуге арналған 
экологиялық құқықтың негізгі 
қайнар көздерімен танысуға 
міндетті. Студент экологиялық 
құқық саласындағы қолданыстағы 
заңнаманы саралай білуге, 
экологиялық құқық саласындағы 
ұғымдар аппаратын жақсы білуге, 
«экологиялық бақылау», 
«экологиялық мониторинг» және т.б. 
ұғымдардың мазмұнын білуге 
міндетті. 

ТК 
11 Жер құқығы                                                                    

Жер құқығы жер учаскелерін 
беру, пайдалану және қорғаумен 
байланысты қоғамдық 
қатынастарды реттейтін құқық 
саласы болып табылады. Құқық 
саласы жер учаскелерін 
азаматтық айналымға енгізілген, 
азаматтық құқықтар мен 
міндеттердің объектісі ретінде 
болатын, жылжымайтын мүлік 
объектісі ретінде зерттейді және  
жер учаскелерін адаммен 
құқықтар объектісі ретінде 
сипатталған, сонымен бірге жер 
учаскелерін жылжымайтын мүлік 
объектілерінің стандартты 
тізімінен  ерекшелейтін - қолдан 
жасалмағандығы, орнынан 
ауыстырылмайтындығы, 
икемсіздігі сияқты қасиеттер тән 
табиғат объектісі ретінде 
зерттейді. 

«Жер құқығы» пәнін оқу 
кезінде студент жер құқықтық 
қатынастарын реттейтін 
нормативтік құқықтық 
қатынастардың мазмұнын, 
«Жер құқығында» 
оқытылатын мәселелерге 
қатысты теориялық 
тәсілдемелерді білуге, жер 
заңнамасымен реттелетін 
қатынастардың  үш топқа, 
атап айтқанда: 1. жер 
учаскелерін беру бойынша 
қатынастар  2. жер 
учаскелерін пайдалану 
бойынша қатынастар 3. жер 
учаскелерін екі негативті 
(антропогенді және табиғи) 
ықпал етуден  қорғау 

3 7 
Адам 
құқықта
рын 
қорғау 
институт
ы:  
компара
тивистік 
бағыт. 
Қазақста
н 
құқығы 

Қазақстан 
Республик
асы 
қаржы 
құқығыны
ң 
негіздері. 
Қазақстан 
Республик
асы салық 
құқығыны
ң негіздері                                                                                                                        

Студент ағымдағы жағдайға талдау 
жасай білуі және оның кейінгі даму 
келешегін көре білуі керек;  
«Жер құқығы» саласына кіретін 
құқықтық  қатынастарды және 
құқықтық нормаларды талдау 
дағдысына ие болуы керек. 
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