
Мамандық бағдарламасы 

5В050600 – Экономика мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы 

Бакалавриат деңгейі 

 

5В050600 – Экономика мамандығының мақсаты 
 

5В050600 – Экономика мамандығының негізгі мақсаттары 

төмендегідей: 

‒ нақты ұйым бойынша ұйымдық - технологиялық қызметтерді 

әзірлеуге, басқару технологияларын енгізу және қолдануға бітірушілерді 

дайындау; 

‒ бітірушілерді басқару үрдісімен байланысты өндірістік-

басқарушылық қызметке дайындау, соның ішінде: өндірісті басқару, басқару 

шешімдерінің тиімділігін талдау, барлық өндіріс қызметі түрлері бойынша 

контроллинг қызметін атқару; 

‒ ұйымдар мен кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін 

жүзеге асыра алатын бітірушіні дайындау; 

‒ студенттердің қәсіби қызметі аумағында міндеттерді тиімді шешу 

үшін жеке бас қасиеттерін тәрбиелеу; 

‒ студенттердің жалпы мәдениеттілік құзыреттілігін дамыту, 

белсенді азаматтық қөзқарас коммуникациялық біліктілік, ұйымдастыру-

басқару шешімдерін дәйектеу және қабылдау қабілеттілігі, салауатты өмір 

салтын, әдеп нормаларын өзін-өзі дамытушылықты қалыптастыру; 

‒ студенттердің экономика және бизнес саласында ақпараттық-

талдаушылық және кәсіпкерлік қызмет құзіреттілігін қалыптастыру. 

 

1. Біліктілік пен лауазымдардың тізімі 
 

Берілген білім беру бағдарламасының түлектеріне 5В050600 

«Экономика» мамандығы бойынша «Экономика және бизнес бакалавры» 

дәрежесі тағайындалады. 

Экономика бакалвры экономика және статистика аясында қаржы-

экономика бөлімдерінде, әртүрлі меншік формаларындағы және экономика 

саласындағы кәсіпорындарды басқарушы маман және басқа да қызметкер 

болып жұмыс істей алады. 

 

2. Бітірушінің білім беру бағдарламасы бойынша біліктілік 

сипаттамасы 

 

2.1 Кәсіби іс-әрекет аясы Кәсіби қызмет аясы барлық меншік 

түріндегі кәсіпорындат, басқару органдары, мемлекеттік органдар,  нарықтық 

экономика звеносындағы, ғылыми зерттеу институтары. 

2.2 Кәсіптік іс-әрекет нысандары 5В050600 – Экономика 

мамандығы бойынша кәсіби қызметінің объектілері болып қызмет түрлерінен, 

мөлшерінен, меншік нысандарынан және қатысушылырының (ҚР резидентері 



және резидент еместері) санаттарынан тәуелсіз ұйымдар мен фирмалар, әр 

түрлі деңгейдегі қоршаған ортаны қорғау және тиімді пайдалану ұйымдары, 

жалпыға міндетті білім беру мекемелері (гимназиялар, колледждер) және 

ғылыми зерттеу институттары мен ұйымдары болып табылады. 

2.3 Кәсіби біліктілік пәні экономика, талдау, индикативтік 

және  стратегиялық жоспарлау, жобалау, ұлттық, аймақтық экономика және 

кәсіпорындар және т.б. дәрежеде қыржылық-экономикалық шешімдер 

қабылдау, инвестициялық және инновациялық жобалардың технико-

экономикалық негізінде, әлеуметтік-экономикалық бағдарламалардың 

тиімділігін бағалау мәселелері жатады. 

2.4 Кәсіби іс-әрекет түрлері 5В050600 – Экономика мамандығы 

бойынша «Экономика және бизнес» бакалавры төмендегідей кәсіби іс-әрекет 

түрлерін атқара алады: 

‒ ұйымдастыру – технологиялық қызмет; 

‒ өндірістік-басқарушылық қызмет; 

‒ жобалау қызметі; 

‒ бакалаврлардың ғылыми-зерттеу қызметі; 

‒ білім беру қызметі. 


