
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6В04 Бизнес, басқару және құқық  

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В041 Бизнес және басқару 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В04101- Экономика 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В044 Менеджмент және басқару 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

- экономика мен инфрақұрылымның нақты секторының 

кәсіпорындары мен ұйымдары үшін жоғары білікті мамандар 

даярлауға бағытталған; 

- университеттің жоғары материалдық-техникалық және кадрлық 

потенциалын пайдалану, инновациялық сипаттағы пәндерді, 

ұйымдастыру, техника және өндіріс технологиясын қолданбалы 

экономиканың негізі ретінде оқыту; 

- аймақта өнеркәсіп және инфрақұрылым кәсіпорындары санының 

көп болуы студенттерге нақты жобаларды орындау кезінде 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуға және кәсіпорындар мен 

ұйымдардың тапсырыстары бойынша дипломдық жұмыстарды 

әзірлеуге мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

БББ мақсаты Стандартты және стандартты емес жағдайларда тиімді басқару 

шешімдерін қабылдау үшін қажетті ақпаратты жинау және өңдеу 

үшін сандық технологияларды қолдану дағдылары бар, жергілікті 

және жаһандық еңбек нарығының өзекті талаптарына сәйкес 

келетін кәсіби құзыреттілікке, қондырғыларға және құндылықтарға 

ие білікті сарапшы-экономистерді дайындау. 

БББ міндеттері 1. Білім алушылардың жалпы мәдени құзыреттілігін дамыту, оның 

ішінде кең мәдени ой-өрісін, белсенді азаматтық ұстанымды, 

коммуникациялық дағдыларды, ұйымдастырушылық-

басқарушылық шешімдерді аргументтеу және қабылдау қабілетін, 

қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеруді, өзін-өзі 

дамытуға ұмтылысты және этикалық құндылықтарды ұстануды 

қалыптастыру. 

2. Бітірушілердің еркін кәсіпкерлік қызмет жағдайында шешімдерді 

әзірлеу, қабылдау және іске асыру үшін алған білімдерін қолдана 

білуін, экономика, талдау және басқару бойынша функционалдық 

міндеттерді орындауға дайындығын көрсете білуін қалыптастыру. 

3. Экономикалық проблемаларды шешуге шығармашылық 

жақындауға қабілетті жаңа формация экономика саласында 

мамандарды даярлаудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету. 

4. Халықаралық деңгейде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін іргелі 

курстарды игеру. 

5. Кәсіби білім берудің келесі сатысында (магистратура) білім 

алуды жалғастыру үшін жағдай жасау. 

БББ оқыту нәтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар 

қабілетті: 

- азаматтық, қоғамның адамгершілік, құқықтық мәдениетінің 

құндылықтарын терең ұғыну, өз шешімдері мен іс-әрекеттерінің 

нәтижелері үшін әлеуметтік жауапкершілікті түсіну негізінде кәсіби 

және өзге де қызметті жүзеге асыру, соның ішінде өмір сүру 



қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- жеке адамдармен, ұжыммен, қоғаммен өзара іс-қимылда 

әлеуметтік белсенділік, төзімділік және көшбасшылық қасиеттерді 

көрсету; 

- ауызша және жазбаша түрде тұрақты көптілді коммуникативтік 

дағдыларды көрсете отырып, кәсіби, қоғамдық және басқа да 

қызметтерді ұйымдастыру, командалық жұмыс, зерттеу және жеке 

тұлғалық әлеуетін дамыту; 

- жаһандану және тез өзгеріп отыратын социум жағдайында ұлттық 

экономиканың, секторлар мен салалардың, нарықтық 

субъектілердің қызмет етуінің экономикалық заңдары мен 

заңдылықтарын, модельдері мен алгоритмдерін түсіндіру негізінде 

шешімдер қабылдау; 

- сандық технологиялар мен құралдарды барабар қолдану негізінде 

басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін қаржылық, 

бухгалтерлік, статистикалық және өзге де ақпаратты жинау мен 

талдауды жүзеге асыру; 

– бизнес-жоспарларды, инвестициялық және инновациялық 

жобаларды, ұйымдарды, салаларды, әкімшілік-аумақтық 

бірліктерді, аймақтарды дамыту бағдарламаларын әзірлеуге қатысу; 

- инновациялық бизнесті жоспарлау мен жүзеге асыруда және 

технологиялық жобаларды коммерциялауда оңтайлы шешімдерді 

таңдау рәсімдерін қолдану; 

- ұйымның маркетингтік, коммерциялық, инвестициялық және өзге 

де саясат түрлерінің іс-шараларын дайындауға және өткізуге 

қатысу; 

- микро, мезо және макро деңгейлерде шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің экономикалық қызметін моделдеуді жүзеге асыру; 

– бизнес-жоспарларға, инвестициялық, инновациялық жобаларға, 

функционалдық бағдарламаларға сараптама жүргізу; 

- шаруашылық жүргізуші субъектінің, саланың, өңірдің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеу; 

- бизнестің тиімділігі мен құнын арттыру, тәуекелдерді және 

сапаны басқару бойынша іс-шараларды бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  6В04101  «Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша Бизнес 

және басқару бакалавры 

Лауазымдарының тізімі  

 

-экономика және статистика саласындағы, қаржы-экономикалық 

бөлімдер мен талдау бөлімшелеріндегі қызметкерлер; 

-мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі ғылыми-зерттеу 

ұйымдарының ғылыми қызметкері; 

-әр түрлі меншік нысанындағы және түрлі саладағы қызмет 

жасайтын  кәсіпорындардың, фирмалар мен ұйымдардың жоғары 

және орта буын маманы. 

Кәсіби қызмет объектісі  - экономикалық мәселелермен айналысатын мемлекеттік 

мекемелер; 

- өнеркәсіп, аграрлық сала кәсіпорындары; 

- білім беру мекемелері (оқытушылық қызмет); 

- шағын, орта және ірі бизнес ұйымдары мен кәсіпорындары; 

- қаржы ұйымдары (банктер, салық инспекциялары, зейнетақы 

қорлары, сақтандыру агенттіктері). 

 

 

  



Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация области 

образования  
6В04 Бизнес, управление и право  

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В041 Бизнес и управление 

Код и наименование 

образовательной программы  
6В04101- Экономика 

Группы образовательных 

программ 
В044 Бизнес и управление 

Уникальность 

образовательной программы 

Уникальные конкурентные преимущества ОП 6В04101  

«Экономика» ВКГУ им. С. Аманжолова: 

-ориентирована на подготовку высококвалифицированных 

специалистов для предприятий и организаций реального 

сектора экономики и инфраструктуры; 

- использовании высокого материально-технического и 

кадрового потенциала университета, позволяющего вести 

преподавание дисциплин инновационного характера, 

организации, техники и технологии производства как основы 

прикладной экономики; 

-наличии в регионе большого количества предприятий 

промышленности и инфраструктуры дает возможность 

обучающимся  участвовать в научно-исследовательской работе 

при выполнении реальных проектов и разрабатывать 

дипломные работы по заказам предприятий и организаций. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка квалифицированных экономистов-аналитиков, 

обладающих профессиональными компетенциями, установками 

и ценностями, соответствующими актуальным требованиям 

локального и глобального рынка труда, имеющих навыки 

применения цифровых технологий для сбора и обработки 

информаций необходимой для принятия эффективных 

управленческих решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Задачи ОП 1. Развитие общекультурных компетенций обучающихся, в т.ч. 

широкого культурного кругозора, активной гражданской 

позиции, коммуникационных навыков, способности к 

аргументации и принятию организационно-управленческих 

решений, владения современными информационными 

технологиями, формирование стремления к саморазвитию и 

приверженности этическим ценностям. 

2. Формирование готовности выпускников демонстрировать 

умение применить полученные знания для выработки, принятия 

и реализации решений в условиях свободной 

предпринимательской деятельности, готовности к выполнению 

функциональных обязанностей по экономике, анализу и 

управлению. 

3. Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в 

области экономики новой формации, способного творческий 

подойти к решению экономических проблем. 

4. Освоения фундаментальных курсов на стыке наук, 

гарантирующих им профессиональную мобильность на 

международном уровне. 

5. Создание условий для продолжения образования на 

последующей ступени  профессионального образования 

(магистратура).  



Результаты обучения по ОП По завершении образовательной программы обучающиеся 

способны: 

- осуществлять профессиональную и иную деятельность 

на основе гражданственности, глубокого осознания 

ценностей нравственной, правовой культуры общества, 

понимания социальной ответственности за результаты 

своих решений и действий, в том числе, по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- проявлять социальную активность, толерантность и 

лидерские качества во взаимодействии с отдельными 

людьми, коллективом, обществом; 

-организовывать профессиональную, общественную и 

иную деятельность, демонстрируя устойчивые 

полиязычные коммуникативные навыки в устной и 

письменной форме, умения командной работы, развития 

исследовательского и личностного  потенциала; 

- принимать решения на основе интерпретации 

экономических законов и закономерностей, моделей и 

алгоритмов функционирования национальной экономики, 

секторов и отраслей, рыночных субъектов в условиях 

глобализации и быстроменяющегося социума; 

- осуществлять сбор и анализ финансовой, бухгалтерской, 

статистической и иной информации для принятия 

управленческих решений на основе адекватного 

применения цифровых технологий и инструментов; 

- участвовать в разработке бизнес – планов, 

инвестиционных и инновационных проектов, программ 

развития организаций, отраслей, административно-

территориальных единиц, регионов; 

-применять процедуры выбора оптимальных решений в  

планировании и осуществлении инновационного бизнеса 

и коммерциализации технологических проектов; 

-участвовать в подготовке и проведении мероприятий 

маркетинговой, коммерческой, инвестиционной и иных 

видов политики организации; 

- осуществлять моделирование экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов на микро, мезо и 

макро уровнях; 

- проводить экспертизу бизнес – планов, инвестиционных, 

инновационных проектов, функциональных программ; 

- разрабатывать стратегии по обеспечению 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, 

отрасли, региона; 

- оценивать мероприятия по повышению эффективности и 

стоимости бизнеса, по управлению рисками и качеством. 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень Баклавр Бизнеса и управления по образовательной программе 

6В04101 «Экономика» 

Перечень должностей - служащий в области экономики и статистики, финансовых и 

экономических отделов, аналитических подразделений; 

- научный сотрудник научно-исследовательских организаций 

государственного и негосударственного профиля; 



- специалист высшего и среднего звена предприятия, фирм и 

организаций различных отраслей и форм собственности. 

Объект  профессиональной 

деятельности 

- государственные учреждения, занимающиеся экономическими 

проблемами; 

-предприятия промышленной, аграрной отрасли; 

-образовательные учреждения (преподавательская 

деятельность); 

-организации и предприятия малого, среднего и крупного 

бизнеса; 

-финансовые организации (банки, налоговые инспекции, 

пенсионные фонды, страховые агентства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Passport of Education Program  

 

Education area code and 

classification 
6В04 Business, management and law 

Code and classification of 

training areas 
6В041 Business and management 

Сodean dnameo fe ducatio 

nprogram 
6В04101- Economy 

Groups of educational programs B044 Business and management 

The uniqueness of the 

educational program 

- focused on the training of highly qualified specialists for 

enterprises and organizations of the real sector of the economy 

and infrastructure; 

- use of high material and technical and personnel potential of the 

University, which allows teaching disciplines of innovative 

nature, organization, technology and production technology as 

the basis of applied Economics; 

- the presence of a large number of industrial and infrastructure 

enterprises in the region gives students the opportunity to 

participate in research work in the implementation of real 

projects and develop diploma works on orders of enterprises and 

organizations. 

Profile map of training within the educational program 

Objective of EP Training of qualified economists-analysts with professional 

competencies, attitudes and values that meet the current 

requirements of the local and global labor market, who have the 

skills to use digital technologies to collect and process 

information necessary for making effective management 

decisions in standard and non-standard situations. 

Purposeof EP 1. Development of General cultural competencies of students, 

including a broad cultural Outlook, active citizenship, 

communication skills, the ability to argue and make 

organizational and managerial decisions, possession of modern 

information technologies, the formation of a desire for self-

development and adherence to ethical values. 

2. Formation of readiness of graduates to demonstrate the ability 

to apply their knowledge to develop, make and implement 

decisions in a free business environment, readiness to perform 

functional duties in Economics, analysis and management. 

3. Ensuring a high level of training of specialists in the field of 

Economics of the new formation, capable of a creative approach 

to solving economic problems. 

4. Mastering fundamental courses at the intersection of Sciences 

that guarantee their professional mobility at the international 

level. 

5. Creating conditions for continuing education at the next stage 

of professional education (master's degree). 

Result of training of EP Upon completion of the educational program, students are 

expected to be able to: 

- carry out professional and other activities based on citizenship, 

deep awareness of the values of the moral and legal culture of 

society, understanding of social responsibility for the results of 

their decisions and actions, including ensuring the safety of life; 

- show social activity, tolerance and leadership qualities in 

interaction with individuals, teams, and society; 

- organize professional, social and other activities, demonstrating 



stable multilingual communication skills in oral and written 

form, teamwork skills, research and personal potential 

development; 

- make decisions based on the interpretation of economic laws 

and laws, models and algorithms for the functioning of the 

national economy, sectors and industries, market actors in a 

globalized and rapidly changing society; 

- collect and analyze financial, accounting, statistical and other 

information for making management decisions based on the 

adequate use of digital technologies and tools; 

- participate in the development of business plans, investment 

and innovation projects, development programs for 

organizations, industries, administrative divisions, regions; 

- apply procedures for selecting optimal solutions in the planning 

and implementation of innovative business and 

commercialization of technological projects; 

- participate in the preparation and implementation of marketing, 

commercial, investment and other types of policies of the 

organization; 

- to carry out modeling of economic activity of economic entities 

at micro, meso and macro levels; 

- conduct an expert review of business plans, investment, 

innovative projects, and functional programs; 

- develop strategies to ensure the competitiveness of an economic 

entity, industry, or region; 

- evaluate measures to improve the efficiency and cost of 

business, risk management and quality. 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: 
Balaur of Economics and business, majoring in 6В04101 

«Economy» 

Listofposts a bachelor of Economics can work as a specialist serving in the 

field of Economics and statistics, financial and economic 

departments, analytical divisions, a researcher of research 

organizations of state and non-state profile, a specialist of the 

highest and middle level of the enterprise, firms and 

organizations of various industries and forms of ownership. 

The object of professional activity - state institutions dealing with economic problems; 

- industrial and agricultural enterprises; 

-educational institutions (teaching activities); 

-organizations and enterprises of small, medium and large 

businesses; 

-financial organizations (banks, tax authorities, pension funds, 

insurance agencies). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


