
 

 

 

 



 



1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  5В0501000 – Государственное и местное управление 

1.1 Квалификационная характеристика 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая степень «бакалавр экономики и бизнеса» по 

специальности 5В051000 – Государственное и местное управление 

Обучающийся по специальности 5В051000 – Государственное и местное управление готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

- организационно-технологическая деятельность; 

- производственно-управленческая;  

- консультационная; 

- аналитическая; 

- проектная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность. 

Сферы профессиональной деятельности:   

- управление народным хозяйством; 

-  управление административно-территориальными таксонами; 

- экономика и менеджмент организации, предприятия, государственного учреждения. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр экономики и бизнеса» по специальности 5В051000 – Государственное и местное управление владеет следующими ключевыми 

компетенциями: 

1) КК1 - в области родного языка (казахского/русского языка)  

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области социально-экономического цикла, вписьменной и 

устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во 

всем многообразии общественных и культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на досуге; отбирать, систематизировать языковой 

материал, логически верно и аргументировано использовать его в устных и письменных высказываниях, строить речевое высказывание в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; пользоваться словарями и справочниками, эффективными методами и 

приемами создания речевых высказываний разных жанров, продуцировать устные и письменные тексты в соответствии с коммуникативными 

намерениями и ситуацией общения; навыками самосовершенствования в аспекте культуры устной и письменной речи. 

2) КК2 – в областииностранных языков   

владеет основными навыками коммуникации на английском, немецком языках: способен понимать, выражать и толковать понятия, 

мысли, чувства, факты и мнения области социально-экономического цикла в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, 

письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, дома и на досуге). Имеет навыки 

медиации и межкультурного понимания. иностранный язык в объёме, необходимом для возможности получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников; способен использовать основные фонетические, лексические и грамматические 

явления изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его как средство продуктивной коммуникации; способен понимать и 



использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; способен использовать на практике 

приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного труда; способен владеть иностранным языком в объёме, 

необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; способен изложить собственную точку зрения.  

3) КК3 – в областифундаментальной математической, естественнонаучной и технической подготовки  

способен развивать и применять математическое мышление для решения производственных задач в повседневных ситуациях, 

использовать математические способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, модели, конструкты,  графы, 

таблицы) в своей профессиональной деятельности, способен использовать количественные методы математической обработки информации в 

гуманитарных исследованиях, способен применять естественно-научные знания в профессиональной сфере, способен объяснить естественно-

научную картину мира, место и роль человека в природе в учебных дисциплинах гуманитарного цикла. 

4) КК4 – в областикомпьютерной подготовки   

способен уверенно и критично использовать современные информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций; способен 

использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять 

свои знания и методологию для решения профессиональных задач, способен использовать программные средства для решения практических 

задач в области гуманитарного цикла для подготовки материалов научных исследований; способенработать с компьютером как средством 

получения информации, работать с Интернет; способен получать, хранить, перерабатывать информацию.  

5) КК5 – в областиучебной подготовки   

обладает базовыми знаниями в области экономических и государственно-правовых дисциплин (наук), способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления: осознает потребность в постоянном обучении, может найти 

доступные возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, способен организовывать собственное обучение, в том числе, 

эффективно управляя временем и информацией как индивидуально : так и в группах; способен к профессиональному и личностному росту; 

способен приобретать новые знания, необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре. 

6) КК6 – в областисоциальной подготовки (личностные, межличностные, межкультурные, гражданскиекомпетенции)   

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и конструктивным образом участвовать в общественной и 

трудовой жизни и. в частности, во все более разнообразных обществах, а также при необходимости разрешать конфликты, способен участвовать 

в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и структур,  способен жить в коллективе, в семье, в социуме, 

в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение к нему как к ценности; способен к толерантности и 

транспаретности во взаимоотношениях в социуме, способен избегать конфликтных ситуаций, способен к компромиссам и контактам с 

окружающим его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения, способен к  

социально-коммуникативному взаимодействию с обществом, коллективом, способен к работе в группе, к сотрудничеству, способен вести 

устный и письменный диалог, монолог, деловую переписку. 

7) КК7 – в областипредпринимательской экономической подготовки   

обладает экономическими знаниями, имеет научные представления о менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и 

методы государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; способен применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 



профессиональную лексику; анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микро и макроэкономики, способен самостоятельно 

принимать эффективные решения на основе анализа и оценки экономической и правовой ситуации;  экономического и правового мышления, 

основанного на знании отечественной и зарубежной науки,  способен к целостному анализу проблем общества. 

8) КК8 – в областикультурной подготовки 

способен к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем, способен к пониманию значения 

культуры как формы человеческого существования, способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества;  

способен  к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, способен к осознанию ценности казахстанской культуры и ее места во всемирной культуре, способен 

осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, стремиться и быть готовым к 

совершенствованию и развитию общества на принципах демократии, свободы и гуманизма.  

9) КК9 – в области саморазвития 

- обладает базовыми знаниями в области социальных, гуманитарных, экономических дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления; 

- обладает навыками обращения с современной техникой, уметь использовать информационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности; 

- владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре. 

- знает социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и 

ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности; 

- соблюдает нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения; 

- знает традиции и культуру народов Казахстана; быть толерантным к традициям, культуре других народов мира.  

 

«Бакалавр экономики и бизнеса» по специальности 5В051000 – Государственное и местное управление владеют следующими 

специальными компетенциями: 

СК1 – в области национальной экономики и государственного управления 

- способен обобщать и анализировать необходимую экономическую информацию, в том числе, о результатах новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов по проблемам функционирования национальной экономики, частного и общественного секторов 

экономики;   

- способен участвовать в разработке государственных стратегий, концепций, программ по развитию административно-территориальных 

единиц, регионов, отраслей, национальной экономики; 

- способен участвовать в формировании программ индустриально-инновационного развития, осуществлять оценку их эффективности, 

организацию инвестиционной, инновационной деятельности; 

СК2 - в области моделирования экономического развития 



- способен осуществлять моделирование экономической деятельности хозяйствующих субъектов на микро, мезо и макро уровнях, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

- способен самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически значимые экономико-математические 

модели; 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

СК3 - в области экономического анализа  

- способен применять в профессиональной деятельности основные приемы и методы экономического анализа; 

- способен осуществлять сбор и анализ финансовой, бухгалтерской, статистической и иной информации, необходимой для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, региона, страны и 

использовать полученные сведений для принятия управленческих решений; 

СК4 – в областипланирования и организации производства 

- способен применять в профессиональной деятельности основные приемы и методы экономического планирования; 

- способен осуществлять выбор оптимальных методов, форм и систем планирования, организации и управления производством в 

условиях рынка и имеющихся ограниченных ресурсов; 

СК5 - в областипланирования и организации государственного и местного управления 

- способен осуществлять организацию, планирование и координацию деятельности государственного органа, организации, предприятия; 

- способен осуществлять разработку мероприятий по совершенствованию организации деятельности всех структурных подразделений 

системы (подсистемы) управления; 

СК6 – в области научно-исследовательской и обучающей деятельности 

- готов к научно-исследовательской деятельности в области государственного и местного управления, экономики на основе владение 

методами и логикой научного исследования; 

- готов к преподаванию экономических дисциплин в образовательных учреждениях среднего уровня, используя соответствующие 

программы и учебно-методические материалы. 

 

 

 

  



      Содержание образовательной программы 5В051000 «Государственное и местное управление» 

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  білім беру бағдарламасының мазмұны 

The content of the educational program 5В051000 «State and local administration» 
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1. Жалпы міндетті модульдер (ЖММ) 

1. Общие обязательные модули (ООбм, ООМ) 

1. General required modules  

Коммуникативті 1 

Коммуникативны

й 1 

Communicative 1 

Білімі мен түсінігі: 
тілдер, ауызша және 

жазбаша диалог 

жүргізу мүмкіндігі, 

монолог, іскерлік хат 

алмасу; қоршаған 

ортамен оның орны; 

іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, ақпаратты 

өңдеу, оның 

пайдалылығын 

бағалау; 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану:коммуникати

1

5 

2

5 

1,2  K(R)Ya-1104 

 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language   

ООД  А  ОК   6   Э    КК1 

КК2 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК5 

СК6 

 1,

2 

  IYa - 1103 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

 ООД А ОК    6    Э  

2 IKT-1105 Ақпараттық және 

коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Information and 

communication technologies 

ООД 

 

А ОК    3    Э  



втік коммуникациялық 

әдістерді 

қалыптастыру арқылы; 

ойлауды білдіру: 

іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, ақпараттарды 

өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау 

және белгіленген 

оқыту тапсырмаларын 

шешу үшін ұзақ 

мерзімді мақсатты 

қолдану 

коммуникативтік 

сипаттамалары: 

қоғаммен байланыс-

коммуникативті өзара 

әрекеттесу және 

насихаттау, қазақ, 

орыс және ағылшын 

тілдеріндегі 

топтамалар, топтарда 

жұмыс жасау, 

ынтымақтастық 

оқуға қабілеті: 

өздігінен білім алуға  

дағдылану, білімдерін 

қалыптастырып, 

сондай-ақ оларды 

дамыту және 

рационалды қолдану. 

Знание и понимание: 

языков, умение вести 

устный и письменный 

диалог, монолог, 

(by English language) 

 



деловую переписку;  

своего места в 

информсреде; поиск, 

отбор, систематизация, 

анализ, обработка 

информации, оценка ее 

полезности; 

применение знаний и 

понимания:посредств

ом формирования 

коммуникативных 

приемов общения; 

выражение 

суждений: поиск, 

отбор, систематизация, 

анализ, обработка 

информации, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения поставленных 

учебных задач; 

коммуникативные 

способности: умения и 

навыки социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

обществом, 

коллективом на 

казахском, русском и 

английском 

(немецком) языках, 

навыки работы в 

группе, 



сотрудничество, 

способности к учебе: 
проявление 

собственных умений и 

навыков в области 

самообразования, 

умение приобретать и 

сохранять знания, а 

также развивать и 

рационально их 

использовать. 

Knowledge and 

understanding: 

languages, ability to 

conduct oral and written 

dialogue, monologue, 

business 

correspondence; his 

place in the information 

environment; search, 

selection, 

systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation 

of its usefulness; 

applying knowledge 

and understanding: by 

means of formation of 

communicative methods 

of communication; 

expression of value 

judgments: search, 

selection, 

systematization, 

analysis, processing of 



information, evaluation 

of its usefulness and 

purposeful application in 

the long term for the 

solution of the set 

educational tasks; 

communication skills: 

skills of social and 

communicative 

interaction with the 

society, the team in the 

Kazakh, Russian and 

English (German) 

languages, group work 

skills, cooperation, 

ability to study: the 

manifestation of their 

own skills in the field of 

self-education, the 

ability to acquire and 

maintain knowledge, as 

well as to develop and 

use them rationally. 

Әлеуметтік-кұқық 

Социально-

правовой 

Socio-legal 
 

Білімі мен түсінігі: 
қоғамды дамытудың 

заңдылықтары, 

азаматтардың 

құқықтары мен 

заңдылықтарын 

сақтау; 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану: әлеуметтік 

коммуникацияларда; 

кәсіби 

1

0 

1

6 

1 С-1106  

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturalogy 

ООД С 

 

КВ 

 

2 

 

Э 

 

КК4 

КК5 

КК5 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК4 

СК5 

СК6 

 

EUR-1106  Экология және тұрақты 

даму 

Экология и устойчивое 

развитие 

Environment and 

Sustainable Development 

ООД 

OE-1106 Экономика негіздері 

Основы экономики 

Bases of economy 

ООД 



кеңістікте; 

ойлауды білдіру: 

берілген стандарттарға 

сәйкес талап етуге; 

жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, 

бағалау, міндеттерді 

шешу үшін оны 

келешекте алға 

қойылған пайдалылық 

және мақсатты 

қолдану,  

коммуникативтік 

сипаттамалары: 
толеранттылықты 

қалыптастыру, 

этникалық 

сәйкестендіру 

бейімделе білу қабілеті 

бар, мүдделері 

өкілдерінің, басқа 

халықтардың дін 

көпмәдениетті қоғамда 

құрметтеуге; 

оқуға қабілеті:  

өздігінен білім алуға 

дайындық және 

қабілеттілік. 

Знание и понимание: 

закономерностей 

развития 

общества,знание и 

соблюдение прав и 

обязанностей 

гражданина;   

1 PS-1107 

 

Саясаттану - Әлеуметтану 

Политология - социология 

PoliticalscienceSociology 

ООД С 

 

КВ 

 

3 

 

Э 

 

P-1107 Психология 

Психология 

Psychology 

ООД 

1 SIK-1101 Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы 

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

ООД А ОК    3    Э  

2 OP-1108 Құқық негіздері 

Основы права 

Law basics 

ООД С КВ 2 Э 

OBZh-1108 Өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

ООД 

S-1108 Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

ООД 



применение знаний и 

понимания: в 

социальных 

коммуникациях; 

в профессиональном 

пространстве;  

выражение 

суждений: выполнять 

задачи в соответствии 

с заданными 

стандартами;  

систематизация, 

анализ, обработка 

информации, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения поставленных 

задач; 

коммуникативные 

способности:формиро

вание толерантности, 

этнической 

идентификации, 

умение адаптироваться 

в поликультурном 

обществе, уважать 

интересы 

представителей других 

народов, религий; 

способности к учебе: 
готовность и 

способность к 

самообразованию. 



Knowledge and 

understanding: laws of 

development of society, 

knowledge and 

observance of the rights 

and duties of the citizen;   

application of 

knowledge and 

understanding: in 

social communications; 

in professional 

space;  

expression of value 

judgments: to perform 

tasks in accordance with 

the specified standards; 

systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation 

of its usefulness and 

purposeful application in 

the long term to solve 

the tasks; 

communication skills: 

formation of tolerance, 

ethnic identification, 

ability to adapt to a 

multicultural society, 

respect the interests of 

other peoples, religions; 

academic ability: 

readiness and ability to 

self-education. 

Дүниетанымдық 

Мировоззренчески
Білімі мен түсінігі: 
Әлемнің ғылыми 

6 1

0 

4 Fil-2102 Философия 

Философия 

 ООД А ОК   3 Э КК3 

КК5 



й 

Worldview 

бейнесін, әлеуметтік, 

мәдени құбылыстар 

мен процестердің 

негіздерін, 

мемлекеттің 

экономикалық 

саясатының мәні мен 

механизмдерін түсіну; 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану:   әлемдегі 

құндылық-мағыналық 

бағдарды тәжірибелік 

іске асыру: 

болмыстың, өмірдің 

құндылықтары, 

мәдениет, ғылым, 

өндіріс құндылықтары, 

басқарудың барлық 

деңгейлерінде 

экономикалық 

саясаттың стратегиясы 

мен тактикасын 

әзірлеу; 

ойлауды білдіру: 

ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, 

талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау 

және келешекте 

мемлекеттік және 

жергілікті басқару 

саласында қойылған 

міндеттерді шешу 

үшін мақсатты 

Philosophy КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК6 

3 EPG-2212 Мемлекеттің 

экономикалық саясаты 

Экономическая политика 

государства 

The economic policy of the 

State 

  БД С КВ 3 Э 

GRRR-2212 Аймақтық дамуды 

мемлекеттік реттеу 

Государственное 

регулирование 

регионального развития 

State regulation of the 

regional development 

БД 

RP-2212 Аймақтық саясат 

Региональная политика 

Regional policy 

  БД 



қолдану; 

коммуникативтік 

сипаттамалары: 

ұжыммен 

әлеуметтік-

коммуникативтік өзара 

әрекеттесу,  

ынтымақтастық, саяси 

нақтылық; 

оқуға қабілеті: 
білімді жүйелеу және 

құрылымдау, білімді 

ахуалдық-барабар 

өзектендіру, 

жинақталған білімді 

кеңейту, жетілдіру. 

Знание и понимание:  

научной картины мира, 

основ социальных,  

культурных явлений и 

процессов, сущности и 

механизмов 

экономической 

политики государства; 

применение знаний и 

понимания: 

практическая 

реализация ценностно-

смысловой ориентации 

в мире: ценности 

бытия, жизни, 

ценности культуры, 

науки, производства, 

разработка стратегии и 

тактики 



экономической 

политики на всех 

уровнях управления;  

выражение 

суждений: поиск, 

отбор, систематизация, 

анализ, обработка 

информации, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения поставленных  

задач в области 

государственного и 

местного управления; 

коммуникативные 

способности: 
социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество, 

политкорректность; 

способности к учебе: 

систематизация и  

структурирование 

знаний, ситуативно-

адекватной 

актуализации знаний, 

расширения, 

приращения 

накопленных знаний. 

Knowledge and 

understanding: the 



scientific picture of the 

world, the basics of 

social, cultural 

phenomena and 

processes, the essence 

and mechanisms of 

economic policy of the 

state; 

application of 

knowledge and 

understanding: 

practical realization of 

value-semantic 

orientation in the world: 

values of being, life, 

values of culture, 

science, production, 

development of strategy 

and tactics of economic 

policy at all levels of 

management; 

expression of value 

judgments: search, 

selection, 

systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation 

of its usefulness and 

purposeful application in 

the long term to solve 

the tasks in the field of 

public and local 

government; 

communication skills: 

social and 



communicative 

interaction with 

team, cooperation, 

political correctness; 

ability to study:  

systematization and 

structuring of 

knowledge, situational 

and adequate updating 

of knowledge, 

expansion, increment of 

accumulated knowledge. 

Экономико-

статистикалық 

Экономико-

статистический 

Economic-

statistical 

Білімі мен түсінігі: 

статистикалық, 

бухгалтерлік, салық 

және басқа да кәсіби 

ақпаратты 

қалыптастыру мен 

трансляциялаудың 

негізгі заңдары; 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану:статистикалы

қ, бухгалтерлік, 

салықтық есепте, 

аналитикалық 

қызметте, 

жоспарлауда; 

ақпараттық іздестіру 

және оны өңдеу үшін 

инновацияларды 

қолдану; 

ойлауды білдіру: 

статистикалық, 

7 1

2 

4 Sta-2216 

 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

БД С КВ 4 Э КК4 

КК7 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК6 

OBS-2216 

 

Бизнес–статистика 

негіздері 

Основы бизнес-статистики 

Fundamentals of Business 

Statistics 

БД 

PDP-2216 

 

Кәсіпорын қызметін 

жоспарлау 

Планирование 

деятельности предприятия 

Planning for the enterprise 

БД 

4 BUA-2215  

 

Бухгалтерлік есеп және 

аудит 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Book keeping and audit 

БД С КВ 3 Э 

NN-2215 Салық және салық салу 

Налоги и 

налогообложение 

Taxes and the taxation 

БД 



бухгалтерлік, 

салықтық есепке 

алудың берілген 

стандарттарына сәйкес 

міндеттерді орындау; 

ақпаратты жүйелеу, 

талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау 

және басқару 

міндеттерін шешу 

үшін перспективада 

мақсатты қолдану; 

коммуникативтік 

сипаттамалары: 
ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара 

іс-қимыл, 

ынтымақтастық, 

командада жұмыс, 

көшбасшылық; 

оқуға қабілеті: 

жаңа кәсіби білім мен 

дағдыларды өз бетімен 

алуға дайындығы мен 

қабілеті. 

Знание и понимание:  

основных законов 

формирования и 

трансляции 

профессиональной 

информации – 

статистической, 

бухгалтерской, 

налоговой; 

применение знаний и 

NPK-2215  

 

Салықтық жоспарлау және 

бақылау 

Налоговое планирование и 

контроль 

Taxplanningandcontrol 

БД 



понимания: в 

статистическом, 

бухгалтерском, 

налоговом учете, в 

аналитической 

деятельности, в 

планировании; 

применение инноваций 

для поиска 

информации и ее 

обработки; 

выражение 

суждений:выполнение 

задач в соответствии с 

заданными 

стандартами  

статистического, 

бухгалтерского, 

налогового учета; 

систематизация, 

анализ, обработка 

информации, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения 

управленческих  задач; 

коммуникативные 

способности: 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничества,  



работы в команде, 

лидерства; 

способности к учебе:   

готовность и 

способность 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания и умения. 

Knowledge and 

understanding of the 

basic laws of formation 

and translation of 

professional information 

- statistical, accounting, 

tax; 

application of 

knowledge and 

understanding: in 

statistical, accounting, 

tax accounting, in 

analytical activities, in 

planning; application of 

innovations for 

information search and 

processing; 

expression of value 

judgments: 

performance of tasks in 

accordance with the 

specified standards of 

statistical, accounting, 

tax accounting; 

systematization, 

analysis, processing of 



information, evaluation 

of its usefulness and 

purposeful application in 

the long term to solve 

management problems; 

communication skills: 

social and 

communicative 

interaction with the 

team, cooperation, team 

work, leadership; 

ability to study: 

readiness and ability to 

acquire new professional 

knowledge and skills. 

 

Каржылық-

математикалық 

Финансово-

математический 

Financial - 

mathematical 

Білімі мен түсінігі: 
математикалық заңдар 

мен экономикадағы 

әдістерді, қаржы және 

қаржы-экономикалық 

ортаның қалыптасуы 

мен қызмет етуінің 

негізгі заңдарын; 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану қаржылық 

қызметте және 

қаржылық басқаруда  

ақпаратты іздеу үшін 

инновацияны қолдану 

және математикалық 

әдістерді пайдалана 

отырып экономикалық 

талдауды білу; 

ойлауды білдіру: 

6 1

0 

2 Fin-1209 Қаржы 

Финансы 

Finance 

БД С КВ 3 Э КК5 

КК7 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК6 

GRVO-1209 Валюталыққатынастардым

емлекеттікреттеу 

Государственное 

регулирование валютных 

отношений 

Stateregulationofforeignexc

hangerelations 

БД 

FM -1209 Қаржы менеджменті 

Финансовый менеджмент 

Financial management 

БД 

1 ME-1208 Экономикадағы 

математика 

Математика в экономике 

Mathematics in Economics 

БД С КВ 3 Э 

OMA-1208 Микроэкономикалық 

талдаудың негіздері 

Основы 

БД 



қаржылық және 

экономикалық 

ақпаратты жүйелеу, 

талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау 

және берілген 

стандарттарға сәйкес 

басқару міндеттерін 

шешу үшін 

перспективада 

мақсатты қолдану; 

коммуникативтік 

сипаттамалары: 

командада жұмыс 

істеу, көшбасшылық, 

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік 

қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

оқуға қабілеті: 
өздігінен білім алуға 

дайындық және 

қабілеттілік. 

Знание и понимание:  

математических 

законов и методов в 

экономике, основных 

законов формирования 

и функционирования 

финансов и 

финансово-

экономической среды; 

применение знаний и 

понимания: в 

финансовой 

микроэкономического 

анализа 

Fundamentalsofmicroecono

micanalysis 

MMM-1208 Микро- және 

макроэкономиканың 

үлгілері 

Модели микро и 

макроэкономики 

Models of micro and 

Macroeconomics 

БД 



деятельности и 

финансовом 

управлении; 

применение инноваций 

для поиска 

информации и умение 

экономического 

анализа с 

использованием 

математических 

методов; 

выражение суждений: 

систематизация, 

анализ, обработка 

финансовой и 

экономической 

информации, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения 

управленческих  задач  

в соответствии с 

заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности: работы в 

команде, лидерства, 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество; 

способности к учебе:  



готовность и 

способность к 

самообразованию. 

Knowledge and 

understanding 

mathematical laws and 

methods in the economy, 

the basic laws of 

formation and 

functioning of Finance 

and financial and 

economic environment; 

application of 

knowledge and 

understanding: in 

financial activity and 

financial management; 

application of 

innovations for 

information search and 

ability of economic 

analysis using 

mathematical methods; 

expression of value 

judgments: 

systematization, 

analysis, processing of 

financial and economic 

information, evaluation 

of its usefulness and 

purposeful application in 

the long term to solve 

management problems 

in accordance with the 

specified standards; 



communication skills: 

team work, leadership, 

social and 

communicative 

interaction with the 

team, cooperation; 

academic ability: 

readiness and ability to 

self-education. 

Кәсіби-

коммуникативтік 

Профессионально

-

коммуникативны

й 

Professional 

communication 

Білімі мен түсінігі: 
тілдерді, ауызша және 

жазбаша диалог, 

монолог, іскерлік хат 

алмасуды жүргізе білу. 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану:   

коммуникативтік 

қарым-қатынас  

тәсілдерін 

қалыптастыру арқылы; 

ойлауды білдіру:  

Кәсіби және 

коммуникативтік 

тапсырмаларды шешу 

үшін іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, 

болашақта оның 

пайдалылығын және 

мақсатты қолдануын 

бағалау; 

коммуникативтік 

сипаттамалары: 
қоғаммен, ұжыммен 

7 1

1 

3  PK(R)Ya-2201 Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

 БД  В ОК    2   Э КК1 

КК2 

КК5 

КК6 

КК7 

КК8 

СК1 

СК3 

СК4 

СК6 

3 POIYa-2202 Кәсіби-бағытталған шет 

тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented 

foreign language 

 БД  В ОК    2 Э 

3 ECN -2211 Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

 БД  С КВ 3 Э 

MEPP-2211 Экономикалық процестер 

мен болжауларды 

моделдеу 

Моделирование в 

экономических процессах 

и в прогнозировании 

Modeling of economic 

processes and in predicting 

 БД  

POKM-2211 Ғылымдағы компьютерлік 

үлгілеу және 

бағдарламалық жасақтама 

 БД  



қазақ, орыс және 

ағылшын (неміс) 

тілдерінде әлеуметтік-

коммуникативтік өзара 

іс-қимыл дағдылары 

мен біліктері, топта 

жұмыс істеу 

дағдылары, 

ынтымақтастық,көшбас

шылық 

оқуға қабілеті:  

тілдерді меңгеру 

саласында өз 

қабілеттері мен 

дағдыларын көрсету, 

білім алу және сақтау, 

сондай-ақ оларды 

дамыту және ұтымды 

пайдалану. 

Знание и понимание: 

языков, умение вести 

устный и письменный 

диалог, монолог, 

деловую переписку. 

применение знаний и 

понимания:посредство

м формирования 

коммуникативных 

приемов общения; 

выражение суждений: 
поиск, отбор, 

систематизация, 

анализ, обработка 

информации, оценка ее 

полезности и 

Программное обеспечение 

и компьютерное 

моделирование  

The  

softwareandcomputer’smode

ling 



целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения поставленных 

профессионально-

коммуникативных 

задач; 

коммуникативные 

способности: умения и 

навыки социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

обществом, 

коллективом  на 

казахском, русском и 

английском (немецком) 

языках, навыки работы 

в группе, 

сотрудничество, 

лидерство; 

способности к учебе: 

проявление 

собственных умений и 

навыков в области 

владения языками, 

умение приобретать и 

сохранять знания, а 

также развивать и 

рационально их 

использовать. 

Knowledge and 

understanding: 

languages, ability to 

conduct oral and written 

dialogue, monologue, 



business correspondence. 

applying knowledge 

and understanding: by 

means of formation of 

communicative methods 

of communication; 

expression of value 

judgments: search, 

selection, 

systematization, analysis, 

processing of 

information, evaluation 

of its usefulness and 

purposeful application in 

the long term for the 

solution of professional 

and communicative 

tasks; 

communication skills: 

skills of social and 

communicative 

interaction with the 

society, the team in 

Kazakh, Russian and 

English (German) 

languages, group work 

skills, cooperation, group 

work skills, cooperation, 

leadership; 

ability to study: the 

manifestation of their 

own skills in the field of 

language skills, the 

ability to acquire and 

maintain knowledge, as 



well as to develop and 

use them efficiently. 

Жалпы 

басқарушылық 

Общеуправленчес

кий 

Operating 

Білімі мен түсінігі: 

 нарықты басқару мен 

зерттеудің негізгі 

заңдары; 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану:   кәсіби 

басқарушылық 

қызметте; нарықтық 

ақпаратты іздестіру 

үшін инновацияларды 

қолдану және нарық 

зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну 

мүмкіндігі; 

ойлауды білдіру:   

берілген стандарттар 

мен нақты нарықтық 

ортаға сәйкес 

басқарушылық 

міндеттерін орындау; 

коммуникативтік 

сипаттамалары: 

ұжыммен, командамен 

әлеуметтік-

коммуникативтік өзара 

іс-әрекет, 

ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

көшбасшылық.  

оқуға қабілеті: 

басқарушылық 

инновацияларды 

6 1

0 

3 Men-2206 Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

БД В ОК 3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

4 Mar-2207 Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

БД В ОК 3 Э 



әзірлеуге дайындығы 

және қабілеті. 

Знание и понимание: 

основных законов 

управления и 

исследования рынков; 

применение знаний и 

понимания:в 

профессиональной 

управленческой 

деятельности; 

применение инноваций 

для поиска рыночной 

информации и умение 

представлять 

результаты своих 

исследований рынка;  

выражение суждений: 
выполнение 

управленческих задачи 

в соответствии с 

заданными стандартами 

и конкретной рыночной 

средой;  

коммуникативные 

способности: 
социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

командой, 

сотрудничество, 

толерантность; 

лидерство 

способности к учебе:  



готовность и 

способность к 

разработке 

управленческих 

инноваций. 

Knowledge and 

understanding of: basic 

laws of management and 

market research; 

application of 

knowledge and 

understanding: in 

professional management 

activities; the use of 

innovations to search for 

market information and 

the ability to present the 

results of their market 

research; 

expression of value 

judgments: performance 

of management tasks in 

accordance with the 

specified standards and 

specific market 

environment; 

communication skills: 

social and 

communicative 

interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

leadership 

ability to learn: the 

willingness and ability to 

develop management 



innovations. 

Теоретико-

экономикалық 

Теоретико-

экономический 

Theoretical - 

economic 

Білімі мен түсінігі: 
экономиканы танудың 

соңғы кезеңдері, 

экономикалық 

процестердің өзектілігі 

және олардың 

формализациясы;микро

экономиканың 

субъектілері мен 

заңдылықтары; 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану:       
экономикадағы 

теориялық және 

эксперименттік 

зерттеулер, кәсіби 

кеңістікте; ақпаратты 

іздестіру үшін 

инновацияларды 

пайдалану және 

өздерінің 

зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну 

мүмкіндігі; 

ойлауды білдіру:    

теориялық 

экономикалық 

модельдерді құруда 

және экономикалық 

заңдарды қолдануда, 

экономикалық 

8 1

3 

 2 IEU-1223 Экономикалық ілімдер 

тарихы 

История экономических 

учений 

The History of economic 

doctrines 

 БД  С КВ    3 Э КК3 

КК4 

КК5 

КК7 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК6 

UFR-1210 

 

Қаржы ресурстарын 

басқару 

Управление финансовыми 

ресурсами 

Management of financial 

resources 

 БД  

MFS-1210 

 

Әлемдік қаржы жүйесі 

Мировая финансовая 

система 

Theworldfinancialsystem 

 БД  

2 Mik-1204 

 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

 БД  В ОК    2 Э 

1 ET-1203 Экономикалык теория 

Экономическая теория 

EconomicTheory  

 БД  В ОК    3 Э 



процестерді талдауда; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:    

заманауи ғылыми және 

практикалық 

экономикалық 

міндеттерді 

қалыптастыру және 

шеше білуге ықпал 

ететін кәсіби 

мәдениеттің жоғары 

деңгейі; 

оқуға қабілеті: 

экономикалық 

зерттеулердегі 

заманауи, динамикалық 

теориялар мен әдістерді 

игеруде. 

Знание и понимание:  

последовательных 

этапов познания 

экономики;  сущности 

и законов 

экономических 

процессов,  их 

формализации; 

субъектов и 

закономерностей 

микроэкономики; 

применение знаний и 

понимания: в 

теоретических  

и экспериментальных 

исследованиях в 

экономике, 



в профессиональном 

пространстве;  

применение инноваций 

для поиска информации 

и умение представлять 

результаты своих 

исследований;  

выражение суждений:  
в построения 

теоретических 

экономических 

моделей и 

использовании 

экономических 

законов,  в анализе 

экономических 

процессов;   

коммуникативные 

способности:  высокий 

уровень  

профессиональной  

культуры, 

способствующей 

умению формировать и 

решать современные 

научные и 

практические 

экономические задачи; 

способности к учебе:   

в  освоении 

современных,  

динамичных теорий и 

методов в 

экономических 

исследованиях. 



Knowledge and 

understanding: 

consecutive stages of 

knowledge of economy; 

essence and laws of 

economic processes, their 

formalization; subjects 

and laws of 

microeconomics; 

application of 

knowledge and 

understanding:  

theoretical  

and experimental 

research in Economics, 

 in professional 

space;application of 

innovations for 

information search and 

ability to present the 

results of their research; 

expression of value 

judgments: in the 

construction of 

theoretical economic 

models and the use of 

economic laws in the 

analysis of economic 

processes; 

communication skills: a 

high level of professional 

culture that contributes to 

the ability to form and 

solve modern scientific 

and practical economic 



problems; 

ability to study: in the 

development of modern, 

dynamic theories and 

methods in economic 

research.  

Макроэкономика

лык 

Макроэкономиче

ский 

Macroeconomic 

Біліміментүсінігі: 

макроэкономикалық 

процестердің мәні мен 

заңдылықтары, оларды 

формализациялау; 

экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

тетіктері; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану 
теориялық және 

эксперименттік 

экономикадағы 

зерттеулер, мемлекеттік 

және жергілікті басқару 

органдарында; 

ақпаратты іздеуде 

инновацияларды 

пайдалану, 

экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

шараларын негіздеу 

және іске асыру; 

ойлауды білдіру:   

теориялық 

макроэкономикалық 

модельдерді құруда, 

макроэкономикалық 

процестерді талдауда; 

5 8 3 GRE -2206 Экономиканы мемлекеттік 

реттеу 

Государственное 

регулирование экономики 

Public regulation of 

economy 

БД В ОК 2 Э КК3 

КК4 

КК5 

 

3 Mak-2205 Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

БД В ОК 3 Э КК7 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК6 



экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

мәселелерін шешуде; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:   

ұжыммен, командамен  

өзара әлеуметтік-

коммуникативтік 

байланыс, 

ынтымақтастық, 

төзімділік; 

көшбасшылық  

оқуға қабілеті:  

жинақталған білімдерін 

кеңейту, білімдерін 

актуализациялау, 

білімді құрылымдау. 

Знание и понимание:  
сущности и 

закономерностей 

макроэкономических 

процессов,  их 

формализа ции; 

механизмов 

государственного 

регулирования 

экономики; 

применение знаний и 

понимания: в 

теоретических  

и экспериментальных 

исследованиях в 

экономике, 

в государственном и  

местном управлении;  



применение инноваций 

для поиска 

информации, 

обоснования и 

реализации 

мероприятий 

государственного 

регулирования 

экономики;  

выражение суждений:  
в построения 

теоретических 

макроэкономических 

моделей,  в анализе 

макроэкономических 

процессов;  в решении 

задач государственного 

регулирования 

экономики; 

коммуникативные 

способности: 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

командой, 

сотрудничество, 

толерантность; 

лидерство 

способности к учебе: 
структурирование 

знаний, ситуативно-

адекватной 

актуализации знаний, 

расширения, 



приращения 

накопленных знаний. 

Knowledge and 

understanding: essence 

and regularities of 

macroeconomic 

processes, their 

formalization; 

mechanisms of state 

regulation of the 

economy; 

application of 

knowledge and 

understanding: in 

theoretical  

and experimental 

research in Economics, 

 in state and local 

management; application 

of innovations for 

information search, 

substantiation and 

implementation of 

measures of state 

regulation of economy; 

expression of value 

judgments: in the 

construction of 

theoretical 

macroeconomic models, 

in the analysis of 

macroeconomic 

processes; in solving 

problems of state 

regulation of the 



economy; 

communication skills: 

social and 

communicative 

interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

leadership 

ability to study: 

structuring of knowledge, 

situational and adequate 

updating of knowledge, 

expansion, increment of 

accumulated knowledge. 

Экономикалык 

Экономический 

Economic 

Біліміментүсінігі:кәсіп

орынэкономикасының, 

қалашаруашылығының

мәніменқұрылымы, 

олардыталдауалгоритм

деріжәнеэкономикалық

шешімдердінегіздеу; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану 
кәсіпорындар мен 

қалалық шаруашылық 

экономикасындағы 

теориялық және 

эксперименттік  

зерттеулер, 

кәсіпорынның және 

қаланың экономикасын 

дамыту мәселелерін 

шешуде; ақпараттық-

іздеу және басқару 

шешімдеріне 

инновацияларды 

6 1

0 

6 EP-3219 Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Economy of Enterprises 

 БД  С КВ  3 Э КК3 

КК4 

КК5 

КК7 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК6 

OEUP -3219 Кәсіпорын экономикасы 

мен басқару негіздері 

Основы экономики и 

управления предприятием 

Basic economics and 

business management 

ESH-3219 Ауыл шаруашылық 

экономикасы 

Экономика сельского 

хозяйства 

Аgricultural economics 

6 GH-3218 

 

Қалалық шаруашылық 

Городское хозяйство 

Urban economy 

 БД  С КВ  3 Э 

MEI-3218 Халықаралық 

экономикалық интеграция 

Международная 

экономическая интеграция 

International Economic 

 БД  



пайдалану; 

ойлауды білдіру:    

ақпаратты жүйелеу, 

талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау 

және берілген 

стандарттарға сәйкес 

кәсіпорын экономикасы 

мен қала 

шаруашылығында 

қойылған міндеттерді 

шешу үшін мақсатты 

қолдану; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:    

командада жұмыс істеу, 

көшбасшылық, 

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік 

қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

оқуға қабілеті өз 

білімін жетілдіруге 

дайындық және 

қабілеттілік. 

Знание и понимание:  
сущности и структуры 

экономики 

предприятия, 

городского хозяйства, 

алгоритмов их анализа 

и обоснования 

экономических 

решений; 

применение знаний и 

Integration 

SS-3218  Стандартизациялау және 

сертификациялау  

Стандартизация и 

сертификация 

Standardizationandcertificati

on 

 БД  



понимания: в 

теоретических  

и экспериментальных 

исследованиях  

экономики 

предприятия и 

городского хозяйства, 

в решении проблем 

развития экономики 

предприятия и города;  

применение инноваций 

для поиска информации 

и принятия 

управленческих 

решений;  

выражение суждений:   

систематизация, 

анализ, обработка 

информации, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение для 

решения поставленных 

задач в экономике 

предприятия и в 

городском хозяйстве  в 

соответствии с 

заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности: работы в 

команде, лидерства, 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 



коллективом, 

сотрудничество; 

способности к учебе:  

готовность и 

способность к 

самообразованию. 

Knowledge and 

understanding: the 

essence and structure of 

the economy of the 

enterprise, municipal 

economy, algorithms for 

their analysis and 

justification of economic 

decisions; 

application of 

knowledge and 

understanding: in 

theoretical  

and experimental 

studies of business 

Economics and urban 

development, 

 in the solution of 

problems of development 

of economy of the 

enterprise and of the city; 

application of 

innovations to search for 

information and 

managerial decision-

making; 

expression of value 

judgments: 

systematization, analysis, 



processing of 

information, evaluation 

of its usefulness and 

purposeful application to 

solve the tasks in the 

economy of the 

enterprise and in the 

urban economy in 

accordance with the 

specified standards; 

communication skills: 

team work, leadership, 

social and 

communicative 

interaction with the team, 

cooperation; 

academic ability: 

readiness and ability to 

self-education. 

2. Мамандық бойынша міндетті модульдер  (МММ) 

2. Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2. Mandatory modules in the specialty 

Аймактык-

баскарушылық 

Регионально-

управленческий 

Regionalmanageri

al 

Біліміментүсінігі: 

муниципалды 

басқарудың негізгі 

заңдары, өңірлік 

экономиканың жұмыс 

істеуі және басқару; 

өзін-өзі басқарудың 

мәні мен тетіктері; 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану:аймақтық және 

6 1

0 

5 MM -3305 Муниципалды 

менеджмент 

Муниципальный 

менеджмент 

MunicipalManagement 

 ПД  C КВ    4 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК8 

КК9 

СК1 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

MUSU -3305 Жергілікті басқару және 

өзін-өзі басқару 

Местное управление и 

самоуправление 

Local government and self-

government 



муниципалдық 

басқаруда; ақпаратты 

іздестіру үшін 

инновацияларды 

пайдалану және 

өздерінің зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну 

мүмкіндігі; 

ойлауды білдіру:    

аймақтық  және 

муниципалды басқаруда 

белгіленген 

стандарттарға сәйкес 

міндеттерді шешу үшін 

жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның 

пайдалылығын және 

мақсатты қолданылуын 

бағалау; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:     

жергілікті 

қоғамдастықпен, 

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара 

қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқуға қабілеті:    жаңа 

білім мен дағдыларды 

өз бетімен меңгеруге 

дайындық және қабілет. 

Знание и понимание: 

основных законов 

муниципального 

6 REU-3302 Аймақтық экономика және 

басқару 

Региональная экономика и 

управление 

Regional Economy and 

Administration 

 ПД  В ОК    2 Э 



менеджмента,  

функционирования и 

управления 

региональной 

экономики;  сущности и 

механизмов 

самоуправления; 

применение знаний и 

понимания:в 

региональном и  

муниципальном 

управлении;  

применение инноваций 

для поиска информации 

и умение представлять 

результаты своих 

исследований; 

выражение суждений:  
систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения поставленных 

задач  в соответствии с 

заданными стандартами  

в региональном и  

муниципальном 

управлении;   

коммуникативные 

способности: 
социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 



местным сообществом, 

коллективом, 

сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и 

способность 

самостоятельно 

приобретать новые  

знания и умения. 

Knowledge and 

understanding of the 

basic laws of municipal 

management, of 

functioning and 

management of regional 

economy; essence and 

mechanisms of self-

government; 

application of 

knowledge and 

understanding: in 

regional and municipal 

management; application 

of innovations to search 

for information and the 

ability to present the 

results of their research; 

expression of value 

judgments: 

systematization, analysis, 

processing of 

information, evaluation of 

its usefulness and 

purposeful application in 



the long term to solve the 

tasks in accordance with 

the specified standards in 

the regional and 

municipal management; 

communication skills: 

social and communicative 

interaction with the local 

community, collective; 

cooperation, tolerance; 

ability to study: 

readiness and ability to 

independently acquire 

new knowledge and 

skills. 

Мемлекеттiк 

-басқару шылық 

Государственно-

управленческий 

State management 

Білімі мен түсінігі: 
әлеуметтік-

экономикалық 

болжаудың және 

жоспарлаудың мәні мен 

тәртібі, мемлекеттік 

қаржылық реттеу және 

инвестициялау 

механизмдері; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану:  
теориялық  

және эксперименттік 

болжау және жоспарлау 

зерттеулерінде, 

 мемлекеттік қаржылық 

реттеу проблемаларын 

шешуде, ақпаратты 

іздеу және 

басқарушылық 

7 1

2 

5 GFR  -3217 Мемлекеттік қаржылық 

реттеу  

Государственное 

финансовое регулирование 

State financial regulation 

БД С КВ 3 Э КК4 

КК5 

КК5 

КК6 

КК7 

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

 

VED-3217 Сыртқы экономикалық 

қызмет 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Foreign economic activity 

БД 

IN-3217 Инвестициялау 

Инвестирование 

Investment 

БД 

5 SEP-3304 

 

Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлау 

Социально-экономическое 

планирование 

Socio-economic Planning 

 ПД  С КВ    4 Э 

PSER-3304 

 

Әлеуметтік-экономикалық 

дамуды болжамдау 

 ПД  



шешімдер қабылдау 

үшін инновацияларды 

қолдану; 

ойлауды білдіру:   

жүйелеу, талдау, 

ақпараттарды өңдеу, 

оның пайдалылығын 

бағалау және болжау 

және жоспарлау 

міндеттерін шешу үшін 

мақсатты пайдалану, 

белгіленген 

стандарттарға сәйкес 

мемлекеттік қаржылық 

реттеу; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:     

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара 

қарым-қатынас, 

көшбасшылық, 

ынтымақтастық; 

оқуға қабілеті:   жаңа 

білім мен дағдыларды 

өз бетімен меңгеруге 

дайындық және қабілет. 

Знание и понимание:  

сущности и процедур 

социально-

экономического 

прогнозирования и 

планирования, 

механизмов 

государственного 

финансового 

Прогнозирование 

социально-

экономического развития 

Predicting the socio-

economic development  



регулирования и  

инвестирования; 

применение знаний и 

понимания: в 

теоретических  

и экспериментальных 

исследованиях  

прогнозирования и 

планирования, 

в решении проблем 

государственного 

финансового 

регулирования;  

применение инноваций 

для поиска информации 

и принятия 

управленческих 

решений;  

выражение суждений:   

систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение для 

решения поставленных 

задач в 

прогнозировании и 

планировании, 

государственном 

финансовом 

регулировании  в 

соответствии с 

заданными 

стандартами; 

коммуникативные 



способности:  

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

лидерство, 

сотрудничество; 

способности к учебе:   
готовность и 

способность 

самостоятельно 

приобретать новые  

знания и умения. 

Knowledge and 

understanding the 

essence and procedures of 

socio-economic 

forecasting and planning, 

mechanisms of state 

financial regulation and 

investment; 

application of 

knowledge and 

understanding:  in 

theoretical  

and experimental 

forecasting and planning 

studies, 

 in solving the problems 

of state financial 

regulation; application of 

innovations for 

information search and 

management decision-

making; 



expression of value 

judgments: 

systematization, analysis, 

processing of 

information, evaluation of 

its usefulness and 

purposeful application to 

solve the tasks in 

forecasting and planning, 

state financial regulation 

in accordance with the 

specified standards; 

communication skills: 

social and communicative 

interaction with the team, 

leadership, cooperation; 

ability to study:  

readiness and ability to 

independently acquire 

new knowledge and 

skills. 

Мемлекеттiк 

Государственный 

State 

Біліміментүсінігі: 
мемлекеттік басқарудың 

тұжырымдамалық 

негіздері, мемлекет пен 

бизнес арасындағы 

өзара әрекеттесудің 

негізгі заңдары мен 

механизмдері; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану:    

мемлекеттік басқару 

тәжірибесінде, мемлекет 

пен бизнестің өзара іс-

қимыл тетіктерін іске 

7 1

2 

5 

 

GB-3303 Мемлекет және бизнес 

Государство и бизнес 

Government and Business 

ПД  С КВ    4 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК8 

КК9 

СК1 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

GP-3303 Мемлекеттік кәсіпкерлік 

Государственное 

предпринимательство 

State enterprise 

ПД  

5 TGU-3301 Мемлекеттік басқару 

теориясы 

Теория государственного 

управления 

The theory of public 

administration 

ПД В ОК 3 Э 



асыруда; мемлекеттік 

басқаруда ақпаратты 

іздеу және өңдеу үшін 

инновацияларды 

пайдалану; 

ойлауды білдіру:    

берілген стандарттарға 

сәйкес мемлекеттік 

басқару міндеттерін 

орындау; ақпаратты 

жүйелеу, талдау, өңдеу, 

оның пайдалылығын 

бағалау және мемлекет 

пен бизнестің өзара іс-

қимылының алға 

қойылған міндеттерін 

шешу үшін 

перспективада мақсатты 

қолдану; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:     

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік 

қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, 

төзімділік; белсенді 

азаматтық позицияны 

иелену қабілеті; 

оқуға қабілеті:     жаңа 

білім мен дағдыларды 

өз бетімен меңгеруге 

дайындық және қабілет. 

Знание и понимание: 

концептуальных основ 

государственного 



управления,основных 

закономерностей и 

механизмов 

взаимодействия 

государства и бизнеса; 

применение знаний и 

понимания:в практике 

государственного 

управления, в 

реализации механизмов 

взаимодействия 

государства и бизнеса;  

применение инноваций 

для поиска и обработки 

информации в 

государственном 

управлении; 

выражение суждений: 
выполнение задач 

государственного 

управления в 

соответствии с 

заданными 

стандартами;  

систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения поставленных 

задач взаимодействия 

государства и бизнеса; 

коммуникативные 

способности: 



социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество, 

толерантность;   

способность занимать 

активную гражданскую 

позицию; 

способности к учебе:  
готовность и 

способность 

самостоятельно 

приобретать новые  

знания и умения. 

Knowledge and 

understanding 

conceptual foundations of 

public administration, 

basic laws and 

mechanisms of interaction 

between the state and 

business; 

application of 

knowledge and 

understanding: in the 

practice of public 

administration, in the 

implementation of 

mechanisms of interaction 

between the state and 

business; the use of 

innovations for the search 

and processing of 

information in public 



administration; 

expression of value 

judgments: 

implementation of public 

administration tasks in 

accordance with the 

specified standards; 

systematization, analysis, 

processing of 

information, evaluation of 

its usefulness and 

purposeful application in 

the long term to solve the 

tasks of interaction 

between the state and 

business; 

communication skills: 

social and communicative 

interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

ability to take an active 

civil position; 

ability to study: 

readiness and ability to 

independently acquire 

new knowledge and 

skills. 

3.Белгілі бір мамандыққа модульдер таңдауы (БММТ) 

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Elective modules for a specific specialty   

Білімберутраекториясы: Экономиканымемлекеттікбасқару 

Образовательнаятраектория: Государственноеуправлениеэкономикой 

Educational trajectory:  State  administration by economy 

Арнайы-

басқарушылық 

Біліміментүсінігі:дағда

рысқақарсыбасқаружүй

1

0 

1

7 

7 AU-4222 

 

Дағдарысқақарсыбасқару 

Антикризисноеуправление 

 БД  С КВ    3 Э КК5 

КК6 



Специально-

управленческий 

Specially-

management 

елері, 

әлеуметтіксаланыреттеу

тетіктері, 

стратегиялықжоспарлау

жәнемемлекеттікбасқар

удағыбюджеттеуәдістер

і; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану:     

дағдарысқа қарсы 

басқару саласында, 

әлеуметтік саланы 

реттеуде, Стратегиялық 

жоспарлау мен 

бюджеттеуде, 

қабылданатын 

ұйымдық-

басқарушылық 

шешімдердің шарттары 

мен салдарын бағалауда 

кәсіби қызметті жүзеге 

асыруда; 

ойлауды білдіру:    

дағдарысқа қарсы 

басқарудың шешімдер 

қабылдау үдерісінде; 

әлеуметтік саланы 

реттеуде, стратегиялық 

жоспарлау мен 

бюджеттеуде 

мемлекеттік басқарудың 

белгіленген 

нормаларына сәйкес 

міндеттерді орындау; 

коммуникативтік 

Antirecessionary 

Management 

КК7 

КК8 

КК9 

СК1 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

7 GRSS-4309 Әлеуметтік саланы 

мемлекеттік реттеу 

Государственное 

регулирование социальной 

сферы 

State regulation of the social 

sphere 

ПД С КВ 4 Э 

7 SPBPPA-4223 Мемлекеттік басқарудағы 

бюджеттік процесстер 

және стратегиялық 

жоспарлау 

Стратегическое 

планирование и 

бюджетные процессы в 

государственном 

управлении 

Strategicplanningandthebud

getaryprocessesinpublicadmi

nistration 

 БД  С КВ    3 Э 



сипаттамалары:    

қақтығыстарды 

басқаруда; 

ынтымақтастық, 

көшбасшылық;команда

мен әлеуметтік және 

коммуникативтік 

қарым-қатынас; 

оқуға қабілеті:     жаңа 

білім мен дағдыларды 

өз бетімен меңгеруге 

дайындық және қабілет. 

Знание и понимание:  

системы 

антикризисного 

управления, механизмов 

регулирования 

социальной сферы, 

методов 

стратегического 

планирования и 

бюджетирования в 

государственном 

управлении; 

применение знаний и 

понимания:в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в области 

антикризисного 

управления,  в 

регулировании 

социальной сферы, в 

стратегическом 

планировании и 



бюджетировании,   в  

оценке условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; выражение 

суждений:  в процессе 

принятия решений  

антикризисного 

управления; 

выполнение задач в 

соответствии с 

заданными стандартами 

государственного 

управления  в 

регулировании 

социальной сферы, в 

стратегическом 

планировании и 

бюджетировании; 

коммуникативные 

способности: в 

управлении 

конфликтами;  

сотрудничества, 

лидерства; 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом; 

способности к учебе:   
готовность и 

способность 

самостоятельно 



приобретать новые  

знания и умения. 

Knowledge and 

understanding systems 

of crisis management, 

mechanisms of regulation 

of the social sphere, 

methods of strategic 

planning and budgeting in 

public administration; 

application of 

knowledge and 

understanding: in the 

implementation of 

professional activities in 

the field of crisis 

management, in the 

regulation of the social 

sphere, in strategic 

planning and budgeting, 

in assessing the 

conditions and 

consequences of 

organizational and 

managerial decisions; 

expression of value 

judgments: in the 

decision-making process 

of crisis management; 

implementation of tasks 

in accordance with the 

specified standards of 

public administration in 

the regulation of the 

social sphere, in strategic 



planning and budgeting; 

communication skills: 

conflict management; 

cooperation, leadership; 

social and communicative 

interaction with the team; 

ability to study: 

readiness and ability to 

independently acquire 

new knowledge and 

skills. 

Экономико-

халықаралық 

Экономико-

международный 

Economic-

international 

Білімі мен түсінігі: 
Аймақтық экономика 

мен халықаралық 

экономиканы талдаудың 

құрылымы, 

заңдылықтары мен 

әдістері; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану:   
аймақтық және 

халықаралық 

экономикасы 

қызметінде;  

ойлауды білдіру:    

аймақтық және 

халықаралық экономика 

саласындағы ақпаратты 

жүйелеу, талдау, өңдеу; 

аймақтық экономика 

мен халықаралық 

экономикадағы басқару 

міндеттері; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:   

8 1

4 

7 MEK -4307 Халықаралық экономика 

Международная 

экономика 

International economics 

 ПД  С КВ  4 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

7 ER-4308 Аймақтық экономика 

Экономика региона 

Economy of the Region 

 ПД  С КВ    4 Э 



халықаралық ортаға 

бейімделу, ұжыммен 

әлеуметтік және 

коммуникативтік 

қарым-қатынас, 

халықаралық 

ынтымақтастық; 

оқуға қабілеті:   жаңа 

кәсіптік білім мен 

дағдыларды өз бетімен 

меңгеруге дайындық 

және қабілеті. 

Знание и понимание: 

структуры, 

закономерностей и 

методов 

анализаэкономикирегио

на и международной 

экономики; 

применение знаний и 

понимания:в 

деятельности в  

экономике региона и 

международной 

экономике;  

выражение суждений:  
систематизация, анализ, 

обработка информации 

в области экономики 

региона и 

международной 

экономики; выполнение 

задач управления в 

экономике региона и 

международной 



экономике; 

коммуникативные 

способности: адаптации 

к международной среде, 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

международное 

сотрудничество; 

способности к учебе:   

готовность и 

способность 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания и умения. 

Knowledge and 

understanding: 

structures, regularities 

and methods of analysis 

of regional and 

international economy; 

application of 

knowledge and 

understanding: activities 

in the region's economy 

and the international 

economy; 

expression of value 

judgments: 

systematization, analysis, 

processing of information 

in the field of economy of 

the region and the 



international economy; 

performance of 

management tasks in the 

economy of the region 

and the international 

economy; 

communication skills: 

adaptation to the 

international 

environment, social and 

communication 

interaction with the team, 

international cooperation; 

ability to study: the 

willingness and ability to 

independently acquire 

new professional 

knowledge and skills. 

Сфералар 

бойынша 

мемлекеттік 

басқару 

Государственное 

управление по 

сферам. 

State 

Administration of 

spheres 

Біліміментүсінігі: 

кәсіпкерлік қызметті 

мемлекеттік реттеу 

тетіктері, мемлекеттік 

секторды менеджменті 

теориясы, мемлекеттік 

басқару мен 

мемлекеттік қызмет 

негіздері;мемлекеттік 

қызметкерлердің 

құқықтары мен 

міндеттері; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану:   
кәсіпкерлік қызметті 

мемлекеттік реттеуде, 

мемлекеттік сектор 

1

0 

1

7 

6 GPD-3221 Кәсіпкерлік қызметті 

мемлекеттік реттеу 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Stateregulationofentrepreneu

rialactivity 

 БД  С КВ    3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 
6 MGS -3306 Мемлекеттік сектордың  

менеджменті 

Менеджмент 

государственного сектора 

Managementofpublicsector 

 ПД  С КВ  3 Э 

6 GUGS-3220 Мемлекеттік басқару және 

мемлекеттік қызмет 

Государственное 

управление и 

 БД  С КВ    4 Э 



менеджментінде, 

мемлекеттік басқаруда, 

мемлекеттік қызметте; 

ойлауды білдіру:    

мемлекеттік  және өзін-

өзі басқару органдарын 

ынталандыру және 

шешім қабылдау 

тетіктері; ақпаратты 

жүйелеу, талдау, 

өңдеу,мемлекеттік 

басқарудың 

нәтижелілігі мен 

тиімділігін, кәсіпкерлік 

қызметті мемлекеттік 

реттеу шараларын 

бағалау; берілген 

мемлекеттік басқару 

стандарттарына сәйкес 

міндеттерді орындау; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:     
белсенді азаматтық 

позицияны иелену 

қабілеті; 

ұжымға бейімделу; 

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік 

қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, 

көшбасшылық; 

оқуға қабілеті:     
мемлекеттік басқару 

органдарының 

шешімдер қабылдау 

государственная служба 

Publicadministrationandpubl

icservice 



саласында өздігінен 

білім алуға әзірлігі және 

қабілеті. 

Знание и понимание:   
механизмов 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности, теории 

менеджмента 

государственного 

сектора, основ 

государственного 

управления и 

государственной 

службы; 

прав и обязанностей 

государственных 

служащих;   

применение знаний и 

понимания:в 

государственном 

регулировании 

предпринимательской 

деятельности, в 

менеджменте 

государственного 

сектора, в 

государственном 

управлении, на 

государственной 

службе;  

выражение суждений: 

в мотивации и 

механизмах принятия 



решений органами  

государственного 

управления и 

самоуправления; 

систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка 

результативности и 

эффективности 

государственного 

управления, мер 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности;  

выполнение задач в 

соответствии с 

заданными стандартами 

государственного 

управления; 

коммуникативные 

способности:  
способность занимать 

активную гражданскую 

позицию; 

адаптации в коллективе; 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество, 

лидерство; 

способности к учебе:   

готовность и 

способность к 



самообразованию  

вобластипринятиярешен

ийорганамигосударстве

нногоуправления. 

Knowledge and 

understanding: 

mechanisms of state 

regulation of business 

activity, theory of public 

sector management, 

fundamentals of public 

administration and public 

service; 

rights and duties of civil 

servants; 

application of 

knowledge and 

understanding: in the 

state regulation of 

business activity, in the 

management of the public 

sector, in public 

administration, in the 

public service; 

expression of value 

judgments:    

in motivation and 

mechanisms of decision-

making by public 

administration and self-

government bodies; 

systematization, analysis, 

processing of 

information, evaluation of 

the effectiveness and 



efficiency of public 

administration, measures 

of state regulation of 

entrepreneurial activity; 

performance of tasks in 

accordance with the 

specified standards of 

public administration; 

communication skills: 

ability to take an active 

civil position;adaptation 

in the team; social and 

communicative 

interaction with the team, 

cooperation, leadership; 

learning ability:  
readiness and ability to 

self-education in the field 

of decision-making by 

public administration. 

Білім беру траекториясы: Сыртқы экономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару 

Образовательная траектория: Государственное управление внешнеэкономической деятельностью 

Educational trajectory: State administration by foreign economic activity 

Қаржы-

экономикалық 

Финансово-

экономический 

Financial-

economic 

Білімі мен түсінігі: 
халықаралық 

инвестициялық 

саладағы және 

мемлекеттік реттеудегі 

заңдылықтар; білімді 

және түсінушілікті 

қолдану:   

ынтымақтастық  және  

халықаралық 

инвестиция қызметін 

ұйымдастыру 

1

0 

1

7 

7 GREZS-4309 Шет елдердегі 

экономиканы мемлекеттік 

реттеу 

Государственное 

регулирование экономики 

в зарубежных странах 

Stateregulationoftheeconom

yinforeigncountries 

ПД С КВ 4 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК6 

 

7 MIS-4222 

 

Халықаралық 

инвестициялық 

қарымқатынас 

Международное 

 БД  С КВ    3 Э 



саласындағы 

мемлекеттік реттеу; 

ойлауды білдіру:  

жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, 

перспективаға берілген 

мәселелерді шешу үшін 

бағалау; халықаралық 

стандарттарға сәйкес іс-

әрекеттердің 

орындалуын 

қамтамасыз ету; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:   
халықаралық қаржылық 

ортаға бейімделу, 

халықаралық 

субъектілермен 

әлеуметтік-

коммуникативтік өзара 

іс-қимыл; 

оқуға қабілеті  
қаржылық білім алуға 

дайындығы мен 

қабілеттілігі. 

Знание и понимание: 

закономерностейв 

международной 

инвестиционной сфере 

и государственного 

регулирования; 

применение знаний и 

понимания:в области  

организации 

государственного 

инвестиционное 

сотрудничество 

International investment 

cooperation 

7 UIP -4223 

 

Инвестициялык  

жобаларды баскару 

Управление 

инвестиционными 

проектами 

Management of investment 

projects 

 БД  С КВ  3 Э 



регулирования и 

международной  

инвестиционной 

деятельности и 

сотрудничества;  

выражение суждений:  
систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения поставленных 

задач инвестирования и 

регулирования; 

выполнять задачи в 

соответствии с 

заданными стандартами 

международной 

деятельности; 

коммуникативные 

способности: адаптации 

к международной 

финансовой среде, 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

международными 

субъектами;  

способности к учебе:  
готовность и 

способность к 

финансовому 

самообразованию. 

Knowledge and 



understanding: patterns 

in international 

investment sphere and 

government regulation; 

 application of 

knowledge and 

understanding: in the 

field of public regulation 

and international 

investment activities and 

cooperation;  

expression of value 

judgments: 

systematization, analysis, 

processing of 

information, evaluation of 

its usefulness and 

purposeful application in 

the long term to solve the 

tasks of investment and 

regulation; perform tasks 

in accordance with the 

specified standards of 

international activity; 

communication skills: 

adaptation to the 

international investment 

environment, social and 

communicative 

interaction with 

international actors; 

ability to study: 

readiness and ability to  

investment self-education. 

Сырткы Білімі мен 1 1  6 MRT -3221 Халықаралық еңбек БД   С  КВ 3   Э   КК2 



экономиқалық 

Внешнеэкономич

еский 

Foreign- 

economic 

түсінігі:Халықаралық 

еңбек нарығының, 

халықаралық әлеуметтік 

саланың, шет елдерде 

мемлекеттік қаржыны 

басқарудың жұмыс 

істеу заңдылықтары; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

Халықаралық еңбек 

нарығының, әлеуметтік 

саланың, мемлекеттік 

қаржының кәсіби 

кеңістігінде; 

ойлауды білдіру:   

Халықаралық еңбек 

нарығының, әлеуметтік 

саланың, мемлекеттік 

қаржының ақпаратын 

жүйелеу, талдау, өңдеу, 

оның пайдалылығын 

бағалау және алға 

қойылған міндеттерді 

шешу үшін 

перспективада мақсатты 

қолдану; берілген 

халықаралық 

стандарттарға сәйкес 

міндеттерді орындау; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:    

әлеуметтік-

коммуникативті өзара 

әрекеттесу, 

ынтымақтастық; 

0   7   нарығы 

Международный рынок 

труда 

International labor market 

КК5 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК3 

СК4 

СК6 

6 MOSS-3220 Әлеуметтік саладағы 

халықаралық ұйымдар 

және ынтымақтастық 

Международные 

организации и 

сотрудничество в 

социальной сфере 

Internationalorganizationsan

dcooperationinsocialsphere 

БД С КВ 4 Э  

6 UGF -3306 Шет елдерде мемлекеттік 

қаржыны басқару 

Управление 

государственными 

финансами в зарубежных 

странах 

Publicfinancialmanagementi

nforeigncountries 

ПД С КВ 3 Э  



толеранттылық; 

оқуға қабілеті:   жаңа 

білім мен дағдыларды 

өз бетімен меңгеруге 

дайындық және қабілет. 

Знание и понимание:   
закономерностей в 

функционировании 

международного рынка 

труда, международной 

социальной сферы, 

управления 

государственными 

финансами в 

зарубежных странах; 

применение знаний и 

понимания:   в 

профессиональном 

пространстве 

международного рынка 

труда, социальной 

сферы, государственных 

финансов; выражение 

суждений:  
систематизация, анализ, 

обработка информации 

международного рынка 

труда, социальной 

сферы, государственных 

финансов, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения поставленных 



задач; выполнение задач 

в соответствии с 

заданными 

международными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности: 

международного 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия, 

сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:   
готовность и 

способность 

самостоятельно 

приобретать новые  

знания и умения. 

Knowledge and 

understanding: 

regularities in the 

functioning of the 

international labor 

market, international 

social sphere, public 

Finance management in 

foreign countries; 

application of 

knowledge and 

understanding: in the 

professional space of the 

international labor 

market, social sphere, 

public Finance; 



expression of value 

judgments: 

systematization, analysis, 

processing of information 

of the international labor 

market, social sphere, 

public Finance, 

evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long 

term to solve the tasks; 

performance of tasks in 

accordance with the 

specified international 

standards; 

communication skills: 

international social and 

communicative 

interaction, cooperation, 

tolerance; 

ability to study: 

readiness and ability to 

independently acquire 

new knowledge and 

skills. 

Халықаралық-

коммуникативтiк 

Международно-

коммуникативны

й 

Internationally-

communicative 

Білімі мен түсінігі: 
Халықаралық 

экономикалық 

қатынастар 

саласындағы 

заңдылықтар; тілдер, 

ауызша және жазбаша 

диалог, монолог, 

іскерлік хат алмасуды 

жүргізе білу; 

8 1

4 

   

7 VIYa-4307 Екінші шет тілі 

Второй иностранный язык 

thesecondforeignlanguage 

ПД   С  КВ 4   Э   КК5 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК6 

7 MEO-4308 Халықаралық 

экономикалық қатынастар 

Международные 

экономические отношения 

Internationaleconomic 

relations 

ПД С КВ 4 Э 



білімді және 

түсінушілікті қолдану:     
Халықаралық 

экономикалық 

қатынастардың кәсіби 

кеңістігінде; қарым-

қатынастың 

коммуникативтік 

(тілдік) тәсілдерін 

қалыптастыру арқылы; 

 халықаралық ортада; 

ойлауды білдіру: 

Халықаралық 

экономикалық 

қатынастар 

саласындағы жүйелеу, 

талдау, ақпаратты өңдеу, 

перспективаға берілген 

мәселелерді шешу үшін 

бағалау; 

халықаралық 

стандарттарға сәйкес іс-

әрекеттердің 

орындалуын 

қамтамасыз ету; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:     

халықаралық ортаға 

бейімделу, ұжыммен 

әлеуметтік-

коммуникативтік 

қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқуға қабілеті:    тілдік 



тәжірибені жақсартуға 

дайындық және 

қабілеттілік. 

Знание и понимание: 

закономерностейв 

области 

международных 

экономических 

отношений; языков, 

умение вести устный и 

письменный диалог, 

монолог, деловую 

переписку;  

применение знаний и 

понимания:в 

профессиональном 

пространстве 

международных 

экономических 

отношений; 

посредством 

формирования 

коммуникативных 

(языковых) приемов 

общения; 

в международной среде;  

выражение суждений:  

систематизация, анализ, 

обработка информации 

в области 

международных 

экономических 

отношений, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 



применение в 

перспективе для 

решения поставленных 

задач;  

коммуникативные 

способности: адаптации 

к международной среде, 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: 
готовность и 

способность к 

улучшению языковой 

практики. 

Knowledge and 

understanding: laws in 

the field of international 

economic relations; 

languages, ability to 

conduct oral and written 

dialogue, monologue, 

business correspondence;  

application of 

knowledge and 

understanding: in the 

professional space of 

international economic 

relations; through the 

formation of 

communicative 

(language) methods of 



communication; 

 in the international 

environment; 

expression of value 

judgments: 

systematization, analysis, 

processing of information 

in the field of 

international economic 

relations, evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long 

term for the solution of 

tasks;  

communication skills: 

adaptation to the 

international 

environment, social and 

communicative 

interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

ability to study:    

willingness and ability to 

improve language 

practice. 

4. Квалификация шеңберінен шыққан таңдау бойынша модульдер (КШТМ) 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4. The elective modules beyond the qualification 

Рухани-

адамгершілік 

Духовно-

нравственный 

Spiritualandmoral 

Біліміментүсінігі: 

қоғамның даму және 

мәдениет пен мәдени 

құндылықтарды 

қалыптастыру заңдары; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану:      

5 8 4 OAP -2213 Жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

БД С КВ 2 Э КК5 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК4 

СК5 



әлемдегі, кәсіби 

кеңістіктегі құндылық-

мағыналық бағдар; 

ойлауды білдіру:   

әлеуметтік-мәдени 

даму, сыбайлас 

жемқорлықты қабылдау 

саласында, ақпаратты 

жүйелеу, талдау, өңдеу, 

оның пайдалылығын 

бағалау және алға 

қойылған әлеуметтік-

мәдени даму 

міндеттерін шешу үшін 

перспективада мақсатты 

қолдану; 

коммуникативтік 

сипаттамалары:     
толеранттылықты, 

этникалық 

сәйкестендіруді 

қалыптастыру, 

көпмәдениетті қоғамда 

бейімделе білу, басқа 

халықтар мен дін 

өкілдерінің мүдделерін 

құрметтеу;ұжыммен 

әлеуметтік - 

коммуникативтік өзара 

қарым-қатынас , 

ынтымақтастық; 

оқуға қабілеті:    өз 

білімін жетілдіру 

дайындығы және 

қабілеті. 

UCR-2213 Адам дамуын басқару 

Управление человеческим 

развитием 

Managing human 

development 

БД СК6 

NT-2213 Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

Nationaltraditions 

БД 

4 Rel –2214 Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

БД С КВ 3 Э 

ЕB-2214 Бизнес этикасы 

Этика бизнеса 

Business ethics 

БД 

PPRR -2214 Аймақтық дамытуды 

жоспарлау және болжау  

Планирование и 

прогнозирование 

регионального развития 

Planning and forecasting of 

regional development 

БД 



Знание и понимание: 

законов развития 

общества и 

формирования культуры 

и  культурных 

ценностей; 

применение знаний и 

понимания: ценностно-

смысловой ориентации 

в мире, в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений:  

в области социально-

культурного развития, 

восприятия коррупции, 

систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение в 

перспективе для 

решения поставленных 

задач  социально-

культурного развития; 

коммуникативные 

способности: 

формирование 

толерантности, 

этнической 

идентификации, умение 

адаптироваться в 

поликультурном 

обществе, уважать 

интересы 



представителей других 

народов, религий; 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с  

коллективом, 

сотрудничество; 

способности к учебе: 
готовность и 

способность к 

самообразованию  

иразвитиюличности. 

Knowledge and 

understanding: the laws 

of development of society 

and the formation of 

culture and cultural 

values; 

application of 

knowledge and 

understanding: value-

semantic orientation in 

the world, in professional 

space; 

expression of value 

judgments: in the field of 

socio-cultural 

development, corruption 

perception, 

systematization, analysis, 

processing of 

information, evaluation of 

its usefulness and 

purposeful application in 

the long term to solve the 



5. Іс-тәжірибе модульдер (ТМ) 

5. Модули практик (МП) 

5. Practice modules  

Кәсіптік іс 

тәжірибе 

Профессиональная 

практика 

Professionalpractice 

Білімі мен түсінігі: 
іс жүзіндегі іс-әрекеттер мен 

кәсіби қызметті игерудегі 

тәжірибенің маңызы; 

білімді және түсінушілікті 

қолдану:   кәсіптік салада 

тәжірибиелік қызмет көрсету; 

ойлауды білдіру:  ақпаратты 

жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және 

қойылған міндеттерді шешу 

үшін тәжірибеде мақсатты 

қолдану; берілген стандарттар 

мен орта шарттарына сәйкес 

міндеттерді орындау; 

коммуникативтік 

12 22 2 UP Оқуіс-тәжірибе 

Учебнаяпрактика 

Educational  Practice 

ПП   4 отчет СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

4 

6 

8 

Pr Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная  

практика                                                                                                                                               

ProductionPractice 

ПП   7 отчет 

8 Pd Дипломалдындағыіс-

тәжірибе 

Преддипломнаяпрактика                                                                                                                                              

Postgraduation practice 

ПП   1 отчет 

tasks of socio-cultural 

development; 

communicative abilities: 

formation of tolerance, 

ethnic identification, 

ability to adapt to a 

multicultural society, 

respect the interests of 

other peoples, religions; 

social and communicative 

interaction with the  

collective, cooperation; 

ability to study: 

readiness and ability to 

self-education and 

personal development. 



сипаттамалары:   әлеуметтік -

коммуникативті өзара 

әрекеттестік, ынтымақтастық, 

көшбасшылық,толеранттылықты 

іске асыру, этникалық 

сәйкестендіру, жаңа ұжымға 

бейімделу; 

оқуға қабілеті:  жаңа кәсіптік 

білім мен дағдыларды өз бетімен 

меңгеруге дайындық және 

қабілеті. 

Знание и понимание: значения 

практики в освоении 

окружающей действительности 

и профессиональной 

деятельности; 

применение знаний и 

понимания: в практической 

деятельности в 

профессиональной сфере;  

выражение суждений:  

систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка 

ее полезности и 

целенаправленное применение 

на практике для решения 

поставленных задач; 

выполнение задач в 

соответствии с заданными 

стандартами и условиями среды; 

коммуникативные 

способности:социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, лидерство,  



реализация  толерантности, 

этнической идентификации,  

адаптация в новом коллективе; 

способности к учебе:  
готовность и способность 

самостоятельно приобретать 

новые профессиональные знания 

и умения.  

Knowledge and understanding: 

the importance of practice in the 

development of the surrounding 

reality and professional activity; 

application of knowledge and 

understanding: in practice in the 

professional field;  

expression of value judgments: 

systematization, analysis, 

processing of information, 

evaluation of its usefulness and 

purposeful application in practice 

for solving tasks; tasks in 

accordance with the specified 

standards and environmental 

conditions; 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, cooperation, leadership,  

implementation of tolerance, 

ethnic identification, adaptation in 

the new team; 

ability to study: willingness and 

ability to independently acquire 

new professional knowledge and 

skills. 

 



Типовая структура 

информационного пакета/каталога курсов 

 по ECTS 

Кафедра экономики и управления 

Бакалавриат 5В051000-«Государственное и местное управление» 

 

Информация 

 о вузе 

 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 9, аудитория № 510, кафедра экономики и управления, 

ул. Крылова, 72 

2. Академический календарь: 4 года обучения (дневная форма обучения), 3 года обучения (вечерняя форма обучения 

с применением дистанционных технологий обучения на базе ТиПО), 2 года обучения (вечерняя форма обучения с 

применением дистанционных технологий обучения на базе ВПО). 

 

Для  студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год 

10 -25 августа Зачисление студентов в университет 

27 августа – 1 сентября Адаптационная неделя для студентов 1 курса и регистрация на элективные дисциплины 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного года, начало осеннего 

семестра 

3 сентября-8 декабря Психолого-педагогическая практика (непрерывная), педагогическая практика 

(непрерывная), учебно-воспитательная педагогическая практика (непрерывная) 

15-20 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

10-15 декабря Рубежный контроль 2 

16-17 декабря День независимости Республики Казахстан 

17 декабря– 5января Зимняя экзаменационная сессия  

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

7-19  января Зимние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весений семестр 



21 января Начало весенного семестра 

14 января – 8 июня Все виды (учебная, производственная, производственная-педагогическая, 

профессиональная, преддипломная,) практики 

18 февраля – 2 марта Презентация элективных курсов на 2019-2020 учебный год 

4-9  марта Рубежный контроль 1 

4 - 23 марта Регистрация на элективные дисциплины 2019-2020 учебного года 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

1апреля – 1июня Государственный экзамен 

29  апреля – 4 мая  Рубежный контроль 2 

1 мая Праздник единства народов Казахстана 

6-11 мая Аттестационная неделя 

6 -25 мая Весеняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы 

29 апреля -15 июня  Защита дипломной работы 

27 мая -27 июля Летний семестр 

27 мая – 31 августа Летние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 

 

3. Руководство вуза 

Ректор - д.ю.н. Төлеген М.A. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – доктор PhD Сералин Г.А 

Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.пед.н. Ровнякова И.В. 

Директор департамента академической политики и управления образовательными программами – Стеблецова 

И.С. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н.Ә. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – Алимбекова Н.Б. 

Декан факультета экономики и права – Мухамедиева А.Г. 

И.о. заведующего кафедрой  экономики и управления – Абылайханова Тана Абылайхановна. 

 



4. Общая характеристика вуза:  

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках  многоуровневой структуры 

высшего образования в соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования без ограничения 

срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок обучения в бакалавриате - 4 

года, получение высшего образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего 

профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры. 

В университете внедрена кредитно-модульная система обучения: с 2003-04 учебного года - для студентов 

экономических специальностей; с 2004-05 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 кафедрами. 

На факультете ФЭиП ведется подготовка по 7 образовательным программам бакалавриата, 4 - магистратуры. 

Осуществляется подготовка бакалавров по образовательным программам:5В051000 - Государственное и местное 

управление, 5В050600 - Экономика, 5В090200 - Туризм, 5В050700 -Менеджмент, 5В050800 - Учет и аудит,  5В050900 

– Финансы, 5В030100 – Юриспруденция.  

Осуществляется подготовка магистрантов по 4 специальностям: 6М050600 - Экономика, 6М051000 - 

Государственное и местное управление, 6M050900 – Финансы, 6М030100 – Юриспруденция.  

В учебном процессе активно используется результаты и материалы научных исследований ППС, магистрантов и 

студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС внедряются в  производство и учебный процесс. 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения):  

Бакалавриат: 5В051000 - «Государственное и местное управление». Стоимость обучения: по очной форме 

обучения   342 900 тенге в год; по вечерней форме обучения 210 470тенге в год.  

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучает отдельные дисциплины в других 

организациях образования, в том числе за рубежом. При этом руководитель организации образования определяет 

верхний предел количества кредитов для изучения в других организациях образования.  В случае изучения отдельных 

дисциплин в организациях образования Республики Казахстан между организациями образования заключается 

двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях образования после прохождения промежуточной 

аттестации по дисциплине обучающийся представляет в деканат (отделение) своей организации образования 

экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с указанием оценок по экзамену, итоговой оценки по дисциплине и 

количества освоенных кредитов. 



В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются название и полный адрес 

отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество координатора программ академической мобильности 

факультета/департамента и вуза, а также персональная информация студента (фамилия, имя, отчество,  дата рождения, 

адрес проживания, контактные данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для участия в программах мобильности, 

сведения об уровне квалификации по языку обучения за границей, опыт работы и предшествующего обучения за 

границей, отметка о возможности получения гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической мобильности является основным документом, 

регулирующим процесс обучения студента по программе академической мобильности и заполняется на английском 

языке по форме специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в программе академической 

мобильности соглашение подписывается в трехстороннем порядке: принимающим вузом, обучающимся и 

отправляющим вузом. 

Информация 

о 

программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации: 

«Бакалавр экономики и бизнеса» по специальности 5В051000 – Государственное и местное управление 

Выпускники, успешно освоившие образовательную программу, подготовлены к обучению в магистратуре. 

 Уровней (ступеней) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего образования - магистратура. 

 Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в высшие учебные заведения 

Республики Казахстан. Для поступления на специальность 5В051000 - «Государственное и местное управление» 

необходимо выбрать дисциплину профиля по школьному курсу «География».  

 Для  2,3,4 курсов обучения - при осуществлении академической мобильности - учитывается разница в 

учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

 Образовательные и профессиональные цели программы /возможность дальнейшего продолжения обучения: 

- подготовка к осуществлению профессиональной организационно-управленческой, научно–исследовательской, 

проектной деятельности в области экономики и бизнеса, государственного и местного управления и государственной 

службы, социально-культурной жизни общества. 

            Задачи программы: 

- углубленная теоретико-практическая подготовка в области экономики, менеджмента, государственного и 

местного управления;  

-  освоение фундаментальных знаний на междисциплинарной основе, гарантирующих  профессиональную 

мобильность на международном уровне; 

- получения теоретических знаний и практических умений адаптации лучших практик управления; 



- формирование профессиональных компетенций в области экономики, менеджмента, государственного и 

местного управления; 

- развитие творческого потенциала, инициативности и новаторства;  

- обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития, профессиональной, нравственной и 

правовой культуры, воспитание личности, имеющей гражданскую позицию, способную формулировать и решать 

современные научные и практические проблемы;  

- создание условий для продолжения образования на последующей ступени  профессионального образования; 

- развитие  способности к самосовершенствованию и саморазвитию, потребности и навыков самостоятельного 

творческого овладения новыми знаниями. 

 

 Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2018, 2017, 2016 года (приложения  №1,2,3). 

 Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в виде экзаменационных билетов или 

тестирования. 

В 8-ом семестре провидится защита дипломной работы и Государственный экзамен по специальности.  

Разработанный проект в рамках дипломной работы публично защищается студентом на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра или 12-го триместра. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1) Абылайханова Т.А. и.о. зав. кафедрой, читает курсы по дисциплинам  «Экономическая теория», 

«Государственное регулирование экономики», «Государственное регулирование социальной сферы», «Государство и 

бизнес». 

2) Болгауов Т.А. к.э.н., доцент читает курсы по дисциплинам  «Менеджмент государственного сектора», 

«Социально-экономическое планирование», «Региональная экономика и управление»,  «Государственное управление и 

государственная служба». 

3) Ситникова Е.С. к.э.н., доцент читает курсы по дисциплине «Экономическая теория», «Микроэкономика», 

«Государственное финансовое регулирование». 

4) Ахметова Л.М. читает курсы по дисциплинам «Макроэкономика», «Экономическая политика государства», 

«Социально-экономическое планирование». 

5) Галяпина Г.В. старший преподаватель читает курсы по дисциплинам «Макроэкономика», «Менеджмент 

государственного сектора», «Региональная экономика и управление»,  «Государственное управление и 

государственная служба». 

6) Ордабаева М.А., Ph.D, старший преподаватель читает курс по дисциплине «Маркетинг». 

7) Мухамедиева А.Г. к.э.н., доцент читает курс по дисциплине «Статистика». 

8) Абиканов Е.Ж., доцент,читает курс по дисциплине «Основы антикоррупционной культуры». 



9) Жириндинова К.Р.- старший преподаватель кафедры «Истории Казахстана и социально- гуманитарных 

дисциплин», читает курс по дисциплине  «Современная история Казахстана.» 

10) Амал Оркеш старший преподаватель кафедры математики читает курс по дисциплине «Математика в 

экономике». 

  11) Жиренова А.Т. старший преподаватель кафедры «Истории Казахстана и социально- гуманитарных 

дисциплин» читает курсы по дисциплинам «Политология - Социология», «Философия». 

12) Демченко Л.Н. доцент кафедры «Казахской, русской филологии и журналистики», читает курсы по 

дисциплинам «Русский язык», «Профессиональный казахский (русский) язык». 

13)  Ларионова И.Ю. старший преподаватель читает курсы по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

14) Сактаева А.А. к.э.н., старший преподаватель читает курс по дисциплине  «Менеджмент».  

16) Конбаева К.Т. старший преподаватель кафедры финансы и учет  читает курс по дисциплине «Бухгалтерский 

учет и аудит». 

18) Бельдеубаева Ж.Т. старший преподавателькафедры «Компьютерного моделирования и информационных 

технологий»читает курс по дисциплине  «Эконометрика». 

19) Карменова М.А.. ст. преподаватель кафедры «Компьютерного моделирования и информационных 

технологий» читает курсы по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии (на англ.яз)». 

20) Жапарова А.М.  старший преподаватель кафедры финансы и учет читает курс по дисциплине «Финансы». 

21) Сейтембетов Е.Ж. доцент кафедры «Истории Казахстана и социально- гуманитарных дисциплин» читает 

курсы по дисциплинам «Политология- социология», «Философия». 

22) Садыкова С.Т. старший преподаватель  кафедры «Казахской, русской филологии и журналистики» читает 

курсы по дисциплинам «Казахский язык», «Профессиональный казахский (русский) язык». 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1А, 2А,3А 

 

 3. Дополнительная информация для обучающихся 
 - Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест.  В котором предусмотрены 

условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  столовой в учебном корпусе, 150 

посадочными местами.  

- Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется в медпункте 

(соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской 

больницей №1 г. Усть-Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно 

проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» со студентами Университета.  



Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет заведующая здравпунктом, 

ответственность за поддержание этих условий несут коменданты соответствующих объектов.  

- Центр обслуживания студентов  «Парасат». 

- Центр молодежной политики, являющийся структурным подразделением университета, объединивший в себе 

ранее созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения:  

молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс 

студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные трудовые 

отряды. 

- Условия для обучения –  

Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1 

Мультимедииный зал - 1 

Лаборатории – 4 

Мастерских - 1 

Спортивные залы - 1 

Лаборатория плавания - 1 

Читальный зал - 1 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 

 

 



Приложение 1 

Структура программы набора 2018 год, 1 курс 

 

Цикл 

дисципл

ин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о 

кредитовп

о ECTS 

Семестр 

ООД ОК IYa-1101 Иностранный язык 10 1,2 

ООД ОК K(R)Ya-1102 Казахский (русский) язык 10 1,2 

ООД ОК IKT-1103  Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 

 

5 

 

2 

ООД КВ Kul-1111 Культурология 3 1 

ООД КВ OP-1112 Основы права 3 2 

ООД КВ PS-1113 Политология-социология 5 1 

ООД ОК SIK-1119 Современная история Казахстана 5 1 

БД КВ ME-1213 Математика в экономике 5 1 

БД КВ Fin-1207 Финансы 5 2 

БД ОК EС-1215 Экономическая теория 5 1 

БД ОК Mik-1214 Микроэкономика  3 2 

БД КВ IEU-1223 История экономических учений 5 2 

МП UP Учебная практика 2 2 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

Структура программы набора 2017 года, 2 курс 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о 

кредитов 

по ECTS  

Семестр 

ООД ОК Fil -2120 Философия 5 4 

БД ОК 
PK(R)Ya - 

2209 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

3 3 

БД ОК POIYa -2210 
Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

3 3 

БД ОК Mar-2211 Маркетинг 5 4 

БД ОК Men-2212 Менеджмент 5 3 

БД ОК GRE -2222 Государственное регулирование 

экономики 

3 3 

БД ОК Mak -2223 Макроэкономика 5 3 

БД КВ EPG-2221 Экономическая политика государства 5 3 

БД КВ BUA-2204 Бухгалтерский учет и аудит 5 4 

БД КВ Sta-2205 Статистика 7 4 

БД КВ ECN-2208 Эконометрика 5 3 

БД КВ R -2201 Религиоведение 5 4 

БД КВ OAK -2202 
Основы антикоррупционной 

культуры 

3 4 

МП PP Производственная практика 6 4 



Приложение 3 

 

 

Структура программы набора 2016 года, 3 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ПД КВ SEP-3304 Социально - экономическое 

планирование 

7 5 

ПД ОК TGU-3301 Теория государственного 

управления 

5 5 

ПД КВ MM-3308 Муниципальныйменеджмент 7 5 

ПД КВ GB-3305 Государство и бизнес 7 5 

ПД ОК REU-3302 Региональная экономика и 

управление 

3 6 

ПД КВ MGS-3307 Менеджмент государственного 

сектора 

5 6 

БД КВ GUGS -3208 Государственное управление и 

государственная служба 

7 6 

БД КВ GPD-3206  

 

Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

5 6 

БД КВ EP-3224 Экономика предприятия 5 6 

БД КВ GH-3225 Городское хозяйство 5 6 

МП PP Производственная практика 6 6 



Приложение 1А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Культурология 

Код дисциплины Kul-1111 

Тип дисциплины  ООД 

Уровень курса/дисциплины  КВ 

Год обучения - 1 год 

Семестр обучения - 1 семестр 

Количество  кредитов - 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.ф.н., доцент Шуршитбай Бейбитгул  

Цель – формирование у студентов способности видеть многообразие форм существования человеческих сообществ, ориентация их на 

глубокое, всестороннее изучение культурных форм и процессов.  

Пререквизиты: школьные дисциплины «История Казахстана», «Всемирная история». 

Компетенции: 

- знать: базовый категориальный аппарат культурологии, основные концепции культуры, основы методологии и методики проведения 

культурологических исследований, особенности социокультурных процессов в современном обществе, в том числе, в Казахстане,  свою 

позицию в культурных системах; 

- уметь использовать культурологический подход в повседневной и профессиональной деятельности, понимать культурные, религиозные 

отличия между людьми и жить в поликультурном обществе, выражать и обосновывать свою точку зрения. работать в группе, подготовить и 

реализовать самостоятельный несложный исследовательский проект; 

- иметь навыки: подготовки и реализации культурологического исследования, анализа социокультурной информации из различных 

источников. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции: владение целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; способность к осуществлению просветительской и 

воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни.  

Содержание курса дисциплины: логика формирования представлений о культуре в контексте самосознания человеческих сообществ; 

содержание основных концепций культуры; структура культуры и проблема существования человека в контексте многообразия культурных 

миров; конкретно-историческое содержание социокультурного процесса на материале анализа конкретно-исторических форм развития 

человечества (от архаики до современности); логика формирования культурных процессов на территории Казахстана; содержание традиционной 

казахской культуры; состояние культуры в современном Казахстане, принципы и нормативная база культурной политики в РК.  



Рекомендуемая литература: 

1. Культурология. История мировой культуры: Учебник. / Под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 600 c. 

 2. Горелов А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

3. История мировой культуры: Учебник для студентов вузов / А.Н. Маркова, Ф.О. Айсина, Е.М. Скворцова; Под ред. Н.О. Воскресенская. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 759 c. 

4. Никитич, Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник / Л.А. Никитич. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 559 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Политология - социология 

Код дисциплины PS-1113 

Тип дисциплины ООД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения - 1 год 

Семестр обучения - 1 семестр 

Количество  кредитов - 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.ф.н., доцент  Сейтембетов Ермек Жакенович 

к.ф.н., доцент Шуршитбай Бейбитгул 

 Цель – формирование у будущего специалиста элементов научного социального мышления и мировоззрения, которые помогут ему 

преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной общественной жизни, помочь ориентироваться в 

политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных социальных и политических событий и явлений, 

вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, формирования демократической 

политической культуры. 

Пререквизиты: школьные дисциплины «История Казахстана», «Всемирная история» 

Компетенции: 

В результате изучения дисциплины «Политология-социология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования социально-политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных исследований в области социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению профессиональных задач; 



- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем современного общества; межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и уважении; методикой проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию информации («критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных компетенций социальной подготовки (личностные, 

межкультурные, гражданские компетенции) позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека.  

Содержание курса дисциплины: объект и предмет социологии и политологии; социологическая перспектива и воображение; основные 

этапы развития социологического и политического знания; методология социологического исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная 

стратификация; политические системы и режимы современности; государство и гражданское общество; политическое развитие и модернизация; 

политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Республики Казахстан. 

2. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 352 c. 

3. Гумплович  Л. Основы социологии / Л. Гумплович. - М.: КД Либроком, 2015. - 368 c. 

4. Волков Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

224 c. 

5. Кареев Н.И. Общие основы социологии / Н.И. Кареев. - М.: КД Либроком, 2015. - 248 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экономическая  теория 

ЕС-1215  

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса - ОК 

Год обучения - 1 

Семестр обучения - 1 

Количество кредитов – 3, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н., доцент Ситникова Елена Станиславовна 

Жакибаева Лаура Бейгамбековна 



Цель: изучить основные  закономерности экономического развития общества, основы микро-макроэкономики.  

Пререквизиты: 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии и др., а также истории Казахстана, умение 

конспектировать лекции, видеть цель и достигать ее при написании  письменных самостоятельных работ. 

Компетенции 

Мировоззренческие (восприятие и понимание экономической действительности): 

 в результате изучения дисциплины «Экономическая  теория»   студент 

должен знать: 

- понятие рыночного равновесия и закономерности поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных переменных в 

различных рыночных структурах; 

-понимать, как достигается общее равновесие в экономике, уметь объяснить, в чем состоит несовершенство рынка и необходимость 

вмешательства государства; 

 должен уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микроэкономики и макроэкономики; 

- анализировать   поведения домохозяйств и фирм  в различных рыночных структурах; 

-компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни общества в своей стране и за ее 

пределами; 

- владеть навыкамисамостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки экономической ситуации. 

Содержание курса /дисциплины:  Основные понятия и методы экономической теории. Основные типы экономических систем, формы 

общественного хозяйства, общая характеристика рыночного хозяйства, основы теории спроса и предложения, предпринимательская 

деятельность, ее основные виды и формы, основы теории индивидуального воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки факторов 

производства и формирование факторных доходов, национальная экономика как система, основные макроэкономические показатели,  

безработица и инфляция как проявления экономической нестабильности, макроэкономическое равновесие, экономический рост, бюджетно-

налоговая и денежно-кредитная политика.  

Рекомендуемая литература 

1. Балашов А.И. Экономическая теория: Учебник. / А.И. Балашов и др. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 527 c. 

2. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c. 

3. Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник / Б.В. Салихов. - М.: Дашков и К, 2016. - 724 c. 

4. Ахмедьярова М.В. Экономическая теория. Учебное пособие. Алматы., 2014. 

5. Жуманазар С.А. и др. Экономическая теория: конспект лекций для студентов экономических специальностей всех форм обучения/ У-

Ка., 2014. 

6. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика: Научное издание. / Под ред. В.Ф. Максимовой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 751 

c. 

7. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  



Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Микроэкономика 

Код дисциплины - Mik-1214  

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса - ОК 

Год обучения - 1 

Семестр обучения - 2 

Количество кредитов – 2, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

Ситникова Елена Станиславовна 

Жакибаева Лаура Бейгамбековна 

Цель: Целью дисциплины «Микроэкономика» являетсяполучение студентами знаний, необходимых для понимания механизма 

функционирования экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также для анализа последствий проводимой государственной 

политики.  

 Пререквизиты:«Экономическая теория» 

Компетенции 

Мировоззренческие: 

в результате изучения дисциплины «Микроэкономика»   студент  

должен знать: 

- понятие рыночного равновесия и закономерности поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных переменных в 

различных рыночных структурах; 

- понимать, как достигается общее равновесие в экономике, уметь объяснить, в чем состоит несовершенство рынка и необходимость 

вмешательства государства; 

 должен уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микроэкономики; 

- использовать методы сравнительного анализа для оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных 

переменных в различных рыночных структурах; 

-компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни общества в своей стране и за ее 

пределами; 

- владеть навыкамисамостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки экономической ситуации. 

Коммуникативные: 



иметь навыки работать в группе, иметь выражать самостоятельную точку зрения. 

Методологическая: 

в результате изучения дисциплины « «Микроэкономика»   студент должен знатьметодологию микроэкономики.  

Содержание курса /дисциплины:  Основные понятия и методы  микроэкономики.Основы теории спроса и предложения. Эластичность 

спроса и предложения. Влияние налогов. Поведение потребителей. Технологии производства Издержки производства. Поведение конкурентной 

фирмы. Монополия и монопсония. Монополистическая конкуренция и олигополия. Рынки факторов производства. Общественные блага и 

внешние эффекты. 

Рекомендуемая литература 

1. Р. М. Нуреев Курс микроэкономики: Оқулық / Р. М. Нуреев - 3-ші бас., түзет. және толықт. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

624 б. 

2. Н.И. Базылев М.Н. Базылева. Курс микроэкономики в таблицах и схемах: оқу құралы / Н.И. Базылев, М.Н. Базылева - Минск: 

Современная школа, 2014.- 144 б. 

3. Вэриан X. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. - М.: ЮНИТИ, 2015. 

4. Н.Г. Мэнкью. Принципы микроэкономики: Жоо арналған оқулық / Н.Г. Мэнкью. – 5-ші бас. – СПб. : Питер, 2015. - 592 б.: ил.- 

(«Классикалық шетелдік оқулық» сериясы) 

5. Б.М. Мұхамедиев. Микроэкономика. ҚР БҒМ РОӘКұсын. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2016. – 308 б. 

6. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&authors=%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2#none


Приложение 2А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(второго года обучения, набор 2017 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Код дисциплины PK(R)Ya -2209 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - ОК 

Год обучения - 2 год 

Семестр обучения - 3 семестр 

Количество  кредитов - 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

Ибраева Майра Кунапьяновна 

Демченко Лариса Николаевна 

Цель – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

государственного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности казахского языка. 

Пререквизиты: знание структуры языка; умение работать со словарем. 

Содержание курса дисциплины: содержание курса казахского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Компетенции: 

компетенции общей образованности: 

- обладать базовыми знаниями в области казахского языка способствующих формированию высокообразованной интеллектуальной 

личности и широким кругозором и культурной мышления; 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; 

экономическое и организационно-управленческие компетенции: используя полученные знания по профессиональному казахскому языку, 

уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Рекомендуемая литература: 

1. Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 

2. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов (бакалавриат) 

– Алматы, Қазақ университеті, 2014.  



3. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2014. 

4. Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. - М.: Высшая школа, 2014. - 208 c. 

5. Жестерева Е. В. Русский язык: учебное пособие / Е. В. Жестерева, Е. И. Стерина. – М.: Вузовский учебник, 2015. – 315 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Профессионально – ориентированный инностранный язык 

Код дисциплины POIYa -2204 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - ОК 

Год обучения - 2 год 

Семестр обучения - 3 семестр 

Количество  кредитов - 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

Абдрахманова Толкын Муратбековна 

Цель - Целью  курса является обеспечение практического овладения профессиональным иностранным языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу и учебник 2 курса. Овладение языковыми средствами предусматривается в 

процессе формирования речевых навыков и умений. 

    Пререквизиты: Иностранный язык - знание структуры языка; умение работать со словарем. 

Компетенции: 

- в способах обеспечения  постоянного обновления знаний, расширения профессиональных языковых умений и навыков; 

коммуникативные компетенции: 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения,  предлагать новые решения; 

профессиональные компетенции: 

- в области использования иностранного языка в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 

296 c. 

2. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 

3. Essential Grammar in Use. Murphy R. 2014. 

4. Understanding and Using English Grammar, 2016. 

5. Ruth Gairns, Stuart Redman  Natural English, Oxford, 2015. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 



 Язык обучения:  казахский 

Название курса/дисциплины/юнита 

Макроэкономика  

Код дисциплины - Mak -2223 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - ОК 

Год обучения - 2 год 

Семестр обучения - 3 семестр 

Количество  кредитов - 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Ахметова Ляйля Мырзамухамбетовна 

Цель изучения дисциплины – сформировать системное представление о макроэкономических агентах, рынках, показателях и моделях; 

обучить приемам и способам макроэкономического анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  мировоззренческих, общенаучных и профессиональных компетенций. 

В результате изучения дисциплины студентыдолжны: 

знать: 

- теоретические основы функционирования национальной экономики как целостной системы; 

- основные макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики страны; 

-  сущность, причины и последствия основных макроэкономических проблем, таких как безработица, инфляция, дефицит государственного 

бюджета и т.д.; 

- сущность и роль государства  как субъекта макроэкономики; 

- сущность кредитно-денежной и фискальной политики как регуляторов экономики;   

уметь: 

- устанавливать взаимосвязь экзогенных и эндогенных переменных в открытой экономике; 

- производить расчет основных макроэкономических показателей; 

- применять полученные знания для оценки реальной макроэкономической ситуации в стране и определения путей экономического роста; 

- использовать данные макроэкономических прогнозов развития мировой и национальной экономики для конструирования модели 

хозяйственной деятельности; 

- соизмерять личный вклад и вклад всех занятых в совокупный результат общественного производства; 

владеть: 

- методами агрегирования и моделирования экономических процессов; 

- навыками анализа макроэкономических проблем; 

- навыками оценки экономической ситуации в стране и принятия грамотного экономического решения по тем или иным проблемам. 

Пререквизиты: экономическая теория; микроэкономика, математика в экономике, ИКТ. 



Содержание курса /дисциплины:  макроэкономика как наука, изучающая проблемы национальной экономики помогает студентам  

раскрыть сущность макроэкономической политики государства в современных условиях. Изучение дисциплины способствует приобретению 

умений и навыков анализа современной макроэкономики Казахстана и зарубежных стран, основных тенденций развития экономики 

постиндустриальной эпохи ХХI века. «Сквозной» проблемой курса является проблема устойчивого экономического роста. Поэтому все темы 

курса рассматриваются через призму достижения этой цели. Изучение дисциплины «Макроэкономика» направлено на формирование у 

студентов экономических специальностей экономического мышления, основанного на знании современной макроэкономики: Предмет 

макроэкономики. Методы макроэкономики. Кругооборот продуктов, доходов и расходов в национальной экономике. Система национальных 

счетов. Макроэкономические показатели. Общее макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Потребление и сбережения. Денежный 

рынок. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS – LM. Монетарная политика. Бюджетно-налоговая 

политика. Накопление капитала и экономический рост. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг и способы его 

финансирования. Платежный баланс и его структура. Валютная система и обменный валютный курс. Международная торговля и торговая 

политика. 

Рекомендуемая литература: 

1. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

2.  Ғиззатова А.И. Макроэкономика: оқу құралы. – Алматы : «Бастау» баспасы, 2014. – 408 бет.  

3. Вымятнина Ю.В. Макроэкономика в 2 ч. часть 1: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. 

Борисов, М.А. Пахнин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 294 c. 

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник./ Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина.- 9-е изд., дополненное.- М.: Маркет ДС, 2015.- 

416 с. 

5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб: Питер.- 2014.- 448 с.  

6.  Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. – М.: Юрайт - Издат, 2015.- 547 с.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Государственное регулирование экономики  

Код дисциплины - GRE-2222 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - ОК 

Год обучения - 2 год 

Семестр обучения - 3 семестр 

Количество  кредитов - 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 



Абылайханова Тана Абылайхановна 

Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы выпускник получил достаточный уровень знаний в области государственного 

регулирования экономики и на этой основе умел выбирать наиболее эффективные методы и средства решения задач по управлению 

хозяйственной деятельностью на микро-, мезо- и макроэкономических уровнях и их совершенствованию, т.к. характер и сложность этих задач во 

многом зависят от направленности экономической политики государства на тот или иной период времени и от определения методов ее 

осуществления в современных условиях; формирование у студентов умений и навыков самостоятельного анализа и оценки сложных и 

разнообразных явлений государственного регулирования экономики. 

Знания, умения и навыки в области государственного регулирования экономики являются важной профессиональной компетенцией 

специалиста государственного и местного управления. 

В результате изучения дисциплины студентыдолжны: 

знать: 

- ключевые понятия, теоретические основы, базовые  концепций о роли государства в экономике, государственного регулирования 

экономики, взаимодействия правительства и бизнеса; 

- основные   закономерности  функционирования системы государственного регулирования экономики; 

- основные механизмы  государственного регулирования экономики. 

уметь: 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы. механизмы, результаты и эффекты государственного регулирования 

экономики; 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей  в области государственного регулирования экономики, 

между развитием государства, экономики и бизнеса. 

владеть навыками:  

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно -  правовыми актами в области государственного 

регулирования экономики;  

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц по вопросам государственного регулирования экономики; 

- выполнение анализа по вопросам государственного регулирования экономики; 

- самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области государственного 

регулирования экономики. 

Пререквизиты: экономическая теория; микроэкономика, математика в экономике, ИКТ, Основы  права. 

Содержание курса /дисциплины:  рыночная и социальная направленность экономического развития немыслима без государственного 

регулирования, основные вопросы курса «Государственное регулирование экономики» определены с учетом имеющейся зарубежной практики 

его преподавания и свойственных Казахстану особенностей исторического, естественно-географического, социально-экономического характера. 

Эти аспекты учитываются в разрезе тем  с целью углубленного изучения каждой из них по материалам Республики Казахстан. Концепция 

вытеснения государства из сферы экономики и ослабления его регулирующей роли не соответствует глобальным мировым тенденциям и не 

отвечает реальной обстановке. Необходимость определенного вмешательства государства в социально-экономические процессы так же 

объективна, как объективно удовлетворение потребностей человеческого общества: Научно-теоретические основы государственного 



регулирования экономики. Эволюция взглядов на роль государства в экономике в экономической теории. Генезис теории ГРЭ. 

Неоинституциональный анализ. Методология ГРЭ. Мультипликаторы ГРЭ. Организационно-правовые основы ГРЭ. Система органов 

регулирования экономики в РК. Зарубежный опыт ГРЭ. Факторы экономического роста и меры государства по его обеспечению. Основные 

направления государственного регулирования экономики. Актуальные проблемы теории и практики государственного регулирования в 

современных условиях. 

Рекомендуемая литература: 

1. Васильев В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 

2. Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие  / Д. А. Сейтхожина. - Алматы : TechSmith, 2018. - 

272 с. 

3. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Государственное регулирование экономики: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

296 с. 

4. Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан : учебник / К. С. Мухтарова.- Алматы :Экономика, 

2014.- 200с. 

5. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

 6. Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса [Текст]: моногр. / Т.А. 

Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с.   

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

 Язык обучения:  казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экономическая политика государства  

Код дисциплины – EPG -2221 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - КВ 

Год обучения – 2 год 

Семестр обучения - 3 семестр 

Количество  кредитов - 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Ахметова Ляйля Мырзамухамбетовна 

Цель – овладение студентами современными знаниями, умениями и навыками в области экономической политики государства. 

Знания, умения и навыки в области экономической политики государства являются важной профессиональной компетенцией специалиста 

государственного и местного управления. 



В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные характеристики и закономерности разработки и реализации экономической политики государства; 

уметь:  использовать методы системного, экономического, политического и ситуационного анализа в области разработки, реализации, 

оценки эффективности экономической политики, для решения практических вопросов и проблем экономической политики;  

владеть: методами  системного, экономического, политического, ситуационного анализа в области экономической политики государства. 

Быть компетентными: в анализе экономической политики, в разработке, реализации, оценке эффективности экономической политики 

государства. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Основы права 

Содержание курса/ дисциплины: дисциплина изучает теоретические основы экономической политики государства, сложные и 

разнообразные явления и процессы, связанные с разработкой и реализацией экономической политики. Предмет, объекты и субъекты 

экономической политики; концептуально-методологические основы экономической политики; политологические основы экономической 

политики; соотношение государства и рыночного механизма при формировании экономической политики; инструменты экономической 

политики; соотношение средств экономической политики и оценка эффективности ее воздействия; формирование экономической политики; 

механизмы принятия экономико-политических решений; методы моделирования экономико-политической ситуации; проблемы разработки и 

реализации избранного курса экономической политики. 

Рекомендуемая литература: 

1. Экономическая политика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Лякин [и др.] ; под ред. А. Н. Лякина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 432 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Шваб К. Төртінші индустриялық революция : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-200 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

3.  Нуртазина, Р. А. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан [Текст]  : [учеб. пособие] / Р. А. Нуртазина ; М-во образования 

и науки РК. - Алматы : Бастау, 2015. - 296 с. 

4. Афанасьев К. С., Казеннов А. С., Попов М. В. Государственное регулирование экономики как средство экономической политики; 

Издательство Ленинградского университета Издательство ЛГУ им. А. С. Пушкина - Москва, 2014. - 148 c. 

5. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Государственное регулирование экономики: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

296 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

 Язык обучения: казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Статистика  

Код дисциплины - Sta -2205 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - КВ 



Год обучения – 2 год 

Семестр обучения - 4 семестр 

Количество  кредитов - 4 кредита, по ECTS - 7 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н., доцент Мухамедиева Ардак Габитовна 

Асубаева Айгуль Слямгалиевна 

Цель дисциплины - изучить методологию исследования состояния, развития структуры и взаимосвязей общественных явлений, их 

статистического моделирования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия экономической статистики; 

- роль классификаторов при осуществлении экономической деятельности как в Казахстане, так и за рубежом; 

- понятие системы национальных счетов, ее особенности и цели; 

уметь:  

- строить статистические модели явлений и применять их на практике; 

-  осуществлять перерасчет ВВП; 

иметь навыки: 

- расчета основных экономико-статистических показателей как на микро-, так и на макроуровне, в том числе ВВП; 

- прогнозирования статистического ряда динамики. 

Быть компетентным: в использовании методов исследования состояния, развития структуры и взаимосвязей общественных явлений, их 

статистического моделирования.  

Пререквизиты дисциплины: Математика в экономике, Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика.  

Содержание курса /дисциплины:предмет и задачи статистики; статистические наблюдения; статистические сведения и группировка; 

абсолютные и относительные величины; средние величины и показатели вариацияның; выборочное наблюдение; ряды динамики; индексы; 

социально-экономическая статистическое изучение взаимосвязи; статистика населения и трудовые ресурсы; системы национальных счетов, 

основные макроэкономические показатели; статистика уровня жизни населения. 

Рекомендуемая литература: 

1. Громыко Г.Л. Теория статистики.: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. - 3-e изд., перераб. и доп. - (Высшее образование: Бакалавриат). – 

М., 2017. 

2. Минашкин В.Г. Статистика. Учебник для бакалавров./В.Г. Минашкин. – М., Юрайт, 2016. 

3. Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері : заманауи кіріспе : оқулық.-7-ші бас. /  ағылышын тілінен ауд. С.Ж. 

Айжамбаева.-Алмаьты : Дәуір, 2017.- 404 бет. 

4. Шмойлова Р. А. Практикум по теории статистики: учебное пособие для вузов / Р. А. Шмойлова. - М.: Финансы и статистика, 2015. – 

474с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 



Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:   казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы антикоррупционной культуры 

Код дисциплины - OAK - 2202 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - КВ 

Год обучения – 2 год 

Семестр обучения - 4 семестр 

Количество  кредитов - 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

Абиканов Ержан Жумагадылович 

Еркінқызы З., Кусманова Лаура Ерлановна 

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой субъектами противодействия 

коррупции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости 

к явлению  коррупции в студенческой среде. 

В результате изучения дисциплины студентыдолжны: 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к формированию антикоруупционной культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные правонарушения в различных сферах; 

уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части правового и социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с социальным 

явлением;  

владеть: умением распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в международном и национальном 

контексте, анализом деятельности органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия 

коррупции и принимать в ней участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в различных социальных средах. 

Быть компетентными:в области деятельности, осуществляемой субъектами противодействия коррупции по сохранению и укреплению в 

обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  коррупции. 

Пререквизиты дисциплины: Современная история Казахстана, Основы права. 

Содержание курса /дисциплины:изучение понятия антикоррупционной культуры, механизмов совершенствования социально-

экономических отношений, как условий для формирования антикоррупционной культуры,  правовового противодействия развитию корррупции 

в Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, направленные на противодействие коррупции,  изучение особенностей 

формирования антикоррупционной культуры в различных социальных группах, особенности морально-этической ответственности за 



коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и ценностей, как принципов антикоррупционной культуры общества, 

психологические особенности природы коррупционного поведения.   

Рекомендуемая литература: 

1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с.  

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 

367 с.  

3. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі  : [оқу құралы] / Р. Ә. Нұртазина. - Алматы : Бастау, 2014. - 368 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения:   казахский 

 

  



Приложение 3А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(третьего года обучения, набор 2016 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Социально-экономическое планирование 
Код дисциплины - SEP -3304 

Тип дисциплины - ПД 

Уровень курса/дисциплины - КВ 

Год обучения - 3 год 

Семестр обучения - 5 семестр 

Количество  кредитов - 4 кредита, по ECTS - 7 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н., доцент Болгауов Тохтар Анкиевич 

Ахметова Ляйля Мырзамухамбетовна  

Цель дисциплины - обеспечить студентам определенный объем знаний, позволяющий на основе методологии и организации планирования 

и прогнозирования решать вопросы  обоснования комплексных программ социально-экономического развития, оценивать варианты 

стабилизации и будущего развития экономики и социальной сферы.  

В результате изучения дисциплины студентыдолжны: 

Знать: теоретические  основы социально-экономического планирования и прогнозирования; методы социально-экономического 

планирования и прогнозирования; процедуры и организацию социально-экономического планирования. 

Уметь: использовать методы социально-экономического планирования и прогнозирования, проводить комплексный социально-

экономический анализ. 

Владеть навыкамисоциально-экономического анализа, планирования, разработки механизмов для решения конкретных задач в области 

социально - экономического прогнозирования и планирования.  

Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика, Теория государственного управления, Экономическая теория, Статистика, Математика 

в экономике. 

Содержание курса/ дисциплины: Понятие планирования. Виды планов. Макроэкономическое планирование в рыночной экономике и его 

роль в государственном управлении социально-экономическими процессами. Прогнозирование и его роль при составлении планов развития 

экономических систем. Программно-целевое планирование. Практика макроэкономического планирования и государственное регулирование 

экономики. Функции планирования. Правовые основы регулирования взаимосвязи социально-экономического и бюджетного планирования. 

Возможности контроллинга как инструмента государственного планирования. Этапы формирования системы государственного планирования в 

Республике Казахстан. Концепция по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты. Гармонизация 

стратегического, экономического и бюджетного планирования. Принципы, документы, участники, процедуры государственного планирования. 

Планирование, ориентированное на результаты.  Программно-целевое бюджетирование (бюджетирование, ориентированное на результаты). 



Комплексное среднесрочное планирование расходов в рамках жестких бюджетных ограничений (MTEF). Классификация целей и целевых 

установок. Декомпозиция, каскадирование и расщепление целей, целевых индикаторов, задач и показателей в Системе государственного 

планирования. Целевые индикаторы. Экономические и социальные показатели результатов. Прямые (output) и конечные (outcome) результаты. 

Показатели экономической эффективности (efficiency) и социальной эффективности (результативности) (effectiveness) государственных 

расходов. 

Рекомендуемая литература: 

1. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.А.  

Невская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 542 c. 

2. Бабич Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 c. 

3. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: Учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, 

Ю.В. Яковец. - М.: Экономика, 2015. - 604 c. 

4. Рахметов Б.А., Кембаева Р.С., Қалманова Н.М. Экономиканы болжау және жоспарлау: оқу құралы.-Алматы : Альманах,2017.- 266 бет  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Менеджмент государственного сектора 

Код дисциплины - MGS -3307 

Тип дисциплины - ПД 

Уровень курса/дисциплины - КВ 

Год обучения - 3 год 

Семестр обучения - 6 семестр 

Количество  кредитов - 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н., доцент Болгауов Тохтар Анкиевич 

Галяпина Галина Валентиновна  

Цель изучения дисциплины «Менеджмент государственного сектора» - овладение современными знаниями, умениями и навыками в 

области менеджмента государственного сектора экономики.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- ключевые понятия курса, теоретические основы, модели, формы и методы управления в государственном секторе экономики; 

- основные характеристики и закономерности функционирования государственного сектора экономики, его специфику и особенности 

управления. 



Уметь: 

- работать с учебной литературой, распределять учебный материал во времени и последовательности его изучения и усвоения; 

- использовать, полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей в процессах управления государственным сектором 

экономики; 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты функционирования государственного 

сектора экономики, его управления; 

- составлять тезисы, схемы, таблицы, графики и диаграммы и  анализировать их; 

-использовать методы системного и ситуационного анализа в области менеджмента государственного сектора  для решения практических 

вопросов и проблем;  

Владеть  навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц, выполнение анализа по вопросам менеджмента государственного сектора. 

Пререквизиты: «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Государственное регулирование экономики», «Основы 

права», «Государство и бизнес», «Финансы»,  «Микроэкономика», «Экономика предприятия»,  «Финансовые рынки и посредники». 

Содержание курса/ дисциплины: Менеджмент государственного сектора, другие науки и отрасли знания. Методология и методы 

менеджмента государственного сектора. Концепции М. Файоля, Ж. Линдблома и Р. Минцберга, М. Итами. Общественный интерес. Организация 

общественного сектора на бюрократических принципах. Принципы менеджмента государственного сектора.  Расширенная трактовка 

государственного сектора экономики. Государственный сектор в смешанной экономике. Необходимость и сферы государственного сектора 

экономики. Специфика объектов государственного сектора экономики. Проблемы оценки масштабов и эффективности государственного участия 

в экономике. Государственный сектор экономики: его эффективность и влияние на социально-экономическое развитие страны. Методы оценки 

масштабов и эффективности государственного участия в экономике. Государственно-частный рынок. Система государственных закупок 

(заказов). Формы общественных расходов. Искажающее действие общественных расходов. Взаимозависимые предпочтения. Социальное 

неравенство, бедность и социальные программы (эффективность и справедливость). Финансирование производства товаров и услуг в 

государственном секторе. Контрактация и квазирынки. Виды контрактов. Эффективность общественных расходов. Критерии оценивания, анализ 

издержек и выгод. Регулирование рынков и государственное предпринимательство. Антимонопольное регулирование. Определение границ 

рынка. Гибкость законодательства и правило разумности. Меры по поддержке конкуренции.  

Институциональное равновесие. Издержки институциональной трансакции. Политика приватизации. Банкротства и национализация. 

Государственные предприятия. Управление предприятиями с государственным участием. Маркетинг государственных благ и услуг. 

Особенности государственного управления в отраслях и сферах экономики. Государственная политика в области науки и техники. Стратегия 

экономической безопасности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Гриффин Р. У. Менеджмент: [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  



2. Восколович Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общ. ред. Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

3. Васильев В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 

4 Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса [Текст]: моногр. / Т.А. 

Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Государственное управление и государственная служба  

Код дисциплины - GUGS -3208 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - КВ 

Год обучения - 3 год 

Семестр обучения - 6 семестр 

Количество  кредитов - 4 кредита, по ECTS - 7 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н., доцент Болгауов Тохтар Анкиевич  

Галяпина Галина Валентиновна 

Цель дисциплины – изучить основные характеристики и закономерности функционирования  системы государственного управления и  

государственной службы. 

Дисциплина дает целостное представление о  системе государственного управления и  государственной службы, имеет прикладной 

характер. В результате освоения дисциплины происходит формирование у обучающегося следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

- знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности; 

- способность занимать активную гражданскую позицию; 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 

- понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами государственного управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



 - ключевые понятия, теоретические и нормативно-правовые основы, базовые и современные концепции государственного управления и 

государственной службы;    

- основные характеристики и закономерности функционирования  систем государственного управления и  государственной службы; 

Уметь:  

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы,механизмы, результаты и эффекты государственного управления; 

 - использовать методы системного и ситуационного анализа в области государственного управления и государственной службы для 

решения практических вопросов и проблем; 

Владеть навыками: 

работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц, анализа  по вопросам и проблемам в области государственного управления 

и государственной службы. 

Быть компетентным:в применении форм и методов государственного управления и  государственной службы, в анализе проблем 

государственного управления и государственной службы. 

Пререквизиты: Теория государственного управления, Государственное регулирование экономики, Менеджмент.  

Содержание курса/ дисциплины: теоретические и правовые основы, базовые и современные концепции государственного управления и 

государственной службы; характеристика и закономерности функционирования  системы государственного управления и  государственной 

службы; явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты государственного управления; система государственного управления и  

государственной службы в РК. 

Рекомендуемая литература: 

1. Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш и др. - М.: Дашков и К, 

2016. - 556 c. 

2. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для академического бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 494 c. 

3. Сансызбаева Г. Н. Теория государственного управления : учеб. пособие / Г. Н. Сансызбаева, К. С. Мухтарова, Л. Ж. Аширбекова.- 

Алматы: Каак университет, 2015.- 318 с.  

4. Кинашева Ж.Б., Ахметова Л.М., Домалатов Е.Б. Іскерлік әкімшіліктің ілімі мен тәжірибесі : оқу-әдістемелік құрал.-Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2016.-139 бет. 

5. Нұртазин М.С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері : оқу құралы.-Алматы : Бастау, 2016.-256 бет. 

6. Мұхтарова Қ.С., Сансызбаева Г. Н., Смағұова Г. С. Қазақстан Республикаында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру  : оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 196 бет. 

7. Дуйсенов, Э.Э. Комментарий к закону Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" (постатейный) [Текст]  

/ Э. Э. Дуйсенов. - [Изд. 3-е доп.]. - Алматы : Асыл Кітап, 2017. - 359 с.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 



 

Название курса/дисциплины/юнита 

Государство и бизнес 

Код дисциплины - GB-3305 

Тип дисциплины - ПД 

Уровень курса/дисциплины - КВ 

Год обучения - 3 год 

Семестр обучения - 5 семестр 

Количество  кредитов - 4 кредита, по ECTS - 7 

Ф.И.О лектора/профессора 

Абылайханова Тана Абылайхановна 

Ахметова Ляйля Мырзамухамбетовна 

Дисциплина способствует пониманию новых подходов и моделей взаимодействия государства и бизнеса, развитию предпринимательских  

способностей в современных условиях. 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и навыков самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных 

механизмов взаимодействия государства и бизнеса в современных условиях.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятия, теоретические основы, базовые  концепции о роли государства в развитии предпринимательства и бизнеса, государственного 

регулирования предпринимательства и бизнеса, взаимодействия правительства и бизнеса; 

- основные   закономерности  функционирования и развития  государства, предпринимательства, бизнеса, их взаимодействия; 

- основные механизмы взаимодействия государства и бизнеса; 

- основные механизмы государственно – частного партнерства;  

уметь: 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей между развитием государства, экономики и бизнеса; 

- самостоятельно анализировать и оценивать государственное регулирование предпринимательства и бизнеса; 

-  самостоятельно анализировать и оценивать хозяйственную деятельность государства; 

- самостоятельно анализировать и оценивать модели взаимодействия государства и бизнеса; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области  

взаимодействия государства и бизнеса; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц, анализа по вопросам и проблемам взаимодействия государства и бизнеса. 

Быть компетентным:в анализе и оценке сложных и разнообразных механизмов взаимодействия государства и бизнеса в современных 

условиях, в использовании форм и методов взаимодействия государства и бизнеса в практической деятельности. 



Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономическая политика государства, Государственное 

регулирование экономики.  

Содержание курса/ дисциплины: понятия, теоретические основы, базовые  концепции о роли государства в развитии предпринимательства 

и бизнеса, государственного регулирования предпринимательства и бизнеса, взаимодействия правительства и бизнеса; Основные   

закономерности  функционирования и развития  государства, предпринимательства, бизнеса, их взаимодействия; основные механизмы  

взаимодействия государства и бизнеса; Основные механизмы государственно – частного партнерства. Анализ роли государства в экономике, 

развитии предпринимательства и бизнеса, анализ форм, методов и инструментов взаимодействия государства и бизнеса, изучение проблем и 

перспектив взаимодействия государства и бизнеса в Республике Казахстан.  

Рекомендуемая литература: 

1. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. Канаева [и др.]; под ред. О. А. Канаевой. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности [Текст]  : учеб. для вузов / В. Н. Наумов ; под ред. Г. Л. Багиева. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 313 с. 

3. Елшібаев Р. Қ. Кәсіпкерлік: оқу құралы. - Алматы : Экономика, 2014. - 440 бет. 

4. Джеймс Н. Бизнес және заң : оқулық.-3-ші бас.- Алматы : Дәуір, 2017.-Т.1.-468 бет. 

5. Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса [Текст]: моногр. / Т.А. 

Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с. 

6. Взаимодействие государства и бизнеса: учебное пособие. Под общей редакцией  Е. И. Марковской. - СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Региональная экономика и управление 

Код дисциплины -REU-3302 

Тип дисциплины - ПД 

Уровень курса/дисциплины - ОК 

Год обучения - 3 год 

Семестр обучения - 6семестр 

Количество  кредитов - 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н., доцент Болгауов Тохтар Анкиевич 

Галяпина Галина Валентиновна  

https://www.hse.ru/org/persons/31135086
https://publications.hse.ru/books/?pb=68311133
https://publications.hse.ru/books/?pb=68311133


Учебная дисциплина «Региональная экономика и управление»  относится к дисциплинам обязательного модуля по специальности  

бакалавриата по направлению подготовки 5В051000 – Государственное и местное управление. 

Основная цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы выпускник обладал достаточным уровнем знаний в области 

региональной экономики и управления и на этой основе умел выбрать наиболее эффективные формы и методы  социально-экономического 

управления региональным развитием. Практические занятия, выполнение заданий СРСП и СРС способствуют формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа, оценки региональной экономики и управления и обоснования управленческих решений. Изучение данной 

дисциплины способствует регионализации экономического мышления и образования. Знания, умения и навыки в области региональной 

экономики и управления являются важной профессиональной компетенцией специалиста государственного и местного управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы функционирования региональной  экономики как целостной системы и системы регионального управления;  

- сущность и роль государства  в условиях рынка как субъекта региональной экономики и регионального управления; 

- основные макроэкономические и мезоэкономические показатели, которые характеризуют состояния региональной экономики;  

- основные проблемы региональной экономики и управления; 

- сущность теорий региональной (пространственной) экономики и их значимость для современных региональных исследований; 

- опыт зарубежных стран в области регионального развития и управления. 

Уметь: 

- проводить анализ  состояния региональной социально-экономической системы;  

- проводить анализ проблем регионального социально-экономического развития; 

- разрабатывать мероприятия в области регионального управления. 

Владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и  

нормативно -  правовыми актами в области региональной экономики и управления;  

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц  по вопросам региональной экономики и управления; 

- анализа проблем региональной экономики и управления;  

- самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области региональной экономики 

и управления. 

Знания, умения и навыки в области региональной экономики и управления являются важной профессиональной компетенцией специалиста 

государственного и местного управления. 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части  профессионального цикла дисциплина «Региональная экономика и управление»» 

обеспечивает инструментарий формирования следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; 

- способность самостоятельно приобретать новые  знания и умения; 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

- способность стратегического анализа. 



Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика, Теория государственного управления, Статистика, Математика в экономике, 

Эконометрика, Государственное регулирование экономики, Менеджмент, Экономическая политика государства. 

Содержание курса дисциплины: Региональная экономика и управление в системе наук. Предмет и метод региональной экономики и управления. 

Генезис теорий региональной (пространственной) экономики. Современные концепции региона. Субъекты и потоки ресурсов, продуктов, 

доходов в региональной экономике. Механизм функционирования экономики регионов. Региональная структура экономики страны. 

Региональные органы управления и их регулирующая роль в экономическом и социальном развитии. Негосударственные субъекты 

регулирования регионального развития: институты гражданского общества, профессиональные объединения и союзы, ассоциации и т.п . 

Институциональные и правовые основы регионального управления, особые региональные формы в зарубежных странах. Региональные финансы. 

Расчет бюджетных индексов. Анализ местного бюджета. Расчет межбюджетных трансфертов. Налоговый Кодекс РК. Бюджетный Кодекс РК. 

Регулирование, координация, контроль в управлении регионом. Социально-экономическое прогнозирование и планирование регионального 

развития. Государственные программы и организационно- правовое обеспечение государственного программирования регионального развития. 

Типологизация регионов РК. Оценка социально-экономического потенциала и уровня развития регионов Казахстана. Характеристика социально-

экономического развития ВКО. Анализ и уроки зарубежного опыта регионального развития и управления. Особые региональные формы в 

зарубежных странах и их использование в РК. 

         Рекомендуемая литература: 

1. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Лопатников и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 351 c. 

2. Региональная экономика: Учебник  /Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c. 

3. Прогнозная схема территориально - пространственного развития страны до 2020 года. Утверждено Указом Президента Республики 

Казахстан от 21.07. 2011 г.,  № 118. - http://adilet.zan.kz/rus. 

4.  Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие  / Д. А. Сейтхожина. - Алматы : TechSmith, 2018. - 

272 с. 

5. Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 c. 

6. Әубәкірова Ж.Я., Құдабаева Ж.М. Аймақтық экономика : оқу құралы :- Алматы :  Қазақ университеті, 2014.-162 бет 

 Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

http://adilet.zan.kz/rus


Типтік құрылым 

Ақпараттық пакет/ ECTSбойынша курс каталогі 

Экономика және басқару кафедрасы 

(бакалавр) 

Бакалавриат 5В051000-«Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

 

Институт 

бойынша 

ақпарат 

ЖОО жөнінде жалпы ақпарат 

1. ЖОО аты мен мекен-жайы: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, № 9 корпус, № 510 аудитория, экономика және басқару 

кафедрасы, Крылова, 72. 

 

2. Академиялық күнтізбе: білім алу 4 жыл (іштей оқу формасы), білім алу 3 жыл (қашықтықтан оқыту технологиялары 

қолданылатын ТжКБ негізіндегі кешкі оқу түрі), білім алу 2 жыл (қашықтықтан оқыту технологиялары қолданылатын ЖБ 

негізіндегі кешкі оқу түрі), 

2018-2019 оқу жылындағы бакалавриат студенттерге арналған 

10 -25 тамыз Студенттерді университетке қабылдау 

27 тамыз-1 қыркүйек 1 курс студенттерінің бейімделу аптасы және элективтік пәндерге тіркеу 

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы Күні 

Күзгісеместр 

1 қыркүйек Білім күні және оқу жылы басталуының салтанатты ашылуы 

3 қыркүйек -8 желтоқсан Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибесі (үздіксіз), педагогикалық іс-тәжірибе 

(үздіксіз), оқу- тәрбиелік педагогикалық іс-тәжірибесі (үздіксіз) 

15-20 қазан Межелік бақылау.  №1 рейтинг 

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент Күні 



10-15  желтоқсан Межелік бақылау.  №2 рейтинг 

16-17желтоқсан Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік Күні 

17 желтоқсан – 5 қаңтар Емтихандық сессия 

1-2 қаңтар Жаңа жыл 

7 қаңтар Рождество 

7-19қаңтар Қысқы демалыс 

15 апта Теориялық оқыту 

3 апта Қысқы сессия   

2 апта Қысқы демалыс 

Көктемгі семестр 

21  қаңтар Көктемгі семестрдің басталуы 

14қаңтар –8маусым Барлық оқу түрі (оқу, өндірістік, өндірістік-педагогикалық, кәсіптік (өндірістік) 

педагогикалық іс-тәжірибесі, диплом алдындағы іс-тәжірибесі) 

18ақпан – 2наурыз Элективті пәндерге таныстыру 2019-2020 оқу жылы 

4-9наурыз Межелік бақылау. №1 рейтинг 

4-23наурыз Элективі пәндерге тіркелу2019-2020 оқу жылы 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

21-23наурыз Наурыз мейрамы 

1сәуір – 1 маусым Мемлекеттік емтихан 

29сәуір – 4 мамыр Межелік бақылау. №2 рейтинг 

1мамыр Қазақстан Халықтарының Бірлігі Күні 



6-11мамыр Аттестациялық апта 

6-25мамыр Көктемгі емтихандық сессия 

7 мамыр Отан Қорғаушылар Күні 

9 мамыр Жеңіс күні 

29 сәуір –15маусым Диплом жұмысын жазу және қорғау 

27мамыр -27 шілде Жазғы семестр 

27мамыр – 31 тамыз Жазғы демалыс 

15 апта Теориялық оқыту 

3 апта Көктемгі сессия 

8 апта Жазғы  демалыс 

 

3. ЖОО басшылары 

Ректор - қ.ғ.д., Төлеген М.А. 

Оқу- әдістеме жұмыстары жөніндегі проректор   -  б.ғ.д., Мырзағалиева А.Б. 

Тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор   -  п.ғ.к., Ровнякова И.В. 

Оқу үрдісін бақылау және ұйымдастыру бөлімінің басшысы – Сәдірбекова Н.Ә. 

Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бөлімінің басшысы– Алимбекова Н.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе және жұмысқа орналастыру бөлімінің басшысы– Стеблецова И.С. 

Экономика және құқық факультетінің деканы  – э.ғ.к., Мухамедиева А.Г. 

Экономика және басқару кафедрасының меңгерушісі м.а. -Абылайханова Т.А. 

4. ЖОО жалпы сипаттамасы: университет қазіргі уақытта мемлелекеттік мемлекетік лицензиядағы білім ісін жүргізу 

құқығына сәйкес орта кәсіби, жоғары және жоғарғы оқу орынынан кейінгі кәсіби мерзімі шектеусіз, жоғарғы оқу орынында 



көпдеңгейлі құрылым шеңберінде мамандықтарды дайындайды:  

-жоғарғы кәсіби білім бойынша 45 мамандықтар. Сондай-ақ бакалаврда оқу мерзімі  - 4 жыл, сыртай оқу түрінде - 5 жыл, 

жоғарғы білім алудың қысқа түрі: жоғарғы білім алғаннан кейін – 2 жыл,  орта кәсіби білім алу базасында – 3 жыл.  

-30 мамандықтың магистратурасы. Университетте  2003-04 оқу жылынан бастап -  экономикалық мамандықтарының 

студенттеріне; 2004-05 оқу жылынан бастап –барлық жоғары кәсіби білім беру мамандықтардың 1 курс студенттеріне  

кредиттік жүйе еңгізілген.  

Қазгі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 19 кафедрада іске асырылады.  

Экономика және басқару кафедрасында білім беру бағдарламасы бойынша 7 бакалавр, 4 магистратура. Келесі бакалавр 

мамандықтарды дайындау іске асырылады: 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару, 5В050600 - Экономика, 5В090200 

- Туризм, 5В050700 -Менеджмент, 5В050800 – Есеп және аудит,  5В050900 – Қаржы.  3 мамандық бойынша магистранттарды 

дайындайды: 6М050600 - Экономика, 6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару, 6M050900 - Қаржы. Кафедрада 

оқытушылары, магистранттар мен студенттер оқу үдісінде барлық зерттеу бағыттағытындағы материалдарды белсенді 

қолданады. ҒЗЖ мен СҒЗЖ нәтижелері оқу үрдісіне еңгізілген. 

5. Берілген оқу бағдарламасының тізімі (оқу бағасымен қоса):  

Бакалавр: 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару. Оқу бағасы: күндізгі оқу түрі бойынша жылына 342 900 

тенге; кешкі оқу түрі бойынша жылына 210 470 тенге. . 

6. Бағдарламаға қабылдау мен тіркелу үрдісі (ережелері) 

Білім алушылардың академиялық ұтқырлы болуларын қамтамасыз ету үшін жекелеген пәндер басқа да білім беру 

мекемелерінде, соның ішінде шетел елдерінде оқиды. Мұнда білім беру мекемесінің басшысы басқа білім беру мекемелерінде 

оқу үшін кредит санының жоғарғы шегін анықтайды. Жекелеген пәндер Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде 

оқытылатын жағдайда білім беру мекемелері арасында қостарапты келісім-шарт жасалады. 

Жекелеген пәндерді басқа білім беру мекемелерінде оқытылған жағдайда пән бойынша өткізілген аралық аттестаттау 

қорытындысын білім алушы өзінің білім беру мекемесінің деканатына (бөлімге) емтихан бойынша алған бағасын, пән бойынша 

қорытынды бағасын және меңгерілген кредиттер саны көрсетілген емтихан тізімдемесін (немесе транскрипт) әкеліп тапсыруы 

тиіс.  

Білім алушының өтінішінде, арнайы үлгі бойынша, жоғары оқу орнының, факультеттің/ департаменттің және жоғары оқу 

орнының академиялық ұтқырлы нұсқаушының тегі, есімі, әкесінің атауы және толық мекенжайы, және сонымен қатар 



студенттің жеке ақпараты (тегі, есімі, әкесінің аты, туған күні, тұрғылықты мекенжайы, байланыс деректері) көрсетілуі тиіс.  

Өтініште білім алушылардың ұтқырлық бағдарламаларына қатысу үшін ынталандыру туралы ақпарат, шетелде білім алу 

тілі бойынша мамандану деңгейі туралы деректер, жұмыс тәжірибесі және шетелде осыған дейін білім алуы туралы  деректер, 

шетелде білім алу үшін грант алу мүмкіндігі туралы белгі беріледі. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламалар бойынша білім алуға жасалған келісім, студенттің академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша білім алу үрдісін қадағалайтын негізгі құжат болып табылады және ол ағылшын тілінде арнайы үлгі 

бойынша толтырылады. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасына білім алушыны қатысуға қабылдаушы жоғары оқу орнының оң шешімі 

шығарылған кезде келісім үштарапты тәртіпте: қабылдаушы жоғары оқу орнымен, білім алушымен және жөнелтіп отырған 

жоғары оқу орнымен жасалады. 

Білім бері бағдарламасын нәтижелі меңгерген, түлектер магистратурада білім алуға әзірленеді. 

 

Оқу 

бағдарламасы 

жайында 

ақпарат 

 (Курс 

каталогі) 

 

1. Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

 Тағайындалынатын  дәрежесі/квалификациясы: 

5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқарумамандығы бойынша оқуды аяқтағаннанбітірушілерге «экономика және 

бизнес» академиялық дәрежесі беріледі.  

Оқу деңгейлері: 

Білім алуды жоғары білімнің келесі сатысы (магистратурада) жалғастыра алады.  

Бағдарламаға қабылдау талабы: 

Бағдарламаға қабылдау Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына қабылдау ережелеріне сәйкес жүзеге 

асырылады. 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығына түсу үшін «География» атты мектеп курсы 

бойынша профильдің пәнін таңдау қажет. 

 Оқытудың деңгейлерінің саны (сатылары)  

 Бағдарламаға қабылдау бойынша қойылатын талаптар: 

- 2,3,4 курстары бойынша – академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру үшін оқу жоспарларындағы айырмашылық 

ескеріледі, ол міндетті компонеттің бес пәнінен аспауы керек. 

Білімділік пен кәсіби мақсаттар: білім алуды ары қарай жалғастыруғабағдарламалық мүмкіндік: 



-экономика және бизнес, мемлекеттік және жергілікті басқару және Мемлекеттік қызмет, қоғамның әлеуметтік-мәдени 

өмірі саласында кәсіби ұйымдастыру-басқару, ғылыми-зерттеу, жобалау қызметін жүзеге асыруға дайындау. 

            Бағдарламаның міндеттері: 

-экономика, менеджмент, Мемлекеттік және жергілікті басқару саласында терең теориялық-практикалық дайындық;  

- халықаралық деңгейде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін пәнаралық негізде іргелі білімді меңгеру; 

- басқарудың үздік практикаларына бейімделудің теориялық білімдері мен практикалық іскерліктерін алу; 

- экономика, менеджмент, Мемлекеттік және жергілікті басқару саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру; 

- шығармашылық әлеуетті, бастамашылық пен жаңашылдықты дамыту;  

- жалпы зияткерлік дамудың, кәсіби, адамгершілік және құқықтық мәдениеттің жоғары деңгейін қамтамасыз ету, 

азаматтық ұстанымы бар, қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және шеше алатын тұлғаны тәрбиелеу;  

- кәсіби білім берудің келесі сатысында білім алуды жалғастыру үшін жағдай жасау; 

- өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін, жаңа білімді өз бетінше шығармашылық игеру қажеттіліктері мен 

дағдыларын дамыту. 

Кредиттерді көрсетумен бағдарламаның құрылымы: 

2018, 2017, 2016 жылғы (№1,2,3 қосымшалар) қабылдау жөнінен бағдарламасының құрылымы 

Қорытынды емтихандар 

Әрбір пән бойынша емтихан тапсырылады- ауызша немесе жазбаша түрде, емтихан билеттері немесе тестілеу түрінде. 

8-ші семестрде дипломдық жұмысты қорғау және пән бойынша Мемлекеттік емтихан өткізіледі.  

Дипломдық жұмыс аясында өңделген жобаны студент әйгілі түрде мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысында   

8-ші семестрдің соңында немесе 12-ші триместрде қорғайды. 

Әр пәнді оқытатын оқытушылардың аты, жөні, тегі: 

1) Абылайханова Т.А. кафедра меңгерушсінің м.а., «Экономикалық теория», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», 

«Әлеуметтік сферадағы мемлекеттік реттеу», «Мемлекет және бизнес» пәндері бойынша сабақтар жүргізеді.  

2) Болгауов Т.А. э.ғ.к., доцент «Мемлекеттік сферадағы менеджмент», «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау», 

«Аймақтық экономика және басқару»,  «Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет» пәндері бойынша сабақтар жүргізеді.  

3)Ситникова Е.С. э.ғ.к., доцент «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Әлеуметтік сферадағы микроэкономика 



және туризм», «Экономика негіздері» пәндері бойынша сабақтар жүргізеді. 

4) Ахметова Л.М. аға оқытушы «Макроэкономика», «Мемлекеттің экономикалық саясаты» пәндері бойынша сабақтар 

жүргізеді.. 

5) Галяпина Г.В. аға оқытушы «Макроэкономика», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Мемлекеттің экономикалық 

саясаты» пәндері бойынша сабақтар жүргізеді. 

6) Ордабаева М. А. аға оқытушы «Маркетинг» пәні бойынша сабақтар жүргізеді. 

7) Мухамедиева А.Г. э.ғ.к., доцент «Статистика» пәні бойынша сабақтар жүргізеді. 

8) Абиканов Е.Ж.  кафедра доценті«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні бойынша сабақтар жүргізеді. 

9) Жириндинова К.Р.- «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-экономикалық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы, 

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы » пәні бойынша сабақтар жүргізеді. 

10)Амал Оркеш математика кафедрасының аға оқытушысы с «Экономикадағы математика» пәні бойынша сабақтар 

жүргізеді. 

  11)Жиренова А.Т. Қазақстан тарихы және әлеуметтік-экономикалық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы«Политология 

- Социология», «Философия»пәні бойынша сабақтар жүргізеді. 

12)Демченко Л.Н. «Қазақ, орыс филология және журналистика» кафедрасының доценті «Орыс тілі», «Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі» пәндер бойынша сабақтар жүргізеді.. 

13) Ларионова И.Ю. аға оқытушы «Шет тілі», «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәндер бойынша сабақтар жүргізеді. 

14) Сактаева А.А. э.ғ.к., аға оқытушы «Менеджмент»пәні бойынша сабақтар жүргізеді.  

16) Камшибаев Е.Е. қаржы және есеп кафедрасының аға оқытушы «Қаржы нарықтары және делдалдар» пәні бойынша 

сабақтар жүргізеді.. 

17) Конбаева К.Т. қаржы және есеп кафедрасының аға оқытушы «Бухгалтерлік есеп және аудит». 

18) Бельдеубаева Ж.Т.«Компьютерлік үлгілеу және ақпараттық технологиялар» кафедрасының оқытушысы, 

«Эконометрика»пәні бойынша сабақтар жүргізеді. 

19) Карменова М.А.. «Компьютерлік үлгілеу және ақпараттық технологиялар» кафедрасының оқытушысы «Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар (англ.тілде)»пәні бойынша сабақтар жүргізеді. 



20) Жапарова А.М. қаржы және есеп кафедрасының аға оқытушысы «Қаржы» пәні бойынша сабақтар жүргізеді. 

21) Сейтембетов Е.Ж. Қазақстан тарихы және әлеуметтік-экономикалық пәндер» кафедрасының доценті «Саясаттану-

әлеуметтану»пәні бойынша сабақтар жүргізеді. 

22) Садыкова С.Т. «Қазақ, орыс филология және журналистика» кафедрасының аға оқытушысы «Казақ тілі».пәні бойынша 

сабақтар жүргізеді. 

 2. Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

Қосымша 1А, 2А, 3А, 4А 

Студенттерге 

арналған 

қосымша 

ақпарат 

3. Оқырмандарға арналған қосымша ақпарат 

Жайғастыру/тұру -  1789 орынды Студенттер үйі  (жатақхана).  Студенттердің сабақа дайындалуы мен демалуына жағдай 

жасалған – «Кітапхана» мен «Интернет-кафе»бар.  

Ас - 150 орынды оқу ғимаратындағы Асхана жұмысында уақытылы және сапалы аспен қамтамасыз етілген.  

Медициналық қызметтер – Университент студенттердің медициналық қаралулары медпункте ісе асырылады (СЭС және ГПС 

сұралымдарына сай), бірінші медициналық қызмет көрсетіледі, тексерулер, профилактиялық іс шаралар жүргізеді. Өскемен 

қаласының №1 қалалық ауыруханасымен студентер мен ПОҚ медицинеалық қызметтер көрсетілу үшін келісім шарт бар, 

(нотариалды түрде тіркелген келісім көшірмесі ұсынылған). Қалалық «Денсаулық орталығы» жұмысшылары мен Университет 

студенттері арасында шиі «Дөңгелек столдар» өткізіліп тұрады.  

 "Парасат" студенттерге қызмет көрсету орталығы - университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылатын жастар 

саясаты орталығы, бұған дейін құрылған Жастар ісі жөніндегі Комитет пен мәдениет орталығын, сондай-ақ студенттік жастар 

бірлестіктерін біріктірген: "Жас Отан" ХДП "Нұр Отан" жастар қанаты, "Қазақстан студенттер Альянсы" Республикалық жастар 

ұйымының филиалы, "Қыран" полицияға жәрдемдесу студенттік жасағы, студенттік жастар еңбек отрядтары. 

Студентік кеңсе – Жастар саясаты орталығы, университет бөлім құрылымы болып саналады, Жастар ісі жөніндегі комитет пен 

мөдениет орталыңының бірігуінен құрылған, және де жас студенттердің бірігуі: «Нур Отан» партиясына қарасты,  «Жас Отан» 

жастар қанаты, «Ойшыл жастар лигасы»,  полицияға қарасты «Қыран» студенттік отряды, жас студенттердің еңбек отряды. 

Оқу үшін жасалған жағдайлар –  

Кабинетер интерактивті құрылғылармен қамтамасыз етілген, мультимедиялық зал, зертханалар, шеберханалар, спорт залы, оқу  

зал бар.  



Студентік ұйымдар ассоциациясы. 

- С.Аманжолов атындағы ШҚМУ  волонтлік қозғалысы  

- Дебат клубы 

- «Нұр Отан» партииясына қарасты «Жас Отан»  

- «Кыран» полицияға қарасты студенттер жасағы 

- Жастар ісі жөніндегі комитет  

- Шахмат клубы 

- «Әлем» би клубы  

- КВН 

- Спортклуб 

«WELCOME» халықаралық клуб  

 



Қосымша 1 

 2018 жылғыжинақтаубағдарламасының құрылымы, 1 курс 

 

Пәндер 

циклі 

Пәдер коды  

 

Пәндер атау 

ECTS 

бойынша 

кредиттер 

саны 

Семестр 

ЖМП 

НК 

ShT-1101 

IYa-1101 

FL-1101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ЖМП 

НК 

K(O)T-1102 

K(R)Ya-1102 

K(R)L-1102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ЖМП 

НК 

AKT-1103 

 

IKT-1103 

 

ICT-1103  

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-

коммуникационныетехнологии 

(наангл. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language 

5 2 

ЖМП 

НК 

Mad-1106 

Kul-1106 

Kul-1106 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturalogy 

3 1 

ЖМП 

НК 

KN-1112 

OP-1112 

BL-1112 

Құқықнегіздері 

Основыправа 

Bases of law 

3 2 

ЖМП 

НК 

SA-1107 

PS- 1107 

PSS-1107 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-Социология 

Political science-Sociology 

5 1 

ЖМП 

НК 

KKZT-1119 

SIK-1119 

TMHK-1119 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

ThemodernhistoryofKazakhstan 

5 1 



БП НК EM-1208 

ME-1208 

ME-1208 

Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

MathematicsinEconomics 

5 1 

БП НК Kar-1207 

Fin-1207 

Fin-1207 

Қаржы 

Финансы 

Finance 

5 2 

БП НК EС-1215 

EС-1215 

EС-1215 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

5 1 

БП НК Mik-1214 

Mik-1214 

Mik-1214 

Микроэкономика  

Микроэкономика  

Microeconomics 

3 2 

БП НК EIT-1223 

IEU-1223 

HES-1223 

Экономикалық ілімдер тарихы 

История экономических учении 

History of economic studies 

5 2 

ПМ OiT 

UP 

TP 

Оқуіс-тәжірибе 

Учебнаяпрактика 

Teaching practice 

2 2 

 

 

  



Қосымша 2 

2017 жылғы жинақтау бағдарламасының құрылымы, 2 курс 

 

Пәндер 

циклі 

Пәдер коды  

 

Пәндер атау 

ECTS 

бойынша 

кредиттер 

саны 

Семестр 

ЖМП НК Fil -2120 

Fil -2120 

Pil -2120 

Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БП НК 

KK (O)T-2209 

PK(R)Ya - 

2209 

PK(R)L-2209 

Кәсібиқазақ (орыс) тілі 

Профессиональныйказахский 

(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 

Language 

3 3 

БП НК 
POIYa -2210 

KBSht-2210 

POFL-2210 

Кәсіби-бағытталғаншеттілі 

Профессионально-

ориентированныйиностранныйязык 

Professionally-oriented foreign language 

3 3 

БП НК Mar-2211 Маркетинг 5 4 

БП НК Men-2212 Менеджмент 5 3 

БП НК GRE -2222 Экономиканы мемлекеттік реттеу 3 3 

БП НК Mak -2223 Макроэкономика 5 3 

БП ТК EPG-2221 Мемлекеттің экономикалық саясаты 5 3 

БП ТК BEA-2215 

BUA-2215 

BKA - 2215 

Бухгалтерлікесепжәнеаудит 

Бухгалтерскийучетиаудит 

Book keeping and audit 

5 4 

БП ТК Stat -2216 

Stat -2216 

Stat -2216 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

7 4 

БП ТК ECN-2208 Эконометрика 5 3 

БП ТК Din-2214 Дінтану 5 4 



Rel-2214 

Rel-2214 

Религиоведение 

Religion studies 

БП ТК 

ZhKMN-2213 

OAK-2213 

BAC-2213 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 4 

ПМ 

OP 

PP 

FP 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

6 4 

 

 



Қосымша 3 

2016 жылғы жинақтау бағдарламасының құрылымы, 3 курс 

 

Пәндер 

циклі 

Пәдер коды  

 

Пәндер атау 

ECTS 

бойынша 

кредиттер 

саны 

Семестр 

КП ТК 

AEZh-3304 

SEP -3304 

SEP -3304 

Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлау 

Социально-экономическое 

планирование 

Socio-economic Planning 

7 5 

КП НК MBT-3301 

TGU-3301 

TPA-3301 

Мемлекеттік басқару теориясы 

Теория государственного 

управления 

Theory of public administration 

5 5 

КП ТК MM -3305 

MM -3305 

MM -3305 

Муниципалдыменеджмент 

Муниципальныйменеджмент 

Municipal Management 

7 5 

КП ТК MB-3303 

GB-3303 

GB-3303 

Мемлекет және бизнес 

Государство и бизнес 

Government and Business 

7 5 

КП НК AEB-3302 

REU-3302 

REM-3302 

Аймақтық экономика және басқару 

Региональная экономика и 

управление 

Regional Economics & management 

3 6 

КП ТК 
MSM – 3306 

MGS -3306 

MPS - 3306 

Мемлекеттіксектордыңменеджменті 

Менеджментгосударственногосектор

а 

Management of public sector 

5 6 

БП ТК MBMK-3220 

GUGS-3220 

PAPS -3220 

Мемлекеттікбасқаружәнемемлекетті

кқызмет 

Государственноеуправлениеигосуда

7 6 



рственнаяслужба 

Public administration and public 

service 

БП ТК 

KKMR-3221 

GRPD-3221 

SREA-3221 

Кәсіпкерлікқызметтімемлекеттікретт

еу 

Государственноерегулированиепред

принимательскойдеятельности 

 State regulation of entrepreneurial 

activity 

5 6 

БП ТК KE-3219 

EP-3219 

EE-3219 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Economy of Enterprises 

5 6 

БП ТК KSh-3218 

GH -3218 

UE -3218 

Қалалық шаруашылық 

Городское хозяйство 

Urban economy 

5 6 

ПМ OP 

PP 

FP 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

6 6 

 

  



Қосымша 1А 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курсов, юнитов): 

(оқудің бірінші жылы, 2018 жылғы жинақтау) 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Культурология 

Пәннің коды Kul-1111 

Пәннің типі-ООД 

Курс деңгейі/пәндер-ТК 

Оқу жылы-1 жыл 

Оқу семемтрі-1 семестр 

Кредиттер саны 

2 кредит,  ECTS – 3 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

ф.ғ.к., доцент Шуршитбай Бейбитгул  

Курстың мақсаты: мәдени нысандары мен процестерді терең, жан-жақты зерттеу, адам баласының өмір сүру формалары, олардың әртүрлі 

мәдени бағыттарын  көруге студенттердің қабілетін қалыптастыру. 

Пререквизиты: мектеп пәндері «Тарих» 

Компетенцилар: 

Білу: мәдениеттанулық негізгі категориялық аппараты, мәдениет негізгі тұжырымдамасын, Қазақстандық мәдени жүйелерде өз 

ұстанымын, оның ішінде мәдениеттану, қазіргі заманғы қоғамдағы әсіресе әлеуметтік-мәдени үрдістердің әдіснамасы мен әдістерінің негізін. 

Істей алу: өз пікірін білдіруге және дәлелдеу үшін, халықтар арасындағы мәдени және діни айырмашылықтар түсіну және көпұлтты 

қоғамда өмір сүруге, олардың күнделікті және кәсіби-мәдени көзқарастарын пайдалану. тәуелсіз зерттеу жобасын дайындау және жүзеге асыру 

тобымен жұмыс істеу. 

Дағдылану: мәдениеттануда әр түрлі ақпарат көздерін пайдалана отырып,  әлеуметтік-мәдени талдау дайындау және жүзеге асыру. 

Дүниетанымдық құзіреттілік: қоршаған орта жайлы біртұтас ғылыми білім жүйесінің болуы, болмыстың, өмірдің, мәдениеттің 

құңдылықтарын ажырата алу қабілеттілігі; жария және жеке өмір саласында  ағартушылық және тәрбиелік іс-әрекетті жүзеге асыру 

қабілеттілігінің болуы.   

Курс мазмұны: адам баласының логикалық тұрғысында өзін-өзі сана мәдениеті ұғымдарын қалыптастыру; мәдениетінің негізгі 

ұғымдарының мазмұны; мәдениет құрылымы және мәдени әралуандылық әлемнің тұрғысында адам болмысының проблемасы (ежелгі заманнан 

бүгінгі күнге дейін); адам дамуының нақты тарихи нысандарын материалдық талдау әлеуметтік-мәдени үрдісінің нақтылы тарихи мазмұны; 

Қазақстан аумағында мәдени үрдістерді қалыптастыру логикасы; дәстүрлі қазақ мәдениетінің мазмұны; қазіргі заманғы Қазақстан -  қағидаттары 

мен Қазақстан Республикасындағы мәдени саясаттың құқықтық шеңберінде мемлекеттік мәдениет. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 



1. Культурология. История мировой культуры: Учебник. / Под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 600 c. 

 2. Горелов А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

3. История мировой культуры: Учебник для студентов вузов / А.Н. Маркова, Ф.О. Айсина, Е.М. Скворцова; Под ред. Н.О. Воскресенская. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-759 c. 

4. Никитич, Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник / Л.А. Никитич. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 559 c. 

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Саясаттану - әлеуметтану 

Пәннің коды PS-1113 

Пәннің типі-ООД 

Курс деңгейі/пәндер-ТК 

Оқу жылы-1 год 

Оқу семемтрі-1 семестр 

Кредиттер саны 

3 кредит, ECTS – 5 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

ф.ғ.к., доцент  Сейтембетов Ермек Жакенович 

ф.ғ.к., доцент Шуршитбай Бейбитгул 

Курс мақсаты: «Саясаттану- Әлеуметтану» пәні болашақ мамандардың бойында қазіргі заманғы қоғамдық өмірдің күрделі құбылыстарын 

және процестерін түсінуге, оларға саяси шындыққа бағыт беруге, әртүрлі әлеуметтік-саяси оқиғалар мен құбылыстарды бағалауға ғылыми 

тұрғыдан көмектесетін болашақ маманның ғылыми әлеуметтік ойлау элементтерін қалыптастыру, өздерінің кәсіби мәселелерін 

шығармашылықпен шешу, демократиялық саяси мәдениетті қалыптастыру үшін қажетті біліммен қамтамасыз ету.  

Пререквизиттері: Қазіргі Қазақстан тарихы, мектеп пәндері: Тарих, Адам және қоғам 

Құзыреттіліктері: 

Білуі керек: әлеуметтану мен саясаттану облыстарындағы заманауи зерттеулер нәтижелерін және мектептер мен ғылыми бағыттарын, 

саяси жүйе және оның институттарын, әлеуметтік – саяси ғылым заңдылықтарын және оның теориялық негіздерін. 

Істей алуы қажет қоғамдағы процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдау, өз идеяларын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және 

негізді түрде тұжырымдау, белгілі бір жағдайларда алынған білімді пайдалану, кәсіби проблемаларды шешуге балама, жаңа және / немесе 

инновациялық әлеуметтану жолдарын қарқынды пайдалану; 

Дағдылануы тиіс: заманауи қоғамның проблемаларын талдау, жобалау және болжаудың тұтас тәсіліне; төзімділік пен құрметке 

негізделген тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынасқа; социологиялық зерттеулер жүргізу әдістеріне; ақпаратты сыни түрде қабылдау 

қабілетіне («сыни ойлау»). 



Пәнді оқыту процесі қоғамдық оқытудың (жеке, мәдениетаралық, азаматтық) негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыруға және дамытуға 

бағытталған, ол қоғамдық және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдарды білуге және белсенді және демократиялық қатысуға дайындыққа 

негізделген азаматтық өмірге толық қатысуға мүмкіндік береді; топта, отбасында, қоғамда, әлемде бірге өмір сүруге мүмкіндігі бар, басқа 

адамның қабылдауын және түсінігін өздігінен үйретеді.  

Пән мазмұны: әлеуметтану және саясаттану пәні және нысаны; әлеуметтiк перспектива және қиял; әлеуметтiк-саяси бiлiмдi дамытудың 

негiзгi кезеңдерi; әлеуметтанулық зерттеу әдіснамасы; әлеуметтiк ақпарат жинау әдiстерi; қоғам және әлеуметтік өзара әрекеттесу; әлеуметтік 

топтар, ұйымдар мен мекемелер; әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; біздің заманымыздың саяси жүйелері мен режимдері; 

мемлекет және азаматтық қоғам; саяси даму және жаңғырту; саяси мәдениет пен идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Конституция Республики Казахстан. 

2. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 352 c. 

3. Гумплович  Л. Основы социологии / Л. Гумплович. - М.: КД Либроком, 2015. - 368 c. 

4. Волков Ю.Г.Основы социологии и политологии: Учебное пособие /Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 224 c. 

5. Кареев Н.И. Общие основы социологии / Н.И. Кареев. - М.: КД Либроком, 2015. - 248 c. 

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Экономикалық теория 

Пәннің коды ЕС-1215  

Пәннің типі БП 

Курс деңгейі/пәндер-НК 

ТК 

Оқу жылы-1 

Оқу семемтрі -1  

Кредиттер саны 

3 кредит, ECTS – 5 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Ситникова Елена Станиславовна 

Жакибаева Лаура Бейгамбековна 

Курстың мақсаты- студенттерге әртүрлі экономикалық жүйелердегі қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы мен 

заңдылықтары туралы теориялық білім беру болып табылады. 

Пререквизиты: 



 Білім бағдарламасы шеңберінде орта мектебінің математика, тарих, география және т. б., сондай-ақ, Қазақстанның тарихын білу дәрістер 

конспектісі, жазбаша өздік жұмыстарды жазу кезінде.мақсатқа жету. 

Компетенциялар: 

Дүниетанымдық (экономикалық шындыққа сай түйсік және түсіну): 

"Экономикалық теория" пәнді оқыту нәтижесінде студент:  

Білу керек: 

- негізгі нарықтық түсініктер; 

-экономикалық ресурстар мен өндіріс факторларын; 

- негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің анықтамасын.  

 Менгеруі керек: 

- негізгі экономикалық қатынастарды ұйымдастырушы субъектіледің әрекетін талдау; 

- негізгі экономикалық қатынастар мен субъектілер әрекетін талдау; 

- негізгі экономикалық процестердің жүйесін талдай білу. 

Дағдылануы керек: 

- әлеуметтік-бағытталған экономиканың Қазақстандағы үлгісінің институционалдық ерекшеліктерін ескере отыра, әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді шешудің дұрыс жолын іздестіруде аналитикалық ойлау дағдыларын игере білуі керек. 

Құзыреттілігі: басқарудың әртүрлі деңгейінде экономикалық құбылыстарды талдауда экономикалық тәсілдерді қолдана білуі. 

Пән экономикалық категорияларды, өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну қатынастарын реттейтін  экономикалық заңдылықтарды және 

шаруашылық механизмдерін  оқытады.  

Курс мазмұны: келесі негізгі бөлімдерді қосады: қоғамдық өндіріс және оның құрылымы, экономикалық институттар: меншік және 

кәсіпкерлік, экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары, қоғамдық шаруашылық нысандары, тауарлы өндіріс, ақша, 

нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері,  сұраныс пен ұсыныс, бәсеке және монополия, жүйе ретіндегі ұлттық экономика, экономикалық тепе-теңдік 

және экономикалық өсу, экономикалық циклдер,  инфляция және жұмыссыздық, халықаралық экономикалық қатынастар, сыртқы экономикалық 

қызметті реттеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Балашов А.И. Экономическая теория: Учебник. / А.И. Балашов и др. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 527 c. 

2. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c. 

3. Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник / Б.В. Салихов. - М.: Дашков и К, 2016. - 724 c. 

4. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

5. Жуманазар С.А. и др. Экономическая теория: конспект лекций для студентов экономических специальностей всех форм обучения/ У-

Ка., 2014. 

6. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика: Научное издание. / Под ред. В.Ф. Максимовой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 751 

c. 

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 



Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Микроэкономика 

Пәннің коды- Mik-1214  

Пәннің типі- БД 

Курс деңгейі/пәндер- ОК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семемтрі- 2 

Кредиттер саны– 2, по ECTS - 3 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Ситникова Елена Станиславовна 

Жакибаева Лаура Бейгамбековна 

Пәннің мақсаты: микроэкономика агенттері, көрсеткіштері және үлгілері жөнінде жүйелендірілген көзқарас құру және шектелген 

қорларды пайдалану жағдайында микроденгейде заманауи нарықтық экономикадағы өзгерістерін ерекшеліктерін зерттеу.Курсты тәмамдағаннан 

кейін студент: 

Білуі тиіс:негізгі нарықтық түсініктер, негізгі экономикалық қатынастардың мәнін түсіну, негізгі экономикалық қатынастар мен 

субъектілер әрекетін талдау, экономикалық құбылыстарға баға беру, олардың себеп- салдарын түсіндіре білуі керек. 

Істей білуі тиіс: экономикалық ұғымдардың ғылыми негізін түсіну, негізгі экономикалық процестердің жүйесін талдай білу, негізгі 

экономикалық қатынастарды ұйымдастырушы субъектіледің әрекетін талдау, экономикалық жүйедегі болып жатқан процестерді  талдап, 

түсініп, қорытынды жасауды меңгеруі керек. 

Дағдыны игеруі тиіс: осы микроэкономика курсы бойынша дайындалатын реферат, баяндама жұмыстары студенттерді экономикалық 

ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен бітіру жұмысын дайындауға дағдылануға мүмкіндік береді. Ол үшін ғылыми тақырыпқа 

сай материалдарды жүйелеп, шамалап талдау жұмысы жүргізіледі. 

Пререквизиты:«Экономическая теория»  

Курстың қысқаша мазмұны:  «Микроэкономика» курсы нарықтың негізгі екі агенті – үй шаруашылығы мен фирма арасында, шектеулі 

ресурстар жағдайында нақты шешімдерді қабылдауды үйрететін негізгі оқу пәні болып табылады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Р. М. Нуреев Курс микроэкономики: Оқулық / Р. М. Нуреев - 3-ші бас., түзет. және толықт. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

624 б. 

2. Н.И. Базылев М.Н. Базылева. Курс микроэкономики в таблицах и схемах: оқу құралы / Н.И. Базылев, М.Н. Базылева - Минск: 

Современная школа, 2014.- 144 б. 

3. Вэриан X. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. - М.: ЮНИТИ, 2015. 

4. Н.Г. Мэнкью. Принципы микроэкономики: Жоо арналған оқулық / Н.Г. Мэнкью. – 5-ші бас. – СПб. : Питер, 2015. - 592 б.: ил.- 

(«Классикалық шетелдік оқулық» сериясы) 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&authors=%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2#none


5. Б.М. Мұхамедиев. Микроэкономика. ҚР БҒМ РОӘКұсын. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2016. – 308 б. 

6. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 



Қосымша 1А 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курсов, юнитов): 

(оқудің екінші жылы, 2017 жылғы жинақтау) 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Пәннің коды PK(R)Ya -2209 

Пәннің типі- БД 

Курс деңгейі/пәндер- НК 

Оқу жылы - 2 год 

Оқу семемтрі- 3 семестр 

Кредиттер саны- 2 кредита, по ECTS - 3 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Ибраева Майра Кунапьяновна 

Демченко Лариса Николаевна 

Курстың мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге, мемлекеттік тілге мәдениет құбылысы ретінде саналы қарым-қатынас жасауға 

тәрбиелеу; қарым-қатынастың, адам қызметінің түрлі салаларында білім алу, қоғамда қабылданған моральдық-этикалық нормаларды меңгеру 

құралы мемлекеттік тілді мойындау; қазақ тілінің эстетикалық құндылығын мойындау. 

Пререквизиттері: Қазақ тілі (бакалавриат. В1, В2 деңгейлері). 

Курс/пән мазмұны: 

Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің оқытудың метапәндік және пәндік мақсаттарға жалпы бағытталуына негізделген. Бұл 

коммуникативтік, тілдік, лингвистикалық және мәдени құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз ететін құзыреттілік тәсілге 

негізделген. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті.  

Білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 

Істей алуы қажет:өзінің таңдауымен мамандық бойынша ғылыми ақпараттарды алуға және таратуға арналған қазақ тіліндегі әлеуметтік-

саяси сипаттағы әдебиеттерді оқу, алынған ақпараттарды аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі шығару; бакалавриаттың 

мамандығына және ғылыми жұмысына, сондай-ақ әлеуметтік-саяси және әлеуметтік тақырыптарға байланысты қазақ тілінде баяндамалар жасай 

алу. 

Дағдылануы тиіс: : мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық жұмыс бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде дербес 

дайындалған және дайын емтихан деңгейінде монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына қатысты 

мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік беретін 

диалогтық сөйлеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

3. Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 



4. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов 

(бакалавриат) – Алматы, Қазақ университеті, 2014.  

3. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2014. 

4. Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. - М.: Высшая школа, 2014. - 208 c. 

5. Жестерева Е. В. Русский язык: учебное пособие / Е. В. Жестерева, Е. И. Стерина. – М.: Вузовский учебник, 2015. – 315 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Кәсіби – бағытталған шет тілі 

Пәннің коды POIYa -2204 

Пәннің типі- БП 

Курс деңгейі/пәндер- НК 

Оқу жылы- 2жыл 

Оқу семемтрі- 3 семестр 

Кредиттер саны- 2 кредита, ECTS – 3 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Абдрахманова Толкын Муратбековна 

Курстың мақсаты - бағдарламаға кіргізілген граматикалық және лексиалық тақараптар негізінде тілді тәжірибелік деңгейде меңгеруді 

қамтамасыз ету.    

Компетенции: 

- Білу тиіс: филологияның негізгі бөлімдерінің құрылымын. 

Істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін мамандығы бойынша шет тіліндегі әдебиеттерді өз таңдауы бойынша оқи 

алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді оқу, реферат, аңдатпа, аударма түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу, мамандығы бойынша,  

студенттің зерттеу тақырыбы бойынша, сондай-ақ қоғамдық-саяси және әлеуметтік тақырыптарда шет тілінде хабарламалар, баяндамалар жасай 

алу. 

Дағдылануы тиіс: баяндама, хабарлама, ақпарат формалары түрінде мамандық тақырыбы бойынша, дипломдық жұмыс бойынша, емтихан 

бойынша  өз бетінше дайындалған және дайындалмаған деңгейде монологиялық сөйлеу; студентке мамандығы және ғылыми тақырыбы 

бойынша мәселелерді талқылауға қатысуға, сонымен қататар, әлеуметтік, қоғамдық-саяси тақырыптарға әңгімелесуге  мүмкіндік беретін 

диалогтық сөйлеу. 

Пререквизиты Шет тілі - тілдің құрылымын білу; сөздік пен жұмыс істей білу.. 

Курстың мазмұны: менің ғылыми жұмысым, менің ғылыми жетекшім. Менің жұмыс күнім, ғылыми кітапхана, халықаралық қатынас. 

Магистратурада оқу. Ғылыми конференция. Мамндық бойынша әйгілі адамдар. Мамандық бойынша әдібиеттерді аудару  ерекшеліктері. 

Ғылыми жұмыстарға аннотация жазу. Мамандық бойынша мәтінді аудару. 



Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. 

- 296 c. 

2. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 

3. Essential Grammar in Use. Murphy R. 2014. 

4. Understanding and Using English Grammar, 2016. 

5. Ruth Gairns, Stuart Redman  Natural English, Oxford, 2015. 

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалауформасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Макроэкономика 

Пәннің коды - Mak -2223 

Пәннің типі- БД 

Курс деңгейі/пәндер- НК 

Оқу жылы - 2 год 

Оқу семемтрі- 3 семестр 

Кредиттер саны- 3 кредита, ECTS – 5 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Ахметова Ляйля Мырзамухамбетовна 

Курстың мақсаты: макроэкономикалық санаттар мен модельдерін пайдаланып экономикалық агенттердің қылығын сипаттауды; 

экономикалық нарықтарда экономикалық агенттердің түсіндіруді. 

Семестрдің аяғында студент білуге міндетті: 

-семестр соңында макроэкономика курсы бойынша оқу жоспарындағы материалдарды игергенін көрсету.  

- экономикалық айнымалылар арасындағы өзара байланыстарға және де осы курста берілетін экономикалық-математикалық үлгілерге 

сүйене отырып, нақты жағдайларды талдаудың негізгі тәсілдерін игеру. 

- өспелі бюджет тапшылығы мен теңгермелі кірісті қысқа және ұзақ мерзім тұрғысынан сипаттау және ғылыми болжау жасау.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент білуі қажет: 

1) экономикалық талдаудың әртүрлі әдістерін қолдана білуі; 

2) жиынтық ұсыныс пен жиынтық сұранысқа, ұлттық есепшот көрсеткіштеріне талдаулар жасай білуі; 

3) жұмыссыздық, баға, инфляция және т.т. есептей білуі; 

4) жиынтық ұсыныс пен жиынтық сұраныс, IS-LM үлгісін және т.б. үлгілерді сала білуі; 

5) әртүрлі экономикалық жағдайларда жүргізілуі мүмкін түрлі макроэкономикалық саясатты салыстырулар жасай білуі  тиіс.  

Пәнді игеру нәтижесінде  бакалаврлардың құзыреттілігі: 



-экономикалық процестердегі біріктіру және үлгі құру әдістерін қамту; 

-ашық экономикадағы экзогенды және эндогенді айнымалалардың байланысын орната білу; 

-қоғамдық өндірісте барлық еңбек күші мен жеке еңбек күшінің өнімділігін салыстырмалы түрде талдай білу;  

-«Макроэкономика» пәнін оқу барысында алған білімін елдегі макроэкономикалық жағдайды және экономиканың өсу жолдарын 

анықтауда пайдалана білу. 

Пререквизиты: экономическалық теория; микроэкономика, экономикадағы математика, AКТ. 

Курстың қысқаша мазмұны: «Макроэкономика» пәнінің ерекшіліктерін және экономиканы макроэкономикалық тұрғыда талдау 

қажеттілігіне негізделеді. Осыған байланысыты курста төменгілер қарастырылады: ұлттық есеп жүйесіне негізделген макроэкономикалық 

өлшемдер жүйесі; экономикадағы тауарлар мен ақша ағынының айналым үлгісі; макроэкономикалық тепе-тендіктің жағдайдан ауытқудың 

себептері мен нысандары; жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсынысқа ақша-несие және бюджет-салық саясаттарының әсері; мемлекет 

экономикасына сыртқы сектордың әсері.Сонғы кездегі экономикалық дағдарыстың себебінен Қазақстан үшін тұрақты экономикалық өсу 

маңызды мәселе болып отыр. Осыған байланысты бұл мәселе курстың барлық тақырыптарында  қарастырылады, яғни «Макроэкономика» 

курсының өзегі болып табылады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі әдебиет: 

1. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

2.  Ғиззатова А.И. Макроэкономика: оқу құралы. – Алматы : «Бастау» баспасы, 2014. – 408 бет.  

3. Вымятнина Ю.В. Макроэкономика в 2 ч. часть 1: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. 

Борисов, М.А. Пахнин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 294 c. 

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник./ Т.А. Агапова, С.Ф., Серегина.- 9-е изд., дополненное.- М.: Маркет ДС, 2015.- 

416 с. 

5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб: Питер.- 2014.- 448 с.  

6.  Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. – М.: Юрайт - Издат, 2015.- 547 с.  

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Пәннің коды - GRE-2222 

Пәннің типі- БД 

Курс деңгейі/пәндер- НК 

Оқу жылы - 2 год 

Оқу семемтрі- 3 семестр 



Кредиттер саны- 2 кредита, ECTS – 3 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Абылайханова Тана Абылайхановна 

Курстың мақсаты:нарықтық және мемлекеттік реттеу механизмдерінің өзара әрекет ету заңдылықтарын анықтау, экономикалық циклдың  

әр түрлі сатыларында қолданылатын мемлекеттің әсер ету құралдары мен әдістерін талдау, Қазақстанның экономикалық болашақ дамуы мен 

мәселелерін зерттеу болып табылады. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент білуі тиіс: экономиканы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі мен оның мәнін,  мемлекеттің 

экономикалық рөлі мәселелері бойынша негізгі ғылыми бағыттарды, нарықтық және мемлекеттік реттеу механизмдерінің өзара әрекет ету 

заңдылықтарын, экономикалық циклдың әртүрлі сатыларында қолданылатын мемлекеттің әсер ету құралдары мен әдістерін талдауды, ұлттық 

экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері мен құралдарын талдай алу. 

Курсты оқу соңында студентмеңгеруі керек: экономиканы мемлекеттік реттеу пәнінде  қарастырылған тақырыптар бойынша 

көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы қажет. Атап айтқанда, мемлекеттік реттеу механизмдерін меңгеру, 

мемлекеттік реттеуге қатысты жалпы экономикалық  жағдайларды зерттеуі және меңгеруі тиіс. 

Курсты оқу соңында студент  дағдылануы керек: нарықтың қызмет ету жағдайында басқару шешімдерін қабылдаудың практикалық және 

ғаламдану жағдайында қазіргі әлемнің экономикалық мәселелеріне дербес баға беру дағдыларын игеру үйренуі қажет. Ол үшін ғылыми 

тақырыпқа сай материалдарды жүйелеп, шамалап талдау жұмысы жүргізіледі. 

Пререквизиты: экономикалық теория; микроэкономика, экономикадағы математика, ИКТ, құқық негіздері. 

Курстың қысқаша мазмұны:  «Экономиканы мемлекеттік реттеу» - нарықтық қатынастардың тиімді қалыптасуын қамтамасыз ететін 

әлеуметтік-экономикалық процесстерге әсер етудің әдістері мен тетіктерінің көмегімен мемлекеттің елдің экономикалық өміріне қатысуының 

формаларын зерттейтін ғылыми экономикалық пән болып саналады. Экономиканы мемлекеттік реттеу - макроэкономика тұрғысынан 

мемлекеттің атқаратын қызметі; қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық жүйені тұрақтандыру және өзгермелі жағдайларға бейімдеу мақсатында 

өкілетті мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық ұйымдар жүзеге асыратын, өзара байланысты әртүрлі экономикалық реттегіштердің кешенінен 

тұратын заң шығарушы, атқарушы және бақылаушы сипаттағы типтік шаралардың жүйесі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Васильев В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 

2. Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие  / Д. А. Сейтхожина. - Алматы : TechSmith, 2018. - 

272 с. 

3. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Государственное регулирование экономики: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

296 с. 

4. Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан : учебник / К. С. Мухтарова.- Алматы :Экономика, 

2014.- 200с. 

5. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). 



 6. Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса [Текст]: моногр. / Т.А. 

Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с.   

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Мемлекеттің экономикалық саясаты 

Пәннің коды – EPG -2221 

Пәннің типі- БД 

Курс деңгейі/пәндер- ТК 

Оқу жылы – 2  

Оқу семемтрі- 3 семестр 

Кредиттер саны- 3 кредита, ECTS – 5 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Ахметова Ляйля Мырзамухамбетовна 

Курстың мақсаты – экономиканың дамуына әсер етуші саяси императивтерді, мемлекеттің экономикаға араласуының әдістері мен 

нысандарын қарастыру арқылы мемлекеттің экономикалық роліне талдау жүргізу. 

В результате изучения дисциплины: 

-білуі қажет: мемлекеттің экономикалық саясатының мақсаты мен міндетін, мәселелерін білу, олардың белгілерін білу, яғни мемлекет 

ұдайы өндіріске белсене араласады, халық шаруашылығындағы секторды дамытады, экономиканы бағдармалайды, дағдарысқа, инфляцияға 

қарсы шараларды жүзеге асырады, фирмалардың сыртқы экономикалық қызметін реттейді және т.б. Алынған ақпараттарды шешім қабылдауда 

пайдалану, презентацияларды жүргізу, экономикалық есептер шешу және т.б. жүзеге асыра алуға міндетті.  

- меңгеруі керек: мемлекеттің экономикаға араласу шектерін, әртүрлі басқару деңгейлеріндегі мемлекеттік экономикалық саясатты жүзеге 

асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың спецификасын, механизмдерін және қағидаларын  

- дағдылануы керек: экономикалық саясат бағытын таңдау мәселесін және  соған қоса қарастырылған тақырыптар бойынша 

көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы қажет. Экономикалық заңдылықтарды есте сақтап, категориялар, талдау 

әдістерін, есептеу жолдарын іс жүзінде пайдалануға дағдылану. 

Пререквизиты: Экономическалық теория, Микроэкономика, құқық негіздері 

Курстың қысқаша мазмұны: «Мемлекеттің экономикалық саясаты» курсының зерттеу обьектісі қоғамның экономикалық жүйесі болып 

табылады. Экономиканы мемлекеттік реттеу құралдарын таңдау, олардың сипаты мен оларды пайдалану механизмі кездейсоқ болуы мүмкін емес. 

Экономиканы мемлекеттік реттеу елдің экономикалық саясатымен байланысты және оны жүзеге асыруға бағытталған. Шешімін күтіп тұрған 

мәселелердің ішінде ол әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін шешуде орталық пен шет аймақтар арасындағы өкілеттілікті бөлу саясаты 

ретінде ұғынылады. 

 Ұсынылатын әдебиеттер: 



1. Экономическая политика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Лякин [и др.] ; под ред. А. Н. Лякина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 432 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Шваб К. Төртінші индустриялық революция : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-200 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

3.  Нуртазина, Р. А. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан [Текст]  : [учеб. пособие] / Р. А. Нуртазина ; М-во образования 

и науки РК. - Алматы : Бастау, 2015. - 296 с. 

4. Афанасьев К. С., Казеннов А. С., Попов М. В. Государственное регулирование экономики как средство экономической политики; 

Издательство Ленинградского университета Издательство ЛГУ им. А. С. Пушкина - Москва, 2014. - 148 c. 

5. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Государственное регулирование экономики: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

296 с. 

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Статистика  

Пәннің коды - Sta -2205 

Пәннің типі- БД 

Курс деңгейі/пәндер- ТК 

Оқу жылы – 2  

Оқу семемтрі- 4 семестр 

Кредиттер саны- 4 кредита, ECTS – 7 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

к.э.н., доцент Мухамедиева Ардак Габитовна 

Асубаева Айгуль Слямгалиевна 

Пән статистика  ғылымының әдістері, принциптері жіне негізгі көрсеткіштері туралы жалпы мағлұмат береді.  

Курс мақсаты:  ғылыми ұйымдастырылған жүйеде статистикалық әдістерді қолдану арқылы әлеуметтік – экономикалық құбылыстар мен 

процестердің сандық өзгерістерін сапалық жағымен байланыстыра отырып, зерттеу жұмысын жүргізу, қоғамдық құбылыстар жайындағы жаппай 

мәліметтерді жинау, топтау және есептеу сияқты әртүрлі тәсілдерді үйрену. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- халық және еңбек ресурстары, ұлттық байлық, сақтандыру қызметі, халықтың табысы мен шығысы, баға статистикасы және т.б. 

бөлімдер бойынша көрсеткіштер жүйесін статистикалық зерттеу; 

- жалпы ішкі өнімді есептеу әдістерін статистикалық талдау; 

- инфляцияны статистикалық зерттеу. 



Менгеруі керек: 

- қоғамдық құбылыстар мен процестердің статистикалық көрсеткіштер өсіңкілігін статистикалық зерттеу.  

- ҚР Конституциясының және денсаулық сақтау туралы заңдардың ережелерін қолдану; 

- түрлі  құқық салалардың қолдану ортаны айыра білу.   

Дағдылануы керек: 

-мемлекеттің әлеуметтік құндылығына қатысты мәдени-құндылықты қалыптастыру; 

- құқықтық жағдайларда теориялық талдау жасай білу қабілеттілігіне бейімдеу. 

Құзыретті болу:пайдалану зерттеу әдістерін жай-күйін, дамуын, құрылымын және өзара байланысты қоғамдық құбылыстарын, оларды 

статистикалық үлгілерін қолдануда. 

Пререквизиты дисциплины: Экономикадағы математика, Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика.  

Курстың ң мазмұны:  келесі негізгі бөлімдерді қосады: статистиканың пәні және есептері; статистикалық бақылау; статистикалық мәлімет 

және топтау; абсолютті және салыстырмалы шама; вариацияның көрсеткіштері және орташа шамасы; ішінара бақылау; динамикалық қатарлар; 

индекстер; әлеуметтік-экономикалық оқиғаның өзара байланыс статистикалық зерттеу; халықтың статистикасы және еңбек ресурстары; ұлттық 

жүйенің есебі, макроэкономиканың негізгі көрсеткіштері; халықтың өмір деңгейінің статистикасы. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Громыко Г.Л. Теория статистики.: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. - 3-e изд., перераб. и доп. - (Высшее образование: Бакалавриат). – 

М., 2017. 

2. Минашкин В.Г. Статистика. Учебник для бакалавров./В.Г. Минашкин. – М., Юрайт, 2016. 

3. Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері : заманауи кіріспе : оқулық.-7-ші бас. /  ағылышын тілінен ауд. С.Ж. 

Айжамбаева.-Алмаьты : Дәуір, 2017.- 404 бет. 

4. Шмойлова Р. А. Практикум по теории статистики: учебное пособие для вузов / Р. А. Шмойлова. - М.: Финансы и статистика, 2015. – 

474с. 

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Пәннің коды - OAK - 2202 

Пәннің типі- БД 

Курс деңгейі/пәндер- ТК 

Оқу жылы – 2  

Оқу семемтрі- 4 

Кредиттер саны- 2, ECTS – 7 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  



Абиканов Ержан Жумагадылович 

Еркінқызы З., Кусманова Лаура Ерлановна 

«Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні – жастардың білім алу үдерісіндегі өзінің мүмкін болатын салдары бойынша ұзақ мерзімді, 

стратегиялық және ең тиімді сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт.  

Курс мақсаты: «Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша 

және осы негізде аталған құбылысқа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру. 

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті  

Білу: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса  алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. 

Істеу керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  

Дағдылана білу: Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді шешуге дағдылану.  

Пән келесі құзыреттіліктердің қалыптасуына бағытталған: дүниетанымдық, кәсіби, зерттеушілік, коммуникативтік, өзіндік менеджметтік.  

Пререквизиты дисциплины: Қазақстанның қазіргі заман тарихы , Құқық негіздері. 

Куртың мазмұны: «Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. Қазіргі мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың 

тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын 

жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру 

ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлықтың мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру. 

Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық жауапкершілік. Діни ережелер мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік 

институтының қалыптасуы және әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық 

және ұйымдастырулық негіздері. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының әлеуметтік-мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі мен 

қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с.  

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 

367 с.  

3. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі  : [оқу құралы] / Р. Ә. Нұртазина. - Алматы : Бастау, 2014. - 368 бет. 

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 



Қосымша 3А 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниталар): 

(оқудің үшінші жылы, 2016 жылғы жинақтау) 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 
Пәннің коды - SEP -3304 

Пәннің типі- ПД 

Курс деңгейі/пәндер- ТК 

Оқу жылы - 3 жыл 

Оқу семемтрі- 5 семестр 

Кредиттер саны- 4 кредит, ECTS – 7 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Э.ғ.к.., доцент Болгауов Тохтар Анкиевич 

Ахметова Ляйля Мырзамухамбетовна 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау жалпы табиғат пен қоғам дамуының, атап айтқанда, қоғам дамуының экономикалық заңдарына 

маңызды қызмет ету заңдылықтарына арқа сүйейтін қоғамдық білім беру саласы ретінде қарастырылады. 

Курс мақсаты – экономикалық жүйедегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды құруды,теория әдістеме саласы турасында толыққанды 

мәлімет беру, сонымен қатар әлеуметтік экономикалық дамуды қамтамасыз ететін жоспарлық көрсеткіштер мен түрлі іс-шараларды жасауды 

тәжірибе жүзінде үйрету. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: 

-  әлеуметтік-экономикалық жоспарлау мен болжауды жүзеге асыру тетіктерін білуге; 

- жоспарлау мен болжаудың принциптері мен әдістемесін білуге. 

Меңгеруі керек: негізгі өндірістік салаларда басқарушылық шешімдерді қабылдау дағдыларын игеруге. 

Дағдылануы керек: әлеуметтік- экономикалық жоспарлау мен болжаудың экономикалық обьектілердің қызмет етуінің нәтижелілігіне 

ықпалын түсіну. 

Құзіретті болу:экономикалық жүйедегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды құруды, сонымен қатар әлеуметтік экономикалық дамуды 

қамтамасыз ететін жоспарлық көрсеткіштер мен әдістерді қолдану. 

Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика, Мемлекеттік басқару теориясы, Экономикалық теория, Статистика, Экономикадағы 

математика. 

Курстың мазмұны: Жоспарлау түсінігі. Жоспар түрлері. Макроэкономикалық жоспарлау және нарықтық экономикадағы оның рөлі, 

мемлекеттік басқаруда әлеуметтік-экономикалық процестерді басқару. Болжау және оның рөлі жоспарларын жасаған кезде экономикалық 

жүйелер. Бағдарламалық-мақсатты жоспарлау. Макроэкономикалық жоспарлау тәжірибесі және экономиканы мемлекеттік реттеу. Жоспарлау 

функциясы. Құқықтық негіздері реттеу өзара байланысты әлеуметтік-экономикалық және бюджеттік жоспарлау. Мемлекеттік жоспарлау 



контроллинг құралы ретінде мүмкіндік. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау кезеңдері жүйесін қалыптастыру. мемлекеттік 

жоспарлау жүйесін енгізу бойынша нәтижелерге бағдарланған тұжырымдамасы. Үйлестіру, стратегиялық, экономикалық және бюджеттік  

жоспарлау. Принциптері, құжаттар, қатысушылар, рәсімнің, мемлекеттік жоспарлау. Бағдарланған нәтижелері. Бағдарламалық-мақсатты 

бюджеттеу (нәтижелерге бағдарланған бюджеттеу). Кешенді жоспарлау, шығыстар шеңберінде қатаң бюджеттік шектеулерді (MTEF). Жіктеу 

мақсаттары мен нысаналы қондырғылар. Экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштері. Тікелей (output) және соңғы (outcome) нәтижелері. 

Көрсеткіштері экономикалық тиімділік (efficiency) және әлеуметтік тиімділігін (нәтижелілігін) (effectiveness) мемлекеттік шығыстар. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

1. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.А. 

Невская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 542 c. 

2. Бабич Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 c. 

3. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: Учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, 

Ю.В. Яковец. - М.: Экономика, 2015. - 604 c. 

4. Рахметов Б.А., Кембаева Р.С., Қалманова Н.М. Экономиканы болжау және жоспарлау: оқу құралы.-Алматы : Альманах,2017.- 266 бет.  

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Мемлекеттік сектордағы менеджмент 

Пәннің коды - MGS -3307 

Пәннің типі- ПД 

Курс деңгейі/пәндер- ТК 

Оқу жылы- 3жыл 

Оқу семемтрі- 6 семестр 

Кредиттер саны- 3 кредита, ECTS – 5 бойынша 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Э.ғ.к., доцент Болгауов Тохтар Анкиевич 

Галяпина Галина Валентиновна  

Пән мемлекеттік қызметтің ерекше түрі және білім саласы, мемлекеттің реттеушілік қызметті оқытады. 

Курс мақсаты: студенттерге үкімет пен бизнес арасындағы ара-қатынас бір жағынан, жеке кәсіпкерлердің стратегиясы мен тактикасына, 

ал екінші жағынан, мемлекеттік экономикалық саясат процесіне қалайша ықпал ететінін түсінуге мүмкіндік беру.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 



Білуі тиіс: мемлекеттік сектор менеджментінің қағидалары мен мемлекеттік сектордағы стратегиялық басқару мен жоспарлау, 

бюрократиялық қағидалар негізінде қоғамдық секторды ұйымдастыру, мемлекеттік меншікті басқару механизмдері, мемлекеттік секторды 

басқару тиімділігі, басқарудың бағдарламалық-мақсаттық тәсілі және әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламалары жайлы. 

Меңгеруі керек: экономиканың мемлекеттік секторын реттеудің негізгі әдістерін меңгеруі тиіс. 

Дағдылануы керек: мемлекеттік секторды стратегиялық басқарудың негізгі құралдарымен жұмыс жасай білуге дағдылану.  

Құзіретті болу:экономиканың мемлекеттік секторын талдауда  нысандар мен мемлекеттік сектордың басқарудыңформалары мен әдістерін 

қолдану. 

Пререквизиты: «Экономичесалық теория», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Құқық негіздері», 

«Мемлекет және бизнес», «Қаржы»,  «Микроэкономика», «Кәсіпорын экономикасы»,  «Қаржы нарығы және делдардар». 

Курс мазмұны: келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Мемлекеттік сектордағы менеджмент: қызметтің ерекше түрі және білім саласы,  

мемлекеттің реттеушілік қызметі және қоғамдық мүдде,  нарық: бәсекелестік және тиімділік, олигополия және жасырын келісім, табиғи 

монополиялар және экономикалық реттеу, экономикадағы мемлекеттік кәсіпкерліктің ролі және функциялары, экономиканың әртүрлі 

салаларындағы мемлекеттік кәсіпкерліктің дамуы, қоғамдық шығындар , нарықтарды реттеу және мемлекетік кәсіпкерлік, мемлекеттік 

сектордағы стратегиялық басқару жүйесі. 

Курстың мазмұны: Мемлекеттік сектордағы менеджмент, басқа ғылымдар мен білім саласы. Мемлекеттік сектор әдістері мен әдіснамасы. 

М. Файоль, Ж. Линдблома және Р. Минцберга, М. Итами тұжырымдамалары. Қоғамдық қызығушылық. қоғамдық сектордың бюрократиялық 

принциптері ұйымдастыру. Мемлекеттік сектордағы аралас экономика. Экономиканың мемлекеттік секторы: оның тиімділігі және әсері елдің 

әлеуметтік-экономикалық дамуы. Бағалау әдістері ауқымы мен тиімділігін экономикадағы мемлекеттің қатысу. Мемлекеттік-жеке нарығы. 

Мемлекеттік сатып алу жүйе (тапсырыс беру). Қоғамдық шығыстар нысандары. Қоғамдық шығыстар теріс әрекеті. Әлеуметтік теңсіздік, 

кедейшілік, әлеуметтік бағдарламалар (тиімділік және әділеттілік). Мемлекеттік секторда қызметтерді қаржыландыру мен тауарлар өндіру. 

Контрактация және квазинарықтар. Келісім-шарттардың түрлері. қоғамдық шығыстар тиімділігі. Бағалау шарттары, шығындар мен пайданы 

талдау. Нарықты реттеу және мемлекеттік кәсіпкерлік. Монополияға қарсы реттеу. Нарықтың шекараларын айқындау. Заңнаманың икемділігі 

және ереже парасаттылық. Бәсекелестік қолдау бойынша шаралар.  

Институционалды тепе-теңдік. Шығындар институционалдық трансакция. Жекешелендіру саясаты. Банкроттық және мемлекет меншігіне 

алу. Мемлекеттік кәсіпорындар. Басқару кәсіпорындар. Маркетинг, мемлекеттік игіліктер мен қызметтер. Экономика салаласында мемлекеттік 

басқару ерекшеліктері. Ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік саясат. Экономикалық қауіпсіздік стратегиясы. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Гриффин Р. У. Менеджмент: [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

2. Восколович Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общ. ред. Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

3. Васильев В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 

4 Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса [Текст]: моногр. / Т.А. 



Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с. 

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару 

Пәннің коды -GUGS -3208 

Пәннің типі- БД 

Курс деңгейі/пәндер-Т К 

Оқу жылы- 3жыл 

Оқу семемтрі- 6 семестр 

Кредиттер саны- 4 кредита, по ECTS - 7 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Э.ғ.к., доцент Болгауов Тохтар Анкиевич  

Галяпина Галина Валентиновна 

Пән  мемлекеттік қызмет пен басқару теориясының мақсаты мен міндетін, мәселелерін қарастырады. 

Курс мақсаты: мемлекеттік басқару жүйесін және мемлекеттік қызметтің негізгі сипаттамалары мен заңдылықтарын зерттеу.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: мемлекеттік қызмет пен басқару теориясының мақсаты мен міндетін, мәселелерін білуі, жүзеге асырылуы жайлы түсініг ін. 

Меңгеруі керек: мемлекеттік қызмет және басқару пәнінде қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, 

қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы қажет,  мемлекеттік басқару құрылымдарына қажетті ақпараттарды өңдеу қажет.  

Дағдылануы керек: студенттер экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен бітіру жұмысын дайындауға 

дағдылану. 

Құзіретті болу:мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет мәселелерін талдауда  басқару және мемлекеттік қызмет формалары мен 

әдістерін қолдануда. 

Пререквизиты: Мемлекеттік басқаоу теориясы, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент.  

Курс мазмұны: келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Мемлекеттік басқару түсінігі, мемлекеттік басқарудың негізгі белгілері. Мемлекеттік 

қызметтің түсінігі мен ерекшеліктері. Қоғамдық  еңбек бөлінісінде мемлекеттік қызметтің рөлі мен орыны, мемлекеттік қызметтің принциптері. 

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіптік ерекшеліктері және ҚР мемлекеттік 

қызметкерлерінің қызмет этикасы. Мемлекеттік басқарудың қарым-қатынасын құқықтық реттеу. Орталық және жергілікті атқарушы 

органдардың арасындағы басқарушылық қатынастарды құқықтық реттеудің мәні мен маңызы. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық негізі. 

Мемлекеттік органдардың штаттық және жеке құрамы, мемлекеттік қызметкерлердің негізгі құқықтары мен міндеттері. Мемлекеттік 

басқарудағы тәртіптер. Қазақстандық мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызметтен өту деңгейі. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

қызмет реформасы. Қоғамдық қызмет аяларындағы мемлекеттік басқару. Қазақстан Республикасындағы кадр саясаты мен мемлекеттік қызмет 



реформасының концептуалды негіздері; мемлекеттік қызмет реформасын құқықтық қамтамасыз ету. Экономика, әлеуметтік-мәдени аялары, 

әкімгершілік-саяси сала және оның тармақтары, қаржы-несие салаларын басқару ерекшеліктері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

1. Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш и др. - М.: Дашков и К, 

2016. - 556 c. 

2. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для академического бакалавриата / И.А. Василенко. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 c. 

3. Сансызбаева Г. Н. Теория государственного управления : учеб. пособие / Г. Н. Сансызбаева, К. С. Мухтарова, Л. Ж. Аширбекова.- 

Алматы: Каак университет, 2015.- 318 с.  

4. Кинашева Ж.Б., Ахметова Л.М., Домалатов Е.Б. Іскерлік әкімшіліктің ілімі мен тәжірибесі : оқу-әдістемелік құрал.-Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2016.-139 бет. 

5. Нұртазин М.С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері : оқу құралы.-Алматы : Бастау, 2016.-256 бет. 

6. Мұхтарова Қ.С., Сансызбаева Г. Н., Смағұова Г. С. Қазақстан Республикаында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру  : оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 196 бет. 

7. Дуйсенов, Э.Э. Комментарий к закону Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" (постатейный) [Текст]  

/ Э. Э. Дуйсенов. - [Изд. 3-е доп.]. - Алматы : Асыл Кітап, 2017. - 359 с.  

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Мемлекет және бизнес 

Пәннің коды - GB-3305 

Пәннің типі- ПД 

Курс деңгейі/пәндер-ТК 

Оқу жылы - 3 жыл 

Оқу семемтрі- 5 семестр 

Кредиттер саны- 4 кредита, по ECTS - 7 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Абылайханова Тана Абылайхановна 

Ахметова Ляйля Мырзамухамбетовна 

Пән мемлекет пен бизнес  арасындағы қатынастарды дамыту мен жетілдірудің ғылыми методологиялық, ұйымдастырушылық 

экономикалық және әкімшілік құқықтық негіздерін қарастырады. 

Курс мақсаты:  студенттердің мемлекет пен бизнес арақатынасының мәселелері бойынша білімнің жеткілікті деңгейін игеруі және осы 

негізде жаңағы қарым -қатынастарды жетілдіру мәселелерін шешудің аса тиімді әдістері мен құралдарын таңдай білуі болып табылады.  



Курсты оқу соңында студент: 

Білуі тиіс: кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті барынша дамыту үшін құқықтық, экономикалық, интеллектуалдық және 

ұйымдастырушылық сипатта керекті жағдайларды мемлекеттің ұйымдастыру шараларын, мемлекет пен бизнестің арақатынасы мәселелерін, 

мемлекет пен бизнес  арасындағы қатынастарды дамыту мен жетілдірудің ғылыми методологиялық, ұйымдастырушылық экономикалық және 

әкімшілік құқықтық негіздерін, Үкімет пен бизнес қатынастарын реттеу және оның әртүрлі елдердегі тәжірибесі жайлы. 

Меңгеруі керек: мемлекет және бизнес пәнінде  қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қортынды жасауға 

мүмкіндігін.  

Дағдылануы керек: нарықтың қызмет ету жағдайында мемлекет пен бизнестің арақатынасын қазіргі мәселелеріне дербес баға беру 

дағдыларын игеруі қажет. Экономикалық заңдылықтарды есте сақтап, категориялар, талдау әдістерін, салыстыру жолдарын іс жүзінде 

пайдалануға дағдылануы қажет. 

Құзіретті болу:тәжірибеде қазіргі жағдайдағы мемлекет пен бизнес арақатынасының мәселелерін шешудің аса тиімді әдістері мен 

құралдарын қолдануға. 

Пререквизиты: Экономическалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Мемлекеттің экономикалық саясаты, Экономиканы 

мемлекеттік реттеу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   аралас экономика – қоғамның әлеуметтік экономикалық дамуының жаңа моделі, мемлекет 

нарықтық қатынастарды ынталандырудың субъектісі ретінде, бюрократиялық жүйелер ілімі. Мемлекет және бюрократизм, меншік құқығының 

ілімі, меншік формалары және олардың өзгеруі, кәсіпкерлік дамуының экономикалық негіздері және оның түрлері, мемлекеттік кәсіпкерлік: 

мәні, ұйымдастырушылық – құқықтық негіздері нарықтық экономикадағы ролі, Үкімет пен бизнес қатынастарын реттеу және оның әртүрлі 

елдердегі тәжірибесі, экономиканың әртүрлі секторларындағы бизнестің даму жағдайлары, мемлекеттің бизнеспен қарым -қатынастарының 

құқықтық астары 

Ұсынылатын әдебиеттер 

1. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. Канаева [и др.]; под ред. О. А. Канаевой. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности [Текст]  : учеб. для вузов / В. Н. Наумов ; под ред. Г. Л. Багиева. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 313 с. 

3. Елшібаев Р. Қ. Кәсіпкерлік: оқу құралы. - Алматы : Экономика, 2014. - 440 бет. 

4. Джеймс Н. Бизнес және заң : оқулық.-3-ші бас.- Алматы : Дәуір, 2017.-Т.1.-468 бет. 

5. Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса [Текст]: моногр. / Т.А. 

Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с. 

6. Взаимодействие государства и бизнеса: учебное пособие. Под общей редакцией  Е. И. Марковской. - СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2014. 

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

 

https://www.hse.ru/org/persons/31135086
https://publications.hse.ru/books/?pb=68311133
https://publications.hse.ru/books/?pb=68311133


Курстың атауы/пәндер/юнита 

Аймақтық экономика және басқару 

Пәннің коды - REU-3302 

Пәннің типі- ПД 

Курс деңгейі/пәндер- НК 

Оқу жылы- 3жыл 

Оқу семестрі- 6семестр 

Кредиттер саны- 2 кредита, по ECTS - 3 

Дәріс беруші/профессордың Т.А.Ж  

Э.ғ.к., доцент Болгауов Тохтар Анкиевич 

Галяпина Галина Валентиновна  

Пән аймақтық саясатты қалыптастыру кезінде мемлекет және нарықтық механизмін қатынасын оқытады. 

 Мақсаты - аймақтық саясат саласындағы қазіргі заманғы білімді, шеберлікті және дағдыларды меңгеру.  

 Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   аймақтық саясаттың пәні, объектісі және субъектісі; аймақтық саясаттың 

концептуалды-әдіснамалық негіздері;  аймақтық саясаттың саясаттану негіздері;  аймақтық саясатты қалыптастыру кезінде мемлекет және 

нарықтық механизмін қатынасы; экономикалық-саяси шешімдерді қабылдау тетіктері; аймақтық саясат әзірлеу және іске асыру мәселелері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі керек: мемлекеттің аймақтық саясатының негізгі сипаттамалары мен заңдылықтарын әзірлеуін және іске асыруын.  

Меңгеруі керек: аймақтық саясаттың мәселелерін практикалық тұрғыда шешу үшін, жүйелік, экономикалық, саяси және ситуациялық 

талдау әдістерін пайдалану. 

Дағдылануы керек: мемлекеттің аймақтық саясат аумағында жүйелі, экономикалық, саяси, ахуалдық талдау әдістермен. 

Құзыретті болу:аймақтық саясатты әзірлеу, іске асыру, тиімділігін бағалау және талдауда. 

Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика, Мемлекеттік басқару теориясы, Статистика, Экономикадағы математика, 

Эконометрика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент, Мемлекеттің экономикалық саясаты. 

Курстың мазмұны: келесі негізгі бөлімдерді қосады:   аймақтық экономиканың пәні, әдістері және міндеттері, аймақтық экономиканың 

қағидаттары, типологизациясы және  аймақтық зерттеу әдістері, ҚР аймақтық саясаты, өндіргіш күштерді орналастыру –экономиканы кеңістіктік 

ұйымдастыру, ҚР экономикасының территориялық-салалық құрылымы, аймақтық экономиканы талдау және модельдеу, ҚР Аймақтары 

дамуының қазіргі жағдайы және аймақтарды топтау, аймақтық қаржы және бюджетаралық қатынастар, Қазақстан өнеркәсібі және оны аумақтық 

ұйымдастыру, өнеркәсіптің негізгі салаларының аймақтық-салалық құрылымы, Қазақстан аймақтарының отын-энергетикалық әлеуеті, Қазақстан 

Республикасының агроөнеркәсіп кешені. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

1. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Лопатников и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 351 c. 

2. Региональная экономика: Учебник  /Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c. 



3. Прогнозная схема территориально - пространственного развития страны до 2020 года. Утверждено Указом Президента Республики 

Казахстан от 21.07. 2011 г.,  № 118. - http://adilet.zan.kz/rus. 

4.  Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие  / Д. А. Сейтхожина. - Алматы : TechSmith, 2018. 

- 272 с. 

5. Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 c. 

6. Әубәкірова Ж.Я., Құдабаева Ж.М. Аймақтық экономика : оқу құралы :- Алматы :  Қазақ университеті, 2014.-162 бет. 

Оқытуәдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі: Қазақша, орысша 

http://adilet.zan.kz/rus


Typical structure  

information package/course catalogue 

 at ECTS 

Department of economy and management 

Baccalaureate5В051000 - «State and local administration» 

 

Informatio

n 

 about the 

University 

General information about the University 

1. Name and address of the University: EKSU name's S. Amanzholov, building 9, auditorium No. 510, Department of economy and 

management, Krylov str., 72 

2. Academic calendar: 4 years of training (full-time training), 3 years of training (evening training with the use of distance learning 

technologies based on TVET), 2 years of training (evening training with the use of distance learning technologies based on VPO). 

For undergraduate students for the 2018-2019 academic year 

August 10 - 25 Admission of students to the University 

August 30 Constitution Day Of The Republic Of Kazakhstan 

August 25-31 Adaptation week for 1st year students and registration for elective courses 

Autumn semester 

September 1 Knowledge day and the opening ceremony of the school year, the beginning of the autumn semester 

October 15 - 20 Midterm control 1 

December 1 Day Of The First President Of The Republic Of Kazakhstan 

December 10-15 Midterm control 2 

December  17 –  

January 5 

Winter examination session 



December 16-17 Independence day of the Republic of Kazakhstan 

January 1-2 New year 

January 7 Christmas 

January 7 - 19 Winter vacation 

15 weeks Theoretical training 

3  weeks Winter session 

2  weeks Winter vacation 

Spring semester 

January 21 The beginning of the spring semester 

January 14 –  

June 8 

All types (educational, industrial, pre-diploma) of practice 

February 18 –  

March 2 

Presentation of elective courses for the 2019-2020 academic year 

March 4-9 Midterm control 1 

March 4 - 23  Registration for elective courses 2019-2020 academic year 

March 8 International women day 

March 21-23 Nauryz 

April 29 – May 4 Midterm control 2 

April 1 - June 1 State examination 

May 1 Holiday of unity of the people of Kazakhstan 



May 6 - 25 Spring examination session 

May 7 The Defender of the Fatherland day in Kazakhstan 

May 9 Victory day 

May 27 – July 27 Summer semester 

April 29 - June 15  Thesis defense 

May 27 – August 31 Summer vacation 

15 weeks Theoretical training 

3  weeks Spring session 

8  weeks Summer vacation 

3. University management 

Rector - Doctor of law -Tolegen M.А. 

Vice-rector for strategic development and research – Dr. PhD Seralin G. A. 

Vice-rector for educational and methodical work - Myrzagalieva A.B. 

Vice-rector for educational work-  Rovnyakova I.V. 

Director of the Department of academic policy and management of educational programs – Steblecova I.S. 

Head of the Department of Organization and Control of the Educational Process –Sadyrbekova N.A. 

Head of quality management, monitoring and forecasting Department- Alimbekova N.B. 

Dean of the faculty of Economics and law-Mukhamedieva A. G. 

Acting head of Department of Economics and management – Abylajhanova T.A. 

4. General characteristics of the university  

At present, the University provides training within the framework of a multi-level structure of higher education in accordance with the 

state license for the right to conduct educational activities in the fields of secondary professional, higher and postgraduate professional 



education without limitation of validity:  

- on 45 specialties of higher professional education. At the same time, the period of training in the bachelor's degree is 4 years, 

obtaining higher education in a shortened form: on the basis of higher education - 2 years, on the basis of secondary vocational education – 3 

years.  

30 master's degree programs. 

The University introduced a credit-modular system of education: from 2003-04 academic year - for students of economic specialties; 

from 2004-05 academic year-for students of the 1st year of all specialties of higher education.  

Currently, the educational process is carried out at 4 faculties by 19 departments. 

The faculty of Economy and Lawprovides training in 7 bachelor's and 4 master's degree programs. Bachelors are trained in the 

following specialties: 5B051000 - State and local administration, 5B050600 - Economy, 5B090200 - Tourism, 5B050700-Management, 

5B050800 - Accounting and auditing, 5B050900 – Finance, 5B030100 - Jurisprudence. 

Training of master students in 4 specialties: 6M050600 - Economy, 6M051000 - State and local administration, 6M050900 – Finance, 

6МB030100-Jurisprudence.. In the educational process is actively used materials in all areas of research teachers, applicants, undergraduates 

and students of the Department. The results of research implemented in the educational process. 

5. The list of offered training programs (including the cost of training): 

Bachelor's degree: 5B051000 - "State and local administration ". Tuition: full-time education 342 900 tenge per year; evening education 210 

470 tenge per year. 

6. Procedure (rules) of admission and admission to the program 

To ensure academic mobility, students study certain subjects in other educational institutions, including abroad. At the same time, the 

head of the educational organization determines the upper limit of the number of loans for study in other educational institutions.  In the case of 

studying certain subjects in educational institutions of the Republic of Kazakhstan between educational organizations is a bilateral agreement.  

In the case of the study of certain disciplines in other educational institutions after passing the intermediate certification in the discipline 

of the student is the Dean's office (Department) of the organization of education examination sheet (or transcript) with the assessment of the 

exam, the final assessment of the discipline and the number of credits. 

In the application of the student, in the form of a special sample, indicate the name and full address of the sending University, surname, 

name, patronymic of the coordinator of academic mobility programs of the faculty/Department and the University, as well as personal 



information of the student (surname, name, patronymic, date of birth, address of residence, contact details).  

The application provides information on the motivation of students to participate in mobility programs, information on the level of 

qualification in the language of study abroad, experience and previous training abroad, a note on the possibility of obtaining a grant for 

studying abroad. 

The agreement on academic mobility programs is the main document regulating the process of student's education under the academic 

mobility program and is filled in in English in the form of a special sample. 

In case of positive decision the receiving institution on the student's participation in the program of academic mobility agreement shall be 

signed in a tripartite manner: the host University, students and the sending institution. 

Informatio

n 

about 

training 

programs 

(Course 

Catalog) 

1. General characteristics of training programs 

Degrees/qualifications awarded: 

Bachelor of Economy and business in 5B051000-State and local administration 

Graduates who have successfully mastered the educational program are prepared to study in the magistracy.  

Levels (steps) of education: 

You can continue your education at the next stage of higher education - master's degree. 

Requirements for admission to the program: 

Admission to the program is carried out in accordance with the standard rules of admission to higher education institutions of the Republic of 

Kazakhstan. For admission to the specialty 5B051000 - " State and local administration" you must choose the discipline of the profile of the 

school course"Geography".  

 - at 2,3,4 courses-in the implementation of academic mobility takes into account the difference in the curriculum, which should not exceed 

five disciplines of the mandatory component. 

Educational and professional purpose of the program / opportunity to continue learning: 

- preparation for the implementation of professional organizational and managerial, research, project activities in the field of economy and 

business, public and local administration and public service, social and cultural life of society. 

            Program objective: 

- in-depth theoretical and practical training in the field of Economics, management, public and local government;  

- development of fundamental knowledge on an interdisciplinary basis, guaranteeing professional mobility at the international level; 



- obtaining theoretical knowledge and practical skills to adapt the best management practices; 

- formation of professional competencies in the field of Economics, management, public and local management; 

- development of creativity, initiative and innovation;  

- ensuring a high level of General intellectual development, professional, moral and legal culture, education of a person with a civil position, 

able to formulate and solve modern scientific and practical problems;  

- creation of conditions for continuing education at the next stage of vocational education; 

- development of the ability to self-improvement and self-development, needs and skills of independent creative mastery of new knowledge. 

Programme structure with credits: 

The structure of the program set the 2018, 2017, 2016 (Annex No. 1, 2, 3). 

Final exam 

For each discipline, the exam is taken-in oral or written form, in the form of examination tickets or testing. 

In the 8th semester, the defense of the thesis and the state exam in the specialty are provided.  

      The developed project in the framework of the thesis is publicly defended by the student at the meeting of the state certification 

Commission at the end of the 8th semester or 12th trimester. 

Full name of lecturers in the disciplines of the program: 

1) Abylaykhanova T.A., head оf Department, teaches courses in subjects "Economic theory", "State regulation of the economy", "State 

regulation of the social sphere", "State and business". 

2) Bolgauov T.A.,Ph.D., associate Professor gives courses in the subjects "Management of the public sector", "Social and economic 

planning", "Regional economy and management", "State administration and public service". 

3) Sitnikova E. S., Ph.D., associate Professor teaches courses in the discipline "Economic theory", "Microeconomics", "Microeconomics 

of social sphere and tourism". 

4) Akhmetova L.M. reads courses on disciplines "Macroeconomics", "Economic policy of the state". 

5) Galyapina G.V.- senior teacher reads the courses on "Macroeconomics", "Management of the public sector", "Social and economic 

planning", "Regional economy and management", "State administration and public service". 

6) Ordabaeva M.A. Ph.D., reads a course on the subject "Marketing". 

7) Mukhamedieva A.G., Ph. D., associate Professor teaches a course on the discipline "Statistics". 

8) Abikenov E.J. Ph.D., associate Professor teaches a course on discipline "Fundamentals of anti-corruption culture". 



9) Girindinova K.R. - senior teacher of the Department "History of Kazakhstan and socio - humanitarian disciplines", teaches a course on 

the subject «The modern history of Kazakhstan». 

  10) Amal Orkesh senior lecturer of the Department of mathematics read a course on the subject "Mathematics in Economics".  

  11) Zhirenova A. T. senior teacher of chair "History of Kazakhstan and socio - humanitarian disciplines" courses in the disciplines 

"Political Science - Sociology", "Philosophy". 

  12) Demchenko L. N. associate Professor of the Department of "Kazakh, Russian Philology and journalism", reads courses in the 

disciplines "Russian", "Professional Kazakh (Russian) language". 

13) Larionova I.Yu., senior lecturer, teaches courses in the disciplines of "Foreign language", "Professionally-oriented foreign language». 

14) Saktaeva A.A. PhD in Economics, senior lecturer teaches a course on discipline "Management". 

16) Kоnbaeva K.T. - senior teacher of the Department of Finance and accounting lectures on discipline "Accounting and audit". 

18) Beldeubaeva J.T.- senior teacher of Department of "Computer modeling and information technologies" lectures on discipline 

"Econometrics". 

19) Karmenova M. A. senior lecturer of the Department "Computer modeling and information technology" reads courses on the subject 

"Information and communication technologies (by English)". 

20) Zhaparova A.M. senior lecturer of the Department of Finance and accounting reads the course on the subject "Finance".  

21) Seitimbetov E.J. associate Professor of the Department "History of Kazakhstan and socio - humanitarian disciplines" courses in the 

disciplines "Political Science - sociology.",  "Philosophy". 

22) Sadykova S.T. senior lecturer of the Department of "Kazakh, Russian Philology and journalism" reads courses in the disciplines of 

"Kazakh language", "Professional Kazakh (Russian) language". 

 2. Description of individual disciplines (courses, units): 

Annex 1A, 2A, 3A 

 3. Additional information for students 

 - Accommodation/ accommodation - Comfortable House students of 1789 places'.  Which provides conditions for preparation for classes 

and leisure students –"Library", "Reading room" and "Internet cafe".  

- Food - Timely and high-quality food is provided by the work of the dining room in the educational building, 150 seats. 

- Health services - Medical care of students of the University is carried out in the medical center (meets the requirements of SES and 

GPS), where first aid is provided, medical examinations, preventive measures are carried out. There is a contract on medical care of students 



and teaching staff with the city hospital №1 Ust-Kamenogorsk (notarized copy of the additional agreement is attached). "Round tables" – 

meetings of employees of the city "health Center" with students of the University are regularly held.  

Control of the sanitary condition of educational buildings and dormitories is carried out by the head of the health center, the 

responsibility for maintaining these conditions are the commandants of the relevant facilities. 

- Student service center "Parasat"; 

- Student office - The youth policy center, which is a structural unit of the University, which combines the previously established 

Committee on Youth Affairs and the Center of Culture, as well as student youth associations: the youth wing of the NDP "Nur Otan" "Zhas 

Otan", a branch of the Republican youth organization "Alliance of students of Kazakhstan", the student police assistance team "Kyran", student 

youth labor groups. 

- Learning environment –  

Rooms with interactive equipment – 1 

Multimedia room - 1 

Laboratories – 4 

Workshops - 1 

Gym - 1 

Swimming laboratory - 1 

Reading room - 1 

Student association: 

- - student's groups of assistance of police "Kyran»  

- - VKG debate club;  

- - student law clinic; 

- - choreographic Studio " Alem»; 

- - the Kazakh folklore ensemble; 

- - student theatre; 

- - KVN teams of faculties; 

- - creative Association of genre songs; 

- creative Association of young poets "Zhas Kalam". 



Annex 1 

 

The structure of the program set in 2018, 1 course 

 

Cycle of 

discipline

s 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number 

of credits 

at ECTS 

Semester 

GESMC IYa-1101 Foreign language 10 1,2 

GESMC K(R)Ya-1102 Kazakh (Russian) Language  10 1,2 

GESMC IKT-1103  Information and communication 

technologies  (by English language ) 

 

5 

 

2 

GESCC Kul-1111 Culturalogy 3 1 

GESCC OP-1112 Law basics  3 2 

GESCC PS-1113 Politicalscience- Sociology 5 1 

GESMC SIK-1119 The modern history of Kazakhstan 5 1 

BDCC ME-1213 Mathematics in Economics 5 1 

BDCC Fin-1207 Finance 5 2 

BDMC EС-1215 Economic Theory  5 1 

BDMC Mik-1214 Microeconomics 3 2 

BDCC IEU-1223 The History of economic doctrines 5 2 

МР UP Educational practice 2 2 

 

 

 

  



Annex2 

The structure of the program set in 2017, 2 course 

 

Cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number 

of credits 

at ECTS 

Semester 

GESMC Fil -2120 Philosophy 5 4 

BDMC 
PK(R)Ya - 

2209 

Professional Kazakh (Russian) 

Language  

3 3 

BDMC POIYa -2210 Professionally-oriented foreign language 3 3 

BDMC Mar-2211 Marketing 5 4 

BDMC Men-2212 Management 5 3 

BDMC GRE -2222 State regulation of the economy 3 3 

BDMC Mak -2223 Macroeconomics 5 3 

BDCC EPG-2221 The economic policy of the State 5 3 

BDCC BUA-2204 Book keeping and audit 5 4 

BDCC Sta-2205 Statistics 7 4 

BDCC ECN-2208 Econometrics 5 3 

BDCC R -2201 Religious studies 5 4 

BDCC OAK -2202 Bases of anticorruption culture 3 4 

MP PP Manufacturing practice 6 4 

 

 



Annex3 

The structure of the program set in 2016, 3 course 

 

Cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number 

of credits 

at ECTS 

Semester 

PDCC SEP-3304 Socio-economic Planning 7 5 

PDMC TGU-3301 The theory of public administration 5 5 

PDCC MM-3308 Municipal Management 7 5 

PDCC GB-3305 Government and Business 7 5 

PDMC REU-3302 Regional Economy and Administration 3 6 

PDCC MGS-3307 Managementofpublicsector 5 6 

BDCC GUGS -3208 Public administration and public 

service 

7 6 

BDCC GPD-3206  

 

State regulation of entrepreneurial 

activity 

5 6 

BDCC EP-3224 Economy of Enterprises 5 6 

BDCC GH-3225 Urban economy 5 6 

MP PP Manufacturing practice  6 6 

 

 

 

 

  



Annex 1А 

 

Description of individual disciplines( courses, units): 

(first year of study, enrollment 2018) 

 

Course/discipline/unit name 

Culturology  

Discipline code Kul-1111 

Type of discipline - GES  

Course/discipline level - CC 

Year of study - 1  

Semester of study - 1 semester 

Number of credits - 2, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Ph.D., associate Professor Sunsetby Beibitgul  

The goal is to develop students ' ability to see the diversity of forms of human communities, their focus on a deep, comprehensive study of cultural 

forms and processes.  

Prerequisites: school subjects "History of Kazakhstan", "World history". 

Competences: 

- know: the basic categorical apparatus of cultural studies, the basic concepts of culture, the basics of methodology and methodology of cultural 

research, especially the socio-cultural processes in modern society, including in Kazakhstan, its position in cultural systems; 

- to be able to use the cultural approach in everyday and professional activities, to understand cultural and religious differences between people and 

to live in a multicultural society, to Express and justify their point of view. to work in a group, to prepare and implement an independent, simple research 

project; 

- have skills: preparation and implementation of cultural research, analysis of socio-cultural information from various sources. 

As a result of the development of the discipline, the student develops worldview competence: possession of an integrated system of scientific 

knowledge about the world, the ability to navigate the values of life, life, culture, the ability to implement educational activities in the field of public and 

private life.  

The content of the course: the logic of formation of ideas about culture in the context of self-consciousness of human communities; the content of 

the basic concepts of culture; the structure of culture and the problem of human existence in the context of diversity of cultural worlds; specifically-the 

historical content of the socio-cultural process on the material analysis of specific historical forms of human development (from archaic to modern); the 

logic of the formation of cultural processes in Kazakhstan; the content of traditional Kazakh culture; the state of culture in modern Kazakhstan, the 

principles and regulatory framework of cultural policy in Kazakhstan.  



Recommended reading: 

1. Культурология. История мировой культуры: Учебник. / Под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 600 c. 

 2. Горелов А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

3. История мировой культуры: Учебник для студентов вузов / А.Н. Маркова, Ф.О. Айсина, Е.М. Скворцова; Под ред. Н.О. Воскресенская. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 759 c. 

4. Никитич, Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник / Л.А. Никитич. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 559 c. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

Political science-sociology 

Discipline code PS-1113 

Type of discipline - GES 

Course/discipline leve - CC 

Year of study - 1  

Semester of study - 1 semester 

Number of credits - 3, ECTS - 5 

Name of lecturer/Professor 

Ph.D., associate Professor Seitimbetov Ermek Zhakenovich  

Ph.D., associate Professor Sunsetby Beibitgul 

The aim is to form the elements of scientific social thinking and worldview of the future specialist, which will help him to overcome the influence 

of stereotypes and comprehend the complex phenomena and processes of modern social life, to help Orient in political reality, to develop their scientific 

approach to the assessment of certain social and political events and phenomena, to equip with the knowledge necessary for the creative solution of their 

professional problems, the formation of a democratic political culture. 

Prerequisites: school subjects "History of Kazakhstan", "World history» 

Competences: 

As a result of the study of the discipline "political Science-sociology" student should: 

- to know: theoretical and applied bases and regularities of functioning of social and political Sciences, schools and scientific directions and results 

of modern researches in the field of sociology and political science, political system and its institutes; 

- to be able to independently analyze processes and phenomena occurring in the society, correctly and reasonably formulate their thoughts in oral 

and written form, to use the acquired knowledge in specific situations, to dynamically use alternative, new and / or innovative sociological approaches to 

solving professional problems; 

- have skills: a holistic approach to analysis, planning and forecasting problems of modern society; interpersonal and intercultural communication 

based on tolerance and respect; methodology of sociological research; ability to critical perception of information ("critical thinking"). 



The process of studying the discipline is aimed at the formation and development of the basic competencies of social training (personal, 

intercultural, civic competence) allow him to fully participate in civil life, based on the knowledge of social and political concepts and structures and 

readiness for active and democratic participation; has the ability to live together in a team, in the family, in society, in the world, is able to educate the 

acceptance and understanding of another person.  

Course content subjects: the object and subject of sociology and political Sciences; the sociological perspective and imagination; the main stages of 

development of sociological and political knowledge; methodology of sociological research; methods of collecting sociological information; society and 

social interaction; social groups, organizations and institutions; social inequality and social stratification; political systems and regimes of modern times, 

the state and civil society; political development and modernization; political culture and ideology; strategy of development of Kazakhstan till 2050. 

Recommended reading: 

1. Конституция Республики Казахстан. 

2. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 352 c. 

3. Гумплович  Л. Основы социологии / Л. Гумплович. - М.: КД Либроком, 2015. - 368 c. 

4. Волков Ю.Г.Основы социологии и политологии: Учебное пособие /Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 224 c. 

5. Кареев Н.И. Общие основы социологии / Н.И. Кареев. - М.: КД Либроком, 2015. - 248 c. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

Economic theory 

EU-1215  

Type of discipline- BD  

Course level - MC 

Year of study-1 

Semester of study-1 

Number of credits 3, ECTS - 5 

Name of lecturer/Professor 

Ph.D., Sitnikova Elena Stanislavovna 

Zhakibaev Laura Begimbetova 

Purpose: to study the basic laws of economic development of society, the basics of micro-macroeconomics.  

Prerequisites:  

 Knowledge within the high school program in mathematics, history, geography, etc., as well as the history of Kazakhstan, the ability to outline 

lectures, see the goal and achieve it in writing independent works. 

Competences 



Worldview (perception and understanding of economic reality): 

 as a result of studying the discipline "Economic theory" student 

must know.: 

- the concept of market equilibrium and patterns of behavior of households and firms under the influence of changes in exogenous variables in 

various market structures; 

- to understand how the General balance in the economy is achieved, to be able to explain what the imperfection of the market and the need for state 

intervention is; 

 must be able: 

- analyze specific economic situations from the standpoint of microeconomics and macroeconomics; 

- analyze the behavior of households and firms in different market structures; 

- competent to talk about the main economic phenomena, the relationship of economic life of society in the country and abroad; 

- to have the skills of self - effective decision-making based on the analysis and assessment of the economic situation.  

Course content: Basic concepts and methods of economic theory. The main types of economic systems, forms of public economy, the General 

characteristics of the market economy, the basics of the theory of supply and demand, business, its main types and forms, the foundations of the theory of 

individual reproduction, costs and income of the enterprise, the markets of factors of production and the formation of factor incomes, the national economy 

as a system, the main macroeconomic indicators, unemployment and inflation as manifestations of economic instability, macroeconomic equilibrium, 

economic growth, fiscal and monetary policy.      

Recommended reading: 

1. Балашов А.И. Экономическая теория: Учебник. / А.И. Балашов и др. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 527 c. 

2. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c. 

3. Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник / Б.В. Салихов. - М.: Дашков и К, 2016. - 724 c. 

4. Ахмедьярова М.В. Экономическая теория. Учебное пособие. Алматы., 2014. 

5. Жуманазар С.А. и др. Экономическая теория: конспект лекций для студентов экономических специальностей всех форм обучения/ У-

Ка., 2014. 

6. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика: Научное издание. / Под ред. В.Ф. Максимовой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 751 

c. 

7. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

Microeconomics 

Course code-Mik-1214  



Type of discipline- BD 

Course level - MC 

Year of study-1 

Semester of study-2 

Number of credits - 2, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Ph.D., Sitnikova Elena Stanislavovna 

Zhakibaev Laura Begimbetova 

Purpose: the purpose of the discipline "Microeconomics" is to provide students with the knowledge necessary to understand the mechanism of the 

economy at the level of households, firms, industries, as well as to analyze the effects of public policy.  

Pre-requisites: "Economic theory»  

Competences 

Ideological: 

as a result of studying the discipline "Microeconomics" student  

must know.: 

- the concept of market equilibrium and patterns of behavior of households and firms under the influence of changes in exogenous variables in 

various market structures; 

- to understand how the General balance in the economy is achieved, to be able to explain what the imperfection of the market and the need for state 

intervention is; 

 must be able: 

- to analyze the specific situation in the economy from the standpoint of microeconomics; 

- use comparative analysis methods to assess the behavior of households and firms under the influence of changes in exogenous variables in 

different market structures; 

- competent to talk about the main economic phenomena, the relationship of economic life of society in the country and abroad; 

- to have the skills of self - effective decision-making based on the analysis and assessment of the economic situation.  

Communicative: 

have the skills to work in a group, to have an independent point of view. 

Methodological:  

as a result of studying the discipline " "Microeconomics" student must know the methodology of microeconomics.  

Course content: Basic concepts and methods of microeconomics. Fundamentals of supply and demand theory. Elasticity of supply and demand. The 

impact of taxes. Consumer behavior. The production technology of production Costs. Behavior of a competitive firm. Monopoly and monopsony. 

Monopolistic competition and oligopoly. Factor of production markets. Public goods and externalities. 

Recommended reading: 

1. Р. М. Нуреев Курс микроэкономики: Оқулық / Р. М. Нуреев - 3-ші бас., түзет. және толықт. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

624 б. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&authors=%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2#none


2. Н.И. Базылев М.Н. Базылева. Курс микроэкономики в таблицах и схемах: оқу құралы / Н.И. Базылев, М.Н. Базылева - Минск: 

Современная школа, 2014.- 144 б. 

3. Вэриан X. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. - М.: ЮНИТИ, 2015. 

4. Н.Г. Мэнкью. Принципы микроэкономики: Жоо арналған оқулық / Н.Г. Мэнкью. – 5-ші бас. – СПб. : Питер, 2015. - 592 б.: ил.- 

(«Классикалық шетелдік оқулық» сериясы) 

5. Б.М. Мұхамедиев. Микроэкономика. ҚР БҒМ РОӘКұсын. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2016. – 308 б. 

6. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 



Annex 2А 

 

Description of individual disciplines( courses, units): 

(second year of study, enrollment 2017) 

 

Course/discipline/unit name 

Professional Kazakh (Russian) language  

Discipline code PK(R) Ya -2209 

Type of discipline- BD 

Course / discipline level- MC 

Year of study-2  

Semester of study-3 semester 

The number of credits - 2, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Ibrayeva Mira Kunapianovna 

Demchenko Larisa Nikolaevna 

The purpose is to foster respect for the state language, conscious attitude to it as a cultural phenomenon; understanding of the state language as the 

main means of communication, means of obtaining knowledge in different spheres of human activity, means of mastering moral and ethical norms adopted 

in society; awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Prerequisites: knowledge of the structure of the language; the ability to work with a dictionary. 

The content of the course of discipline: the content of the course of the Kazakh language is due to the General focus of the educational process to 

achieve metasubject and subject-specific learning objectives, which is possible on the basis of competence-based approach, which ensures the formation 

and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

 Competences: 

competence of General education: 

- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language contributing to the formation of highly educated intellectual personality and a broad 

Outlook and cultural thinking; 

social and ethical competences: 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

economic, organizational and managerial competences: using the acquired knowledge of the professional Kazakh language, to be able to adequately 

navigate in different situations. 

Recommended reading: 



1. Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 

2. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов (бакалавриат)  

– Алматы, Қазақ университеті, 2014.  

3. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2014. 

4. Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. - М.: Высшая школа, 2014. - 208 c. 

5. Жестерева Е. В. Русский язык: учебное пособие / Е. В. Жестерева, Е. И. Стерина. – М.: Вузовский учебник, 2015. – 315 с. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Professionally – oriented foreign language 

Discipline code POIYa -2204 

Type of discipline- BD 

Course / discipline level- MC 

Year of study-2  

Semester of study-3 semester 

The number of credits - 2 credits, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Abdrakhmanova Tolkyn Muratbekovna 

The purpose of the course is to provide practical mastery of a professional foreign language within those grammatical and lexical topics that are 

included in the program and the textbook of the 2nd course. Language acquisition is envisaged in the process of formation of speech skills and abilities. 

    Prerequisites: Foreign language-knowledge of the structure of the language; ability to work with a dictionary. 

Competences: 

- in ways to ensure constant updating of knowledge, expansion of professional language skills; 

communicative competences: 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions; 

professional competence: 

- in the field of using a foreign language in professional activities. 

Recommended reading: 

1. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. 

- 296 c. 

2. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 

3. Essential Grammar in Use. Murphy R. 2014. 

4. Understanding and Using English Grammar, 2016. 



5. Ruth Gairns, Stuart Redman  Natural English, Oxford, 2015. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Macroeconomics  

Course code-Mak -2223 

Type of discipline- BD 

Course / discipline level- MC 

Year of study-2  

Semester of study-3 semester 

Number of credits-3 credits, ECTS-5 

Name of lecturer/Professor 

Akhmetova Lyailya Mirzamuhambetovna 

The purpose of the discipline - to form a systematic understanding of macroeconomic agents, markets, indicators and models; to teach techniques 

and methods of macroeconomic analysis. 

The process of studying the discipline is aimed at the formation of worldview, General scientific and professional competencies. 

As a result of the study of the discipline, students should: 

know: 

- theoretical basis of the functioning of the national economy as a whole system; 

- the main macroeconomic indicators that characterize the state of the country's economy; 

- the nature, causes and consequences of major macroeconomic problems, such as unemployment, inflation, the state budget deficit, etc . ; 

- the nature and role of the state as a subject of macroeconomics; 

- the essence of monetary and fiscal policy as regulators of the economy;   

know: 

- to establish the relationship between exogenous and endogenous variables in the open economy; 

- to calculate the main macroeconomic indicators; 

- apply the knowledge to assess the real macroeconomic situation in the country and determine the ways of economic growth; 

- use the data of macroeconomic forecasts of the world and national economy for the construction of a model of economic activity; 

- to measure the personal contribution and contribution of all employees to the total result of social production; 

own: 

- methods of aggregation and modeling of economic processes;  

- skills of analysis of macroeconomic problems; 

- skills to assess the economic situation in the country and make a competent economic decision on various problems. 



Prerequisites: economic theory; microeconomics, mathematics in Economics, ICT. 

Course content: macroeconomics as a science that studies the problems of national economy helps students to reveal the essence of macroeconomic 

policy of the state in modern conditions. The study of the discipline contributes to the acquisition of skills and analysis of modern macroeconomics of 

Kazakhstan and foreign countries, the main trends in the economy of the post-industrial era of the XXI century. The "cross-cutting" problem of the course 

is the problem of sustainable economic growth. Therefore, all topics of the course are considered through the prism of achieving this goal. The study of the 

discipline "macroeconomics" is aimed at the formation of students of economic specialties of economic thinking, based on the knowledge of modern 

macroeconomics: the Subject of macroeconomics. Methods of macroeconomics. The circulation of products, income and expenditure in the national 

economy. System of national accounts. Macroeconomic indicator. General macroeconomic equilibrium. Model AD-AS. Consumption and savings. Money 

market. Macroeconomic balance in commodity and money markets. The IS – LM model. Monetary policy. Fiscal policy. Capital accumulation and 

economic growth. The state budget and its structure. Public debt and how it is financed. Balance of payments and its structure. Currency system and 

exchange rate. International trade and trade policy. 

Recommended reading: 

1. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

2.  Ғиззатова А.И. Макроэкономика: оқу құралы. – Алматы : «Бастау» баспасы, 2014. – 408 бет.  

3. Вымятнина Ю.В. Макроэкономика в 2 ч. часть 1: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. 

Борисов, М.А. Пахнин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 294 c. 

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник./ Т.А. Агапова, С.Ф., Серегина.- 9-е изд., дополненное.- М.: Маркет ДС, 2015.- 

416 с. 

5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб: Питер.- 2014.- 448 с.  

6.  Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. – М.: Юрайт - Издат, 2015.- 547 с.  

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

State regulation of the economy  

Course code - GRE-2222 

Type of discipline - BD 

Course / discipline level - MC  

Year of study - 2  

Semester of study - 3 semester 

The number of credits - 2 credits, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Abylajhanova Tana Ablaihanovna 



The purpose of the study of the discipline is that the graduate received a sufficient level of knowledge in the field of state regulation of the economy 

and on this basis was able to choose the most effective methods and means of solving problems of economic management at the micro -, meso-and 

macroeconomic levels and their improvement, as the nature and complexity of these tasks largely depend on the direction of economic policy of the state 

for a given period of time and the definition of methods of its implementation in modern conditions; formation of students ' skills and abilities of 

independent analysis and evaluation of complex and diverse phenomena of state regulation of the economy. 

Knowledge and skills in the field of state regulation of the economy are an important professional competence of the specialist of state and local 

government. 

As a result of the study of the discipline, students should: 

know: 

- key concepts, theoretical foundations, basic concepts of the role of the state in the economy, state regulation of the economy, the interaction of 

government and business; 

- the main regularities of the functioning of the system of state regulation of the economy; 

- the main mechanisms of state regulation of the economy. 

know: 

- independently analyze and evaluate phenomena and processes. mechanisms, results and effects of state regulation of the economy; 

- use the knowledge gained in identifying cause-and-effect relationships in the field of state regulation of the economy, between the development of 

the state, the economy and business. 

possess skills:  

- work with educational, scientific literature, with statistical sources and regulations in the field of state regulation of the economy;  

- preparation of theses, structural and logical schemes, tables on state regulation of the economy; 

- analysis of the state regulation of the economy; 

- self-development and application of the necessary mechanisms to solve specific problems in the field of state regulation of the economy. 

Prerequisites: economic theory; microeconomics, mathematics in Economics, ICT, Fundamentals of law. 

The content of the course / discipline: market and social orientation of economic development is unthinkable without state regulation, the main 

issues of the course "State regulation of the economy" are determined taking into account the existing foreign practice of its teaching and Kazakhstan's 

characteristic features of historical, natural, geographical, socio-economic nature. These aspects are taken into account in the context of the topics with a 

view to in-depth study of each of them on the materials of the Republic of Kazakhstan. The concept of ousting the state from the sphere of economy and 

weakening its regulatory role does not correspond to global trends and does not meet the real situation. The need for certain state intervention in socio-

economic processes is as objective as objectively meeting the needs of human society: Scientific and theoretical foundations of state regulation of the 

economy. Evolution of views on the role of the state in the economy in economic theory. The Genesis of the theory of the GRE. Neoinstitutional analysis. 

The methodology of the GRE. GRE multipliers. Organizational and legal basis of GRE. The system of regulatory bodies of the economy in Kazakhstan. 

GRE's foreign experience. Factors of economic growth and measures of the state to ensure it. The main directions of state regulation of the economy. 

Actual problems of theory and practice of state regulation in modern conditions. 

Recommended reading: 

1. Васильев В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 



3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 

2. Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие  / Д. А. Сейтхожина. - Алматы : TechSmith, 2018. - 

272 с. 

3. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Государственное регулирование экономики: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

296 с. 

4. Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан : учебник / К. С. Мухтарова.- Алматы :Экономика, 

2014.- 200с. 

5. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6.  Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса [Текст]: моногр. / Т.А. 

Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с.   

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Economic policy of the state  

Course code-EPG -2221 

Type of discipline-BD 

Course / discipline level– CC 

Year of study-2  

Semester of study-3 semester 

Number of credits-3 credits, ECTS-5 

Name of lecturer/Professor 

Akhmetova Lyailya Mirzamuhambetovna 

The goal is to acquire modern knowledge and skills in the field of economic policy of the state. 

Knowledge, skills and abilities in the field of economic policy of the state are an important professional competence of the specialist of state and 

local government. 

As a result of the study of the discipline, students should: 

know: the main characteristics and patterns of development and implementation of economic policy of the state; 

be able to: use the methods of system, economic, political and situational analysis in the field of development, implementation, evaluation of the 

effectiveness of economic policy, to address practical issues and problems of economic policy;  

own: methods of system, economic, political, situational analysis in the field of economic policy of the state. 

Be competent: in the analysis of economic policy, in the development, implementation, evaluation of the effectiveness of the economic policy of the 

state. 



Prerequisites: Economic theory, Microeconomics, Fundamentals of law 

Course content: the discipline studies the theoretical basis of the state economic policy, complex and diverse phenomena and processes related to 

the development and implementation of economic policy. Subject, objects and subjects of economic policy; conceptual and methodological foundations of 

economic policy; political science foundations of economic policy; the ratio of the state and market mechanism in the formation of economic policy; 

economic policy instruments; the ratio of economic policy and evaluation of the effectiveness of its impact; formation of economic policy; mechanisms of 

economic and political decision - making; methods of modeling the economic and political situation; problems of development and implementation of the 

chosen course of economic policy. 

Recommended reading: 

1. Экономическая политика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Лякин [и др.] ; под ред. А. Н. Лякина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 432 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Шваб К. Төртінші индустриялық революция : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-200 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

3.  Нуртазина, Р. А. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан [Текст]  : [учеб. пособие] / Р. А. Нуртазина ; М-во образования 

и науки РК. - Алматы : Бастау, 2015. - 296 с. 

4. Афанасьев К. С., Казеннов А. С., Попов М. В. Государственное регулирование экономики как средство экономической политики; 

Издательство Ленинградского университета Издательство ЛГУ им. А. С. Пушкина - Москва, 2014. - 148 c. 

5. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Государственное регулирование экономики: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

296 с. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Statistics  

Discipline code-Sta -2205 

Type of discipline-BD 

Course / discipline level- CC 

Year of study-2  

Semester of study-4 semester 

Number of credits-4 credits, ECTS-7 

Name of lecturer/Professor 

Ph. D., associate Professor Mukhamedieva Ardak Gabitovna 

Asubaeva Aigul Slyamgalievna 

The purpose of the discipline-to study the methodology of the study of the state, the development of the structure and relationships of social 

phenomena, their statistical modeling.  



As a result of the study of the discipline the student must: 

know: 

- basic concepts of economic statistics; 

- the role of classifiers in the implementation of economic activities in Kazakhstan and abroad; 

- the concept of the system of national accounts, its features and objectives; 

know:  

- build statistical models of phenomena and apply them in practice; 

- to carry out recalculation of GDP; 

have the skills: 

- calculation of the main economic and statistical indicators at both the micro and macro levels, including GDP; 

- statistical forecasting of time series. 

To be competent: in the use of methods of research of the state, development of the structure and interrelations of social phenomena, their statistical 

modeling.  

Prerequisites of the course: Mathematics in Economics, Econometrics, Microeconomics, macroeconomics.  

Course /discipline content: subject and tasks of statistics; statistical observations; statistical data and grouping; absolute and relative values; average 

values and indicators of variation; sample observation; series of dynamics; indices; socio-economic statistical study of the relationship; statistics of 

population and labor resources; systems of national accounts, basic macroeconomic indicators; statistics of living standards of the population. The purpose 

of the discipline-to study the methodology of the study of the state, the development of the structure and relationships of social phenomena, their statistical 

modeling.  

As a result of the study of the discipline the student must: 

know: 

- basic concepts of economic statistics; 

- the role of classifiers in the implementation of economic activities in Kazakhstan and abroad; 

- the concept of the system of national accounts, its features and objectives; 

know:  

- build statistical models of phenomena and apply them in practice; 

- to carry out recalculation of GDP; 

have the skills: 

- calculation of the main economic and statistical indicators at both the micro and macro levels, including GDP; 

- statistical forecasting of time series. 

To be competent: in the use of methods of research of the state, development of the structure and interrelations of social phenomena, their statistical 

modeling.  

Prerequisites of the course: Mathematics in Economics, Econometrics, Microeconomics, macroeconomics.  



Course /discipline content: subject and tasks of statistics; statistical observations; statistical data and grouping; absolute and relative values; average 

values and indicators of variation; sample observation; series of dynamics; indices; socio-economic statistical study of the relationship; statistics of 

population and labor resources; systems of national accounts, basic macroeconomic indicators; statistics of living standards of the population.  

Recommended reading: 

1. Громыко Г.Л. Теория статистики.: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. - 3-e изд., перераб. и доп. - (Высшее образование: Бакалавриат). – 

М., 2017. 

2. Минашкин В.Г. Статистика. Учебник для бакалавров./В.Г. Минашкин. – М., Юрайт, 2016. 

3. Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері : заманауи кіріспе : оқулық.-7-ші бас. /  ағылышын тілінен ауд. С.Ж. 

Айжамбаева.-Алмаьты : Дәуір, 2017.- 404 бет. 

4. Шмойлова Р. А. Практикум по теории статистики: учебное пособие для вузов / Р. А. Шмойлова. - М.: Финансы и статистика, 2015. – 

474с. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Bases of anticorruption culture 

Course code–OAK-2202 

Type of discipline-BD 

Course / discipline level- CC 

Year of study-2  

Semester of study-4 semester 

The number of credits - 2 credits, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Abikenov Yerzhan Zhumagalievich 

Erkez Z., Laura Kusmanova Erlanovna 

The purpose of the discipline-the formation of knowledge and skills in the field of activities carried out by the subjects of anti-corruption to preserve 

and strengthen the system of values in society, reflecting the intolerance of corruption, the creation of zero tolerance for corruption in the student 

environment. 

As a result of the study of the discipline, students should: 

Students who have completed the study of this discipline, as a result should: 

know: the main definitions of anti-corruption culture, international and national legislation governing anti-corruption, the main approaches to the 

formation of anti-corruption culture in various social groups, measures of responsibility for corruption offenses in various areas; 

be able to: apply the knowledge in the analysis, in the activity of public administration bodies on the formation of anti-corruption culture of society 

in terms of legal and social anti-corruption and fight against it as a social phenomenon;  



own: the ability to recognize corruption as an element of social and political life of society in the international and national context, the analysis of 

the activities of public authorities, political and public organizations in the field of combating corruption and take part in it, the skills of the formation of 

anti-corruption culture in various social environments. 

Be competent:in the field of activities carried out by the subjects of anti-corruption to preserve and strengthen the system of values in society, 

reflecting intolerance to corruption, the creation of zero tolerance for the phenomenon of corruption. 

Prerequisites of the discipline: Modern history of Kazakhstan, the Basics of law. 

Course content: the study of the concept of anti-corruption culture, mechanisms of improvement of socio - economic relations as conditions for the 

formation of anti-corruption culture, legal counteraction to the development of corruption in the Republic of Kazakhstan; the study of public administration 

reforms aimed at combating corruption, the study of the features of the formation of anti-corruption culture in various social groups, especially moral and 

ethical responsibility for corruption in various areas, religious norms and values, as the principles of anti-corruption culture of society, psychological 

characteristics of the nature of corruption behavior. 

Recommended reading: 

1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с.  

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 

367 с.  

3. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі  : [оқу құралы] / Р. Ә. Нұртазина. - Алматы : Бастау, 2014. - 368 бет. 

Teachingmethods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh. 

  



Annex 3А 

 

Description of individual disciplines( courses, units): 

 (third year of study, enrollment 2016) 

 

Course/discipline/unit name 

Socio-economic Planning 

Discipline code - SEP -3304 

Type of discipline - PD 

Course / discipline level- CC 

Year of study-3  

Semester of study-5 semester 

Number of credits-4 credits, ECTS-7 

Name of lecturer/Professor 

Ph. D., associate Professor Bolgauov Tokhtar Ankievich 

Akhmetova Lyailya Mirzamuhambetovna 

The purpose of the discipline - to provide students with a certain amount of knowledge, allowing on the basis of the methodology and organization 

of planning and forecasting to solve the problems of substantiation of complex programs of socio-economic development, to assess options for stabilization 

and future development of the economy and social sphere.  

As a result of the study of the discipline, students should: 

Know: theoretical basis of socio-economic planning and forecasting; methods of socio-economic planning and forecasting; procedures and 

organization of socio-economic planning. 

Be able to: use the methods of socio-economic planning and forecasting, to conduct a comprehensive socio-economic analysis. 

To possess skills of socio - economic analysis, planning, development of mechanisms for solving specific tasks in the field of socio-economic 

forecasting and planning.  

Prerequisites: macroeconomics, Microeconomics, Theory of public administration, Economic theory, Statistics, Mathemat ics in Economics. 

Course content: the Concept of planning. Types of plans. Macroeconomic planning in the market economy and its role in the state management of 

social and economic processes. Forecasting and its role in the development plans of economic systems. Program and target planning. Practice of 

macroeconomic planning and state regulation of the economy. Planning function. Legal basis of regulation of the relationship of socio-economic and 

budget planning. The possibilities of controlling as a tool of state planning. Stages of formation of the state planning system in the Republic of Kazakhstan. 

The concept of implementation of the system of state planning based on results. Harmonization of strategic, economic and budget planning. Principles, 

documents, participants, procedures of state planning. Results-based planning.  Program-target budgeting (results-based budgeting). Comprehensive 

medium-term spending planning within tight budget constraints (MTEF). Classification of goals and targets. Decomposition, cascading and splitting of 



goals, targets, tasks and indicators in the system of state planning. Target indicator. Economic and social indicators of results. Direct (output) and final 

(outcome) results. Indicators of economic efficiency (efficiency) and social performance (effectiveness) (effectiveness) of public expenditure. 

Recommended reading: 

1. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.А.  

Невская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 542 c. 

2. Бабич Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 c. 

3. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: Учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, 

Ю.В. Яковец. - М.: Экономика, 2015. - 604 c. 

4. Рахметов Б.А., Кембаева Р.С., Қалманова Н.М. Экономиканы болжау және жоспарлау: оқу құралы.-Алматы : Альманах,2017.- 266 бет  

Teaching methods: verbal, visual, practical.  

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

Management of public sector 

Course code - MGS -3307 

Type of discipline - PD 

Course / discipline level- CC 

Year of study-3  

Semester of study - 6 semester 

Number of credits-3 credits, ECTS-5 

Name of lecturer/Professor 

Ph. D., associate Professor Bolgauov Tokhtar Ankiewicz 

Galyapina Galina Valentinovna 

The purpose of the discipline "Management of public sector" - mastering modern knowledge, skills in the field of management of the public sector 

of the economy.  

As a result of the study of the discipline the student must: 

Know: 

- key concepts of the course, theoretical foundations, models, forms and methods of management in the public sector of the economy; 

- the main characteristics and patterns of functioning of the public sector of the economy, its specifics and management features. 

Know: 

- work with educational literature, distribute the training material in time and the sequence of its study and assimilation; 

- use the knowledge gained in identifying cause-and-effect relationships in the management of the public sector of the economy; 



- independently analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of the functioning of the public sector of the 

economy, its management; 

- prepare abstracts, diagrams, tables, graphs and charts and analyze them; 

- to use the methods of system and situation analysis in the field of public sector management to solve practical issues and problems;  

Possess skills: 

- work with educational, scientific literature, with statistical sources and regulations; 

- compilation of abstracts, structural logical schemes, tables, performing analysis on issues of management of the public sector. 

Prerequisites: "Economic theory", "Macroeconomics", "Management", "State regulation of economy", "Fundamentals of law", "State and business", 

"Finance", "Microeconomics", "Enterprise Economics", "Financial markets and intermediaries". 

Course content: public sector Management, other Sciences and branches of knowledge. Methodology and methods of public sector management. 

The concept of M. Fayol, J. Lindblom and R. Mintzberg, M. Itami. Public interest. Organization of the public sector on bureaucratic principles. Principles 

of public sector management.  Expanded interpretation of the public sector of the economy. The public sector in a mixed economy. The need and the public 

sector of the economy. The specifics of the public sector of the economy. Problems of assessing the scale and effectiveness of state participation in the 

economy. Public sector of economy: its efficiency and impact on the socio-economic development of the country. Methods for assessing the scale and 

effectiveness of state participation in the economy. Public-private market. The system of public procurement (orders). Forms of public expenditure. 

Distorting the effect of public spending. Interdependent preferences. Social inequality, poverty and social programmes (efficiency and equity). Financing 

the production of goods and services in the public sector. Contracting and quasi-markets. Type of contract. Efficiency of public expenditure. Evaluation 

criteria, cost-benefit analysis. Market regulation and state entrepreneurship. Antimonopoly regulation. The definition of the boundaries of the market. 

Flexibility of legislation and rule of reasonableness. Measures to support competition.  

Institutional balance. The costs of institutional transactions. Privatization policy. Bankruptcy and nationalization. State enterprise. Management of 

enterprises with state participation. Marketing of public goods and services. Features of public administration in industries and sectors of the economy. 

State policy in the field of science and technology. Economic security strategy. 

Recommended reading: 

1. Гриффин Р. У. Менеджмент: [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

2. Восколович Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общ. ред. Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

3. Васильев В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 

4 Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса [Текст]: моногр. / Т.А. 

Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 



Course/discipline/unit name 

Public administration and public service  

Discipline code - GUGS -3208 

Type of discipline-BD 

Course / discipline level- CC 

Year of study-3  

Semester of study - 6 semester 

Number of credits-4 credits, ECTS-7 

Name of lecturer/Professor 

Ph. D., associate Professor Bolgauov Tokhtar Ankiewicz  

Galyapina Galina Valentinovna 

The purpose of the discipline is to study the main characteristics and patterns of functioning of the system of public administration and public 

service. 

Discipline gives a holistic view of the system of public administration and public service, has an applied nature. As a result of the development of 

the discipline is the formation of the student following General cultural and professional competencies: 

- knowledge and understanding of the laws of nature, society and thinking and the ability to operate with this knowledge in professional activities; 

- ability to take an active civil position; 

- ability to use regulatory legal documents in their activities; 

- ability to assess the conditions and consequences of organizational and managerial decisions; 

- understanding of the main motives and mechanisms of decision-making by public authorities. 

As a result of the study of the discipline the student must: 

Know: 

 - key concepts, theoretical and regulatory framework, basic and modern concepts of public administration and public service;    

- the main characteristics and patterns of functioning of public administration and public service; 

Know:  

- independently analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of public administration; 

 - to use the methods of system and situation analysis in the field of public administration and public service to solve practical issues and problems; 

Possess skills: 

work with educational, scientific literature, with statistical sources and regulations; 

- preparation of theses, structural and logical schemes, tables, analysis of issues and problems in the field of public administration and public 

service. 

To be competent: in the application of forms and methods of public administration and public service, in the analysis of problems of public 

administration and public service. 

Prerequisites: Theory of public administration, State regulation of the economy, Management.  



Course content: theoretical and legal basis, basic and modern concepts of public administration and public service; characteristics and patterns of 

functioning of the system of public administration and public service; phenomena, processes, mechanisms, results and effects of public administration; 

system of public administration and public service in the Republic of Kazakhstan. 

Recommended reading: 

1. Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш и др. - М.: Дашков и К, 

2016. - 556 c. 

2. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для академического бакалавриата / И.А. Василенко. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 c. 

3. Сансызбаева Г. Н. Теория государственного управления : учеб. пособие / Г. Н. Сансызбаева, К. С. Мухтарова, Л. Ж. Аширбекова.- 

Алматы: Каак университет, 2015.- 318 с.  

4. Кинашева Ж.Б., Ахметова Л.М., Домалатов Е.Б. Іскерлік әкімшіліктің ілімі мен тәжірибесі : оқу-әдістемелік құрал.-Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2016.-139 бет. 

5. Нұртазин М.С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері : оқу құралы.-Алматы : Бастау, 2016.-256 бет. 

6. Мұхтарова Қ.С., Сансызбаева Г. Н., Смағұова Г. С. Қазақстан Республикаында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру  : оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 196 бет. 

7. Дуйсенов, Э.Э. Комментарий к закону Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" (постатейный) [Текст]  

/ Э. Э. Дуйсенов. - [Изд. 3-е доп.]. - Алматы : Асыл Кітап, 2017. - 359 с.  

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

State and business 

Course code - GB-3305 

Type of discipline - PD 

Course / discipline level- CC 

Year of study-3  

Semester of study-5 semester 

Number of credits-4 credits, ECTS-7 

Name of lecturer/Professor 

Abylajhanova Tana Ablaihanovna 

Galyapina Galina Valentinovna 

The discipline contributes to the understanding of new approaches and models of interaction between the state and business, the development of 

entrepreneurial abilities in modern conditions. 



The purpose of the discipline-the formation of students ' knowledge and skills of self-analysis and evaluation of complex and diverse mechanisms of 

interaction between the state and business in modern conditions.  

As a result of the study of the discipline the student must: 

know: 

- concepts, theoretical foundations, basic concepts of the role of the state in the development of entrepreneurship and business, state regulation of 

entrepreneurship and business, the interaction of government and business; 

- the basic laws of the functioning and development of the state, business, business, their interaction; 

- the main mechanisms of interaction between the state and business; 

- basic mechanisms of public-private partnership;  

know: 

- use the knowledge gained in identifying cause-and-effect relationships between the development of the state, economy and business; 

- independently analyze and evaluate state regulation of entrepreneurship and business; 

- independently analyze and evaluate the economic activities of the state; 

- independently analyze and evaluate models of interaction between the state and business; 

possess skills: 

- work with educational, scientific literature, with statistical sources and regulations in the field of interaction between the state and business; 

- preparation of theses, structural and logical schemes, tables, analysis of issues and problems of interaction between the state and business. 

Be competent: in the analysis and evaluation of complex and diverse mechanisms of interaction between the state and business in modern 

conditions, in the use of forms and methods of interaction between the state and business in practice. 

Prerequisites: Economic theory, macroeconomics, Microeconomics, economic policy of the state, State regulation of the economy.  

The content of the course / discipline: concepts, theoretical foundations, basic concepts of the role of the state in the development of 

entrepreneurship and business, state regulation of entrepreneurship and business, government and business interaction; the basic laws of the functioning and 

development of the state, entrepreneurship, business, their interaction; the main mechanisms of interaction of the state and business; the Main mechanisms 

of public – private partnership. Analysis of the role of the state in the economy, business development, analysis of forms, methods and tools of interaction 

between the state and business, the study of problems and prospects of interaction between the state and business in the Republic of Kazakhstan. 

Recommended reading: 

1. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. Канаева [и др.]; под ред. О. А. Канаевой. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности [Текст]  : учеб. для вузов / В. Н. Наумов ; под ред. Г. Л. Багиева. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 313 с. 

3. Елшібаев Р. Қ. Кәсіпкерлік: оқу құралы. - Алматы : Экономика, 2014. - 440 бет. 

4. Джеймс Н. Бизнес және заң : оқулық.-3-ші бас.- Алматы : Дәуір, 2017.-Т.1.-468 бет. 

5. Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса [Текст]: моногр. / Т.А. 

Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с. 

6. Взаимодействие государства и бизнеса: учебное пособие. Под общей редакцией  Е. И. Марковской. - СПб.: Издательство Санкт-

https://www.hse.ru/org/persons/31135086
https://publications.hse.ru/books/?pb=68311133


Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2014. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

Course/discipline/unit name 

Regional Economy and Administration 

Course code - REU-3302 

Type of discipline - PD 

Course / discipline level- MC 

Year of study-3  

Semester - 6семестр 

The number of credits - 2 credits, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Ph. D., associate Professor Bolgauov Tokhtar Ankiewicz 

Galyapina Galina Valentinovna 

The academic discipline "Regional Economy and Administration" refers to the disciplines of the compulsory module in the specialty of bachelor in 

the direction of training 5B051000 – State and local administration. 

The main purpose of teaching the discipline is to ensure that the graduate has a sufficient level of knowledge in the field of regional Economics and 

management and on this basis was able to choose the most effective forms and methods of socio-economic management of regional development. Practical 

training, performance of tasks SRSP and SRS contribute to the formation of skills and skills of self-analysis, evaluation of the regional economy and 

management and justification of management decisions. The study of this discipline contributes to the regionalization of economic thinking and education. 

Knowledge, skills and abilities in the field of regional economy and management are an important professional competence of the specialist of state and 

local management. 

As a result of the study of the discipline the student must: 

Know:  

- theoretical bases of regional economy functioning as an integral system and system of regional management;  

- the nature and role of the state in the market as a subject of regional economy and regional management; 

- the main macroeconomic and meso-economic indicators that characterize the state of the regional economy;  

- main problems of regional economy and management; 

- the essence of the theories of regional (spatial) economy and their importance for modern regional studies; 

- experience of foreign countries in the field of regional development and management. 

Know: 

- to analyze the state of the regional socio-economic system;  

- to analyze the problems of regional socio-economic development; 

- develop activities in the field of regional governance. 

https://publications.hse.ru/books/?pb=68311133


Possess skills: 

- work with educational, scientific literature, with statistical sources and  

normative legal acts in the field of regional economy and management;  

- preparation of theses, structural and logical schemes, tables on regional economy and management; 

- analysis of the problems of regional economy and management;  

- self-development and application of the necessary mechanisms to solve specific problems in the field of regional economy and management. 

Knowledge, skills and abilities in the field of regional economy and management are an important professional competence of the specialist of state 

and local management. 

In conjunction with other disciplines of the basic part of the professional cycle, the discipline "Regional economy and management" provides tools 

for the formation of the following General cultural and professional competencies: 

- ability to make organizational and management decisions and assess their consequences; 

- the ability to independently acquire new knowledge and skills; 

- ability to manage organizations, departments, groups (teams) of employees, projects and networks; 

- ability of strategic analysis. 

Prerequisites: macroeconomics, Microeconomics, Theory of public administration, Statistics, Mathematics in Economics, Econometrics, State 

regulation of economy, Management, Economic policy of the state. 

Course content: «Regional Economics and Administration» in the system of Sciences. Subject and method of regional economy and management. 

Genesis of theories of regional (spatial) economy. Modern concepts of the region. Subjects and flows of resources, products, income in the regional 

economy. The mechanism of the regional economy. Regional structure of the country's economy. Regional governments and their regulatory role in 

economic and social development. Non-state subjects of regional development regulation: civil society institutions, professional associations and unions, 

associations, etc. Institutional and legal bases of regional governance, special regional forms in foreign countries. Regional finance. The calculation of the 

budget index. Analysis of the local budget. Calculation of inter-budget transfers. Tax Code of RK. Budget Code of Kazakhstan. Regulation, coordination, 

control in the management of the region. Socio-economic forecasting and planning of regional development. State programs and organizational and legal 

support of the state program of regional development. Typology of the regions of Kazakhstan. Assessment of socio-economic potential and level of 

development of Kazakhstan regions. Characteristics of socio-economic development of East Kazakhstan region. Analysis and lessons of foreign experience 

of regional development and management. Special regional forms in foreign countries and their use in Kazakhstan. 

Recommended reading: 

1. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Лопатников и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 351 c. 

2. Региональная экономика: Учебник  /Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c. 

3. Прогнозная схема территориально - пространственного развития страны до 2020 года. Утверждено Указом Президента Республики 

Казахстан от 21.07. 2011 г.,  № 118. - http://adilet.zan.kz/rus. 

4.  Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие  / Д. А. Сейтхожина. - Алматы : TechSmith, 2018. 

- 272 с. 

http://adilet.zan.kz/rus


5. Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 c. 

6. Әубәкірова Ж.Я., Құдабаева Ж.М. Аймақтық экономика : оқу құралы :- Алматы :  Қазақ университеті, 2014.-162 бет 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Модульный справочник ОП 5В051000 – Государственное и местное управление 

 

Название модуля Коммуникативный 1  Kom1 

Ответственный за модуль Тусупбекова Н.С., Демченко Л.Н., Карменова М.А. 

Тип модуля ООбм 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 22,5  

Количество кредитов  KZ / ECTS 15/25 

Форма обучения дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Казахский (русский) язык (базовый школьный уровень). Иностранный язык (базовый школьный 

уровень А1-2 по следующим языковым аспектам: фонетика, орфография, лексика, грамматика). 

Информатика - школьный курс. 

Содержание  Фонетические, орфографические, лексические, грамматические нормы казахского (русского), 

иностранного языков. Лексический и терминологический минимум по специальности. Перевод 

текстов по специальности в соответствии с языковыми нормами.  Предмет, объекты и составные 

части информатики. Языки как способы описания объектов и процессов. Компьютерные технологии 

обработки информации. Основы работы пользователя в операционной среде персонального 

компьютера. Основы использования прикладных программ общего назначения: текстовых 

редакторов, электронных таблиц, систем управления базами данных (СУБД), графических 

редакторов, пакеты стандартных программ офисного назначения. Специализированные 

профессионально ориентированные программные средства. Основы защиты информации. 

Информационная безопасность и ее составляющие Защита от несанкционированного вмешательства в 

информационные процессы. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать особенности слухового восприятия 



разговорной речи и произношение звуков казахского (русского), иностранного языков; обучение 

применению различных коммуникативно-языковых структур для решения различнызх задач, 

возникающих в профессиональном общении; обучение выделению коммуникативно-языковых 

структур на несколько групп и выполнению коммуникативных заданий.  

Студент должен уметь воспринимать на слух сообщения бытового, информационного и 

профессионального характера; приобрести навыки развития коммуникативных средств присущих 

отдельным небольшим стилям; развитие навыков и умения чтения и слушания, приобщение к 

составлению различных научных текстов. модели словообразования.  

Достижение уровня В2 в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком. 

Студент должензнать основные понятия теории информации и информатики; принципы работы и 

организации устройств персонального компьютера; 

уметь использовать современные программные средства для решения экономических задач.  

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля Два семестра 

Литература 1.Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу 

құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 

2. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат) – Алматы, Қазақ университеті, 2014.  

3. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 

4. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. 

Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c. 

5. Understanding and Using English Grammar, 2016. 

6. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения. Ред. С.В. 

Симонович. СПб., «Питер»., 2014.- 640 с. 

7. Макарова Н. В., Волков В. Б. Информатика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения, 

Питер, 2015.-576 с. 

8. Информационные системы и технологии: Научное издание. / Под ред. Ю.Ф. Тельнова. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 303 c. 

9. Коноплева, И.А. Информационные технологии. / И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов. - 

М.: Проспект, 2015. - 328 c. 

Дата обновления  

 



Название модуля Социально-правовой SP 

Ответственный за модуль Жириндинова К.Р., Сейтембетов Е.Ж., Абилмажина А.М. 

Тип модуля ООбм 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 15  

Количество кредитов 10/16 

Форма обучения дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля История Казахстана – школьный курс, Основы права – школьный курс, Всемирная история – 

школьный курс 

Содержание  Этногенез казахов. Казахское ханство, Присоединение Казахстана к России, Народно-

освободительная борьба казахов в конце XVIII – середине XIX вв., Казахстан в составе Российской 

империи (вторая половина XIX – начало ХХ вв.), Общественное движение в Казахстане начала ХХ в., 

Казахстан в 1917 – 1920 гг. Социально-экономические преобразования в 20-30-е гг. ХХ в., 

Общественно-политическая и культурная жизнь в 20-30-е гг., Казахстан в период Великой 

Отечественной войны, Казахстан в послевоенные годы, Казахстан в 1965 – 1991 гг. Независимый 

Казахстан. Общество, социальные институты и взаимодействия. Социальные группы и общности. 

Личность в системе социального взаимодействия (социализация личности). Социальное неравенство и 

социальная мобильность. Социальная структура и социальная стратификация. Роль и значение 

политологии в формировании гражданственности, личности будущего специалиста. Основные этапы 

развития политической мысли. Политика как общественное явление, ее природа, виды, возможности, 

границы и перспективы. Особенности современного мирового политического процесса. Национально-

государственные интересы Казахстана в новой геополитической конфигурации мира. Основные 

приоритеты внешней политики, внешнеполитические инициативы Казахстана в обеспечении 

безопасности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе и в мире. Основные понятия о 

праве и правовых явлениях, источники права, правоотношение, правонарушение, юридическая 

ответственность; теория государства и права, основы конституционного права, основы гражданского 

права, основы административного права, основы трудового права и права социального обеспечения, 

основы уголовного права, основы семейного права, основы финансового права, основы налогового 

права, основы страхового права, основы экологического права. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен:  

- овладеть системой знаний по истории Казахстана во всей конкретности и многообразии 

исторических фактов; 

- приобрести умения и навыки самостоятельной работы с литературой и историческими источниками, 



способность анализировать, обобщать, интерпретировать факты истории; 

- ознакомиться с основными концептуальными подходами к важнейшим проблемам истории 

Казахстана, определять их сильные и слабые стороны. 

- уметь постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-правовой 

базы; излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях развития 

государства; применять полученные знания в области построения и функционирования государства в 

практике сотрудничества государственных органов и коммерческих организаций с субъектами права. 

Иметь навыки: подготовки и реализации социального исследования, анализировать социальную, 

политическую, правовую  информацию из различных источников. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля Два семестра 

Литература 1. Тургараева Г.М.  История Казахстана. Курс лекций. – Издательство: Эверо, 2016. – 320с. 

2.Современная история Казахстана: учебник для студентов неист. спец. вузов / Б.Г.Аяган и др.; Ин-т 

истории государства МОиН РК. - Алматы: Раритет, 2014. - 432 с. 

3. Хаймович, М.И. Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 c. 

4. Кравченко, А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 

2015. - 352 c. 

5. Гумплович, Л. Основы социологии / Л. Гумплович. - М.: КД Либроком, 2015. - 368 c. 

6. Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 c. 

7. Конституция Республики Казахстан.  

8. Культурология. История мировой культуры: Учебник. / Под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 

2014. - 600 c. 

9. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 

512 c. 

10. Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

Дата обновления  

 

Название модуля Мировоззренческий Mir 

Ответственный за модуль Жиренова А.Т., Галяпина Г.В., Ахметова А.М. 

Тип модуля ООбм 



Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Всемирная история – школьный курс, Культурология, 

Политология – социология, Современная история Казахстана, Экономическая теория 

Содержание  Предмет и функции философии. Предмет философии и его историческая динамика. Многообразие 

определений предмета философии и главных тем философских размышлений. Философия и 

мировоззрение. Культурно-исторические предпосылки философии. Философия в ее историческом 

«измерении». Исторические этапы развития философии. Феномен философии в казахской культуре. 

Влияние философских идей и учений казахских мыслителей на становление национального самосознания 

казахского народа. Философия XX в. – начала XXI в. Современная философия как динамичная 

совокупность идей, концепций, учений. Фундаментальные понятия и принципы философии. Философские 

проблемы модернизации казахстанского общества. Предпосылки и духовные основания обретения 

независимости, ее духовно-культурный аспект, формирование национальной идеи. 

Предмет, объекты и субъекты экономической политики; концептуально-методологические основы 

экономической политики; политологические основы экономической политики; соотношение государства 

и рыночного механизма при формировании экономической политики; инструменты экономической 

политики; соотношение средств экономической политики и оценка эффективности ее воздействия; 

формирование экономической политики; механизмы принятия экономико-политических решений; методы 

моделирования экономико-политической ситуации; проблемы разработки и реализации избранного курса 

экономической политики. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен: 

усвоить базовый категорийный аппарат философии, способен осмыслить материал курса как необходимой 

теоретический инструмент понимания мира и своего места в нем. Полученные философские знания 

являются предпосылкой успешного освоения социально-гуманитарных, естественнонаучных, а также 

технических знаний; знать основные характеристики и закономерности разработки и реализации 

экономической политики государства; 

уметь:  использовать методы системного, экономического, политического и ситуационного анализа в 

области разработки, реализации, оценки эффективности экономической политики, для решения 

практических вопросов и проблем экономической политики;  

владеть навыками изложения собственной позиции с использованием философских категорий. Быть 

компетентными в анализе экономической политики, в разработке, реализации, оценке эффективности 



экономической политики государства. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля Два семестра 

Литература 1. Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – Москва: Проспект: Издательство Московского 

университета, 2015. – 669 с. 

2. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта ғасыр философиясы : [оқулық] / Э.Кенни : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет. 

3. Экономическая политика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Лякин [и др.] ; 

под ред. А. Н. Лякина. — М.: Издательство Юрайт, 2014. - 432 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

4.  Нуртазина, Р. А. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан [Текст]  : [учеб. пособие] / Р. 

А. Нуртазина ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2015. - 296 с.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-200 

бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық») 

Дата обновления  

 

Название модуля Экономико-статистический ES 

Ответственный за модуль Мухамедиева А.Г., Конбаева К.Т. 

Тип модуля Общие обязательные модули ООМ 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 21  

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 4 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Микроэкономика, Математика в экономике, ИКТ, Макроэкономика 

Содержание  Общие основы статистической науки; принципы организации государственной статистики;  современные 

тенденции развития статистического учёта, их влияние на финансовое состояние и имущественное 

положение организации;сбор информации, учетная регистрация и обобщение с целью составления 

бухгалтерской отчетности. 



Основные принципы бухгалтерского учета, функции учета, Особенности отчета о сделке, Расчет затрат на 

строительство и расчет стоимости строительных и монтажных работ. Отчет о торговле. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать: 

- общие основы статистической науки;  

- принципы организации государственной статистики;   

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные правила ведения бухгалтерского учета на предприятиях различных отраслей экономик; 

- понимать характер их влияния на финансовое состояние и имущественное 

положение организации; 

- производить сбор информации, учетную регистрацию и обобщение с целью составления бухгалтерской 

отчетности. 

Должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию;  

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; выполнять расчёты статистических 

показателей и формулировать основные  выводы; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции в соответствии с действующим законодательством, 

правильно оформлять документально операции в соответствии со спецификой деятельности предприятия. 

Владеть навыками самостоятельной работы в области бухгалтерского учета на предприятиях различных 

отраслей экономики. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля один семестр 

Литература 1. Громыко Г.Л. Теория статистики.: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. - 3-e изд., перераб. и доп. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). – М., 2017. 

2. Минашкин В.Г. Статистика. Учебник для бакалавров./В.Г. Минашкин. – М., Юрайт, 2016. 

3. Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері : заманауи кіріспе : оқулық.-7-ші бас. 

/  ағылышын тілінен ауд. С.Ж. Айжамбаева.-Алмаьты : Дәуір, 2017.- 404 бет  

4. Шмойлова, Р. А. Практикум по теории статистики: учебное пособие для вузов / Р. А. Шмойлова. - М.: 

Финансы и статистика, 2015. – 474с. 

5. Кабылова, Н. К Бухгалтер (Основы бухгалтерского учета) [Текст]  : учебник / Н. К. Кабылова, Ш. 

Абайхан, Е. Оразалинов ; М-во образования и науки РК. - 4-е изд. - Астана : Фолиант, 2014. - 264 с.  

6. Тебекин А.В. Бухгалтерский учет и аудит / А.В. Тебекин. - М.: КноРус, 2015. - 592 c. 

Дата обновления  

 



Название модуля Финансово-математический FM 

Ответственный за модуль Амал О., Жапарова А.М.    

Тип модуля Общие обязательные модули ООМ 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 18  

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Экономическая теория; Математика – школьный курс 

Содержание  Вопросы линейной алгебры и ее приложений в экономике, арифметические векторы и системы линейных 

уравнений, матрицы и определители, линейные экономические модели, элементы аналитической 

геометрии, математический анализ функций одной и нескольких переменных, ряды и дифференциальные 

уравнения. 

Научно-теоретические основы финансовой системы страны, взаимосвязь и взаимодействие ее звеньев; 

особенности работы экономики и финансов общественного сектора; взаимосвязь звеньев финансовой 

системы, порядок формирования и использования бюджетных и внебюджетных фондов.  

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать: 

- основные определения, теоремы, правила, математические методы и практические применения; 

иметь представление о методах математики, о ее роли в развитии других наук, где и как применяются 

математические методы;  

-  специфику и закономерности организации финансовой системы страны, взаимосвязь и взаимодействие 

ее звеньев;  

- особенности работы экономики и финансов общественного сектора;  

- финансовую систему, взаимосвязь звеньев финансовой системы, порядок формирования и 

использования внебюджетных фондов. 

Должен уметь: 

- анализировать структуру доходов и расходов государственного бюджета;  

-  оценивать влияние на экономику финансовой и налоговой политики государства;  

-  использовать математические методы для анализа и решения экономических задач.   

Владеть: навыками решения экономическо-математических задач с приложениями, при необходимости с 

использованием компьютерной технологии; 

навыками сбора и систематизации финансовой информации в своей практической деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 



получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля один семестр 

Литература 1. Красс М.С. Математика в экономике. базовый курс: Учебник для бакалавров / М.С. Красс. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 470 c.  

2. Красс М.С. Математика в экономике: математические методы и модели: Учебник для бакалавров / М.С. 

Красс. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 541 c. 

3. Солодовников А.С. Математика в экономике: учебник. Ч.2. Математический анализ / А.С. 

Солодовников и др. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 560 c.  

4. Романовский М.В. Финансы и кредит. В 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 627 c. 

5. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 639 c. 

Дата обновления  

 

Название модуля Профессионально-коммуникативный РK 

Ответственный за модуль Ибраева М.К. , Демченко Л.Н., Абдрахманова М.К., Бельдеубаева Ж.Т. 

Тип модуля Общие обязательные модули ООМ 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 21  

Количество кредитов 7/11 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 3 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Қазақ тілі (АІ, А2 деңгейі) , Иностранный язык, уровни А1, А2, ИКТ, Математика в экономике 

Содержание  Содержание обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Сведения из теории вероятностей и математической статистики. Проверка статистической гипотезы. 

Метод наименьших квадратов. Модель множественной линейной регрессии. Классическая модель 

множественной линейной регрессии. Проверка статистической значимости коэффициентов линейной 

регрессии. Коэффициент детерминации. Нелинейные модели регрессии. Мультиколлинеарность.  

Результаты обучения Обеспечение практического овладения языком в пределах тех грамматических и лексических тем, 

которые включены в программу; способность к социальному взаимодействию с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; включает знание языков, умения вести устный и 



письменный диалог, монолог, деловую переписку. 

В результате изучения модуля студент должен знать: 

профессиональную лексику, тексты профессионального характера, понимать развернутые 

профессиональные тексты. 

Должны уметь: понимать на слух развернутые доклады и сообщения на профессиональную тему с 

содержащейся в них аргументацией; учебные, научно-популярные фильмы на профессиональную тему. 

Быть компетентным в применении основных эконометрических методов, моделей и их численной 

реализации в практической работе. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля один семестр 

Литература 1. Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу құралы 

- Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 

2. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат) – Алматы, Қазақ университеті, 2014.  

3. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 

4. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. 

Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c. 

5. Understanding and Using English Grammar, 2016. 

6. Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English, Oxford, 2015. 

7. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению задач / И. 

В. Орлова; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 144с. 

8. Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: Учебник / Я. Р. Магнус П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. 

6-е изд., перераб. и доп - М.: Дело, 2014.-576 с. 

Дата обновления  

 

Название модуля Общеуправленческий  ОU 

Ответственный за модуль Рахметова А.К.,  Ордабаева М.А. 

Тип модуля Общие обязательные модули ООМ 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 9  

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 



Семестр 3,4 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Экономическая теория; Политология-социология;  Математика в экономике, ИКТ, Финансы, Основы 

права   

Содержание  Теоретические основы и характерные черты современного менеджмента, история его развития; методы 

планирования и организации работы подразделения; принципы построения организационной структуры 

управления; основы формирования мотивационной политики организации; основные категории 

маркетинга в практической деятельности; сегменты рынка;  маркетинговые исследования, анализ и 

принятие маркетингового решения; опрос потребителей;  жизненный цикл товара и задачи маркетинга. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  

- методы планирования и организации работы подразделения;  

- принципы построения организационной структуры управления;  

- основы формирования мотивационной политики организации.  

Уметь: 

- использовать основные категории маркетинга в практической деятельности;  

- выявлять сегменты рынка;  

- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать маркетинговые 

решения;  

- проводить опрос потребителей;  

- определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга. 

Иметь навыки разработки и принятия управленческого решения. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля Два семестра 

Литература 1. Воробьева И.П. Экономика и управление производством. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 191 c. 

2. Тихомирова, О.Г. Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное пособие / О.Г. 

Тихомирова, Б.А. Варламов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 c. 

3. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық).  

4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, А. Гари. - М.: Вильямс, 2016. - 752 c. 

5. Кожамкулова, Ж. Т. Стратегический маркетинг [Текст]  : учеб. пособие / Ж. Т. Кожамкулова ; КазНУ 



им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2017. - 238 с. 

Дата обновления  

 

Название модуля Теоретико - экономическийТE 

Ответственный за модуль Ситникова Е.С., Жакибаева Л.Б. 

Тип модуля Общие обязательные модули ООМ 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 12  

Количество кредитов 8/13 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Математика (школьный курс); Всемирная история – школьный курс, Основы экономики - школьный курс 

Содержание  Основные понятия и методы экономической теории и микроэкономики.Основы теории спроса и 

предложения. Эластичность спроса и предложения. Влияние налогов. Поведение потребителей. 

Технологии производства Издержки производства. Поведение конкурентной фирмы. Монополия и 

монопсония. Монополистическая конкуренция и олигополия. Рынки факторов 

производства. Общественные блага и внешние эффекты. Основные этапы развития экономической мысли. 

Современные течения и школы в экономической науке. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен:  

должен знать: понятие рыночного равновесия, закономерности поведения домохозяйств и фирм под 

влиянием изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах; основные этапы 

развития экономической мысли, современные течения и школы; 

должен уметь: 

 - компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни 

общества в своей стране и за ее пределами; 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микроэкономики; 

- использовать методы сравнительного анализа для оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием 

изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах; 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций разных экономических школ; 

должен владеть навыками  

- самостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки экономической 

ситуации. 

Форма итогового контроля Экзамен 



Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля Два семестра 

Литература 1. Балашов, А.И. Экономическая теория: Учебник. / А.И. Балашов и др. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 527 c. 

2. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c. 

3. Салихов, Б.В. Экономическая теория: Учебник / Б.В. Салихов. - М.: Дашков и К, 2016. - 724 c. 

4. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 

бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

5. Жуманазар С.А. и др. Экономическая теория: конспект лекций для студентов экономических 

специальностей всех форм обучения/ У-Ка., 2014. 

6. Р. М. Нуреев. Курс микроэкономики: Оқулық / Р. М. Нуреев - 3-ші бас., түзет. және толықт. - М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 624 б. 

7. Б.М. Мұхамедиев. Микроэкономика. ҚР БҒМ РОӘКұсын. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2016. – 308 б. 

8. Благих, И.А. История экономических учений: Учебник для академического бакалавриата / И.А. Благих, 

А.Н. Дубянский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 611 c. 

9. История экономических учений: Учебник. / Под ред. А.С. Квасова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 495 c. 

Дата обновления  

 

Название модуля Макроэкономический МЕ 

Ответственный за модуль Абылайханова Т.А., Галяпина Г.В., Ахметова Л.М. 

Тип модуля Общие обязательные модули ООМ 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 15  

Количество кредитов 5/8 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 3 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, Микроэкономика, Математика в экономике, ИКТ  

Содержание  Предмет макроэкономики. Методы макроэкономики. Кругооборот продуктов, доходов и расходов в 

национальной экономике. Система национальных счетов. Макроэкономические показатели. Общее 

макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Потребление и сбережения. Денежный рынок. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS – LM. Монетарная политика. 

Бюджетно-налоговая политика. Накопление капитала и экономический рост. Государственный бюджет и 

его структура. Государственный долг и способы его финансирования. Платежный баланс и его структура. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&authors=%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2#none


Валютная система и обменный валютный курс. Международная торговля и торговая политика. 

Научно-теоретические основы государственного регулирования экономики. Эволюция взглядов на роль 

государства в экономике в экономической теории. Генезис теории ГРЭ. Неоинституциональный анализ. 

Методология ГРЭ. Мультипликаторы ГРЭ. Организационно-правовые основы ГРЭ. Система органов 

регулирования экономики в РК. Зарубежный опыт ГРЭ. Факторы экономического роста и меры 

государства по его обеспечению. Основные направления государственного регулирования экономики. 

Актуальные проблемы теории и практики государственного регулирования в современных условиях. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен:  

знать: методологию макроэкономики; 

- теоретические основы функционирования национальной экономики как целостной системы; 

- основные макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики страны; 

-  сущность, причины и последствия основных макроэкономических проблем, таких как безработица, 

инфляция, дефицит государственного бюджета и т.д.; 

- ключевые понятия, теоретические основы, базовые  концепций о роли государства в экономике, 

государственного регулирования экономики, взаимодействия правительства и бизнеса; 

- основные   закономерности  функционирования системы государственного регулирования экономики; 

- основные механизмы  государственного регулирования экономики. 

уметь: производить расчет основных макроэкономических показателей; 

- применять полученные знания для оценки реальной макроэкономической ситуации в стране и 

определения путей экономического роста; 

- использовать данные макроэкономических прогнозов развития мировой и национальной экономики для 

конструирования модели хозяйственной деятельности; 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы. механизмы, результаты и эффекты 

государственного регулирования экономики; 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей  в области 

государственного регулирования экономики, между развитием государства, экономики и бизнеса. 

владеть навыками: работы со статистическими источниками и нормативно -  правовыми актами в области 

государственного регулирования экономики;  

- методами агрегирования и моделирования экономических процессов; 

- навыками анализа макроэкономических проблем; 

- навыками оценки экономической ситуации в стране и принятия грамотного экономического решения по 

тем или иным проблемам. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 



Продолжительность модуля один семестр 

Литература 1.  Бланшар, О. Макроэкономика: Учебник / О. Бланшар. - М.: ГУ ВШЭ, 2015. - 653 c. 

2. Вымятнина, Ю.В. Макроэкономика в 2 ч. часть 1: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А. Пахнин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 294 c. 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник./ Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина.- 9-е изд., 

дополненное.- М.: Маркет ДС, 2015.- 416 с. 

4. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 

бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

5. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. – М.: Юрайт - Издат, 

2015.- 547 с.  

6. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). 

7. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Государственное регулирование экономики: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с. 

8. Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие  / Д. А. 

Сейтхожина. - Алматы : TechSmith, 2018. - 272 с. 

9. Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан : учебник / К. С. 

Мухтарова.- Алматы :Экономика, 2014.- 200с. 

 

Дата обновления  

 

Название модуля Экономический Eco 

Ответственный за модуль Сактаева А.А., Галяпина Г.В. 

Тип модуля Общие обязательные модули ООМ 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 18  

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 6 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Экономическая теория; микроэкономика; макроэкономика; финансы 

Содержание  Основы экономики предприятия; Основные технико-экономические показатели работы предприятия и его 

структурных подразделений; Направления эффективного использования материальных, трудовых и 



финансовых ресурсов; Теоретические и методологические основы управления современным предприятием, 

основные функции предприятия; современные подходы к управлению маркетингом, финансами, 

персоналом и пр.; организация управления финансовыми потоками предприятия; подходы и методы 

оценки; процедура оценки бизнеса. Основные понятия и определения экономики городского хозяйства; 

основы экономики и управления городским хозяйством; состав городского хозяйства, структуры его 

отраслей, особенностей их формирования и функционирования; специфика развития городского хозяйства 

в РК в условиях рыночной экономики; цели, задачи и принципы управления городским хозяйством; 

проведения экономических расчетов показателей развития городского хозяйства. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен  

знать: 

- основы экономики предприятия; 

- основные технико-экономические показатели работы предприятия и его структурных подразделений; 

- направления эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; основы 

определения приоритетных направлений развития городского хозяйства  для модернизации управления в 

этих сферах; 

- основы формирования кратко- средне и долгосрочных программ социально-экономического развития 

города в целом и его отраслей;  

- роль государственного, регионального и муниципального управления в экономике городского хозяйства; 

уметь применять полученные знания для подготовки и принятия управленческих решений, проводить 

многофакторный  анализ городского хозяйства для оптимизации управленческих решений; 

приобрести навыки оценки реального положения предприятия в рыночных условиях; определения 

конкурентных преимуществ предприятия; принятия элементарных решений по оптимизации финансовых 

ресурсов предприятия; расчет цен;  выбор ценовой политики; анализа в области городского хозяйства для 

реализации профессиональных задач в сфере управления. 

 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля один семестр 

Литература 1. Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст]  : учеб. пособие для вузов / О. И. Волков, В. К. Скляренко. 

- 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 264 с.  

2. Экономика предприятия: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – Москва: КУРС: Инфра-М, 2015. – 445 

с. 

3. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, 

М. Магомедов. - М.: Дашков и К, 2016. - 292 c. 



4. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия): Учебник и практикум / В.В. Коршунов. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 407 c. 

5. Романова, А.Т. Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Т. Романова. - М.: Проспект, 2016. - 176 c. 

6. Чекалин В.С. Экономика городского хозяйства: Учебник.- СПб.: ГИЭУ, 2014.-242 с.  

7. Коробко В.И. Экономика городского хозяйства.- М.:  «Академия» 2015.-160 с. 

8. Гребенюк, Г. Г. Информационные аспекты управления муниципальным хозяйством / Г.Г. Гребенюк, Н.В. 

Лубков, С.М. Никишов. - М.: Ленанд, 2014. - 320 c. 

 9. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - М.: Юнити-

Дана, 2016. - 687 c. 

Дата обновления  

 

Название модуля Регионально-управленческий RU 

Ответственный за модуль Болгауов Т.А., Галяпина Г.В. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 9  

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, Макроэкономика, Менеджмент Государственное регулирование экономики, 

Основы права, Финансы,  Микроэкономика, Финансовые рынки и посредники 

Содержание  Теоретические основы функционирования региональной  экономики как целостной системы и системы 

регионального управления; Теоретические основы муниципального менеджмента; Сущность и роль 

государства  в условиях рынка как субъекта региональной экономики и регионального управления; 

Основные макроэкономические и мезоэкономические показатели, которые характеризуют состояния 

региональной экономики; Основные проблемы региональной экономики и управления; Сущность теорий 

региональной (пространственной) экономики и их значимость для современных региональных 

исследований; Опыт зарубежных стран в области регионального развития и управления, муниципального 

менеджмента. Сущность и система муниципального управления. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать: теоретические основы функционирования 

региональной  экономики как целостной системы и системы регионального управления; теории 

муниципального менеджмента; 

- основные макроэкономические и мезоэкономические показатели, которые характеризуют состояния 

региональной экономики;  



- основные проблемы региональной экономики и управления, муниципального менеджмента; 

- сущность теорий региональной (пространственной) экономики и их значимость для современных 

региональных исследований; 

- опыт зарубежных стран в области регионального развития и управления, муниципального менеджмента. 

Уметь: проводить анализ  состояния региональной социально-экономической системы;  

- проводить анализ проблем регионального социально-экономического развития; 

- разрабатывать мероприятия в области регионального управления. 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных связей для решения проблем 

муниципального управления; 

- самостоятельно анализировать и оценивать состояние муниципального хозяйства для обоснования 

управленческих решений; 

Владеть навыками: самостоятельно анализировать и оценивать результативность управленческих решений 

в области региональной экономики и муниципального менеджмента, прогнозировать их последствия. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля Два семестра 

Литература 1. Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / О.С. Белокрылова, Н.Н. 

Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 c. 

2. Региональная экономика: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c. 

3. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Лопатников и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 351 c. 

4. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық).  

5. Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан : учебник / К. С. 

Мухтарова.- Алматы :Экономика, 2014.-200 с. 10 

Дата обновления  

 

Название модуля Государственно-управленческий GU 

Ответственный за модуль Болгауов Т.А., Галяпина Г.В. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 21 



Количество кредитов 7/12 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 5 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Микроэкономика; макроэкономика; государственное регулирование экономики; финансы, финансовые 

рынки и посредники, экономика предприятия  

Содержание Теоретические аспекты государственного финансового регулирования экономики. Направление, формы 

и методы государственного финансового регулирования экономики. Нормативно – правовое обеспечение 

государственного финансового регулирования экономики. Анализ современного состояния 

государственного финансового регулирования экономики. Проблемы и перспективы государственного 

финансового регулирования экономики. Прогнозирование и планирование в системе государственного 

регулирования экономики; методология социально-экономического планирования; стратегическое 

планирование социально-экономического развития страны; планирование, ориентированное на результат; 

система государственного планирования в Республике Казахстан. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать:теоретические  основы социально-экономического 

планирования и прогнозирования; методы социально-экономического планирования и прогнозирования; 

процедуры и организацию социально-экономического планирования; основные особенности финансового 

вмешательства государства в экономические процессы воспроизводства, рассматриваемые ведущими 

школами экономической науки; основные направления и инструменты реализации финансового аспекта 

социальной, инновационной, инвестиционной, региональной, производственной политики государства; 

уметь: использовать методы социально-экономического планирования и прогнозирования, проводить 

комплексный социально-экономический анализ; выявлять проблемы осуществления финансового 

регулирования государства на разных уровнях национальной экономики и предлагать способы их решения 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

владеть навыкамисоциально-экономического анализа, планирования, разработки механизмов для решения 

конкретных задач в области социально - экономического прогнозирования и планирования; современными 

методами анализа и предвидения возможных результатов воздействия финансового регулирования 

государства на условия и факторы динамики экономических явлений и процессов. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля один семестр 

Литература 1. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.А. Невская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 542 c. 

http://coolreferat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8


2. Бабич Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. 

Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 c. 

3. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: 

Учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - М.: Экономика, 2015. - 604 c. 

4. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - М.: Юнити-

Дана, 2016. - 687 c. 

5. Финансовые рынки и посредники [Текст]  : учебное пособие / под общей ред. К.Ж. Садвокасова ; МОН 

РК. - Алматы : TechSmith, 2018. - 456 с. 

Дата обновления  

 

Название модуля Государственный  ST 

Ответственный за модуль Абылайханова Т.А., Галяпина Г.В. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 21 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 5 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Политология-социология, основы права, микроэкономика; макроэкономика; государственное 

регулирование экономики  

Содержание  Ключевые понятия, классические и современные теории государства и государственного управления; 

Принципы, формы и методы государственного управления; Основные   закономерности  

функционирования и развития  государства и государственного управления; Основные   алгоритмы 

(механизмы)  государственного  управления. Понятия, теоретические основы, базовые  концепции о роли 

государства в развитии предпринимательства и бизнеса, государственного регулирования 

предпринимательства и бизнеса, взаимодействия правительства и бизнеса; Основные   закономерности  

функционирования и развития  государства, предпринимательства, бизнеса, их взаимодействия; основные 

механизмы взаимодействия государства и бизнеса; Основные механизмы государственно – частного 

партнерства.  

Рыночная и социальная направленность экономического развития. Экономико-политический синтез. 

Политические императивы. Взаимодействия между государством и предпринимательством, бизнесом.    

Смешанная социально-ориентированная экономика – современная модель социально экономического 

развития общества. Теоретико-методологические и организационно-правовые аспекты взаимодействия 

государства и бизнеса. Теория собственности.  Теория бюрократии. Современная концепция 



государственного сектора экономики. Государственное предпринимательство. Организация и методология 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства. Обоснование и рациональное 

использование  механизмов, обеспечивающих выгодное «сотрудничество» для обеих сторон - государства 

и бизнеса. Неправительственный сектор. Социальная ответственность бизнеса.  

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать: 

- ключевые понятия, классические и современные теории государства и государственного управления; 

- принципы, формы и методы государственного управления; 

- основные   закономерности  функционирования и развития  государства и государственного управления; 

- основные   алгоритмы (механизмы)  государственного  управления. 

- понятия, теоретические основы, базовые  концепции о роли государства в развитии предпринимательства 

и бизнеса, государственного регулирования предпринимательства и бизнеса, взаимодействия 

правительства и бизнеса; 

- основные   закономерности  функционирования и развития  государства, предпринимательства, бизнеса, 

их взаимодействия; 

- основные механизмы взаимодействия государства и бизнеса, основные механизмы государственно – 

частного партнерства. 

Должен уметь: использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей в 

процессах государственного управления, взаимодействия государства и бизнеса; 

- самостоятельно выполнять сравнительный анализ и оценку моделей государственного управления, 

взаимодействия государства и бизнеса; 

- разрабатывать теоретические проблемы государственного управления, взаимодействия государства и 

бизнеса. 

Владеть навыками работы с учебной, научной литературой, нормативно – правовыми актами в области 

государственного управления; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц по вопросам теории государственного  

управления; 

- теоретического анализа опыта и проблем государственного управления, взаимодействия государства и 

бизнеса. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля один семестр   

Литература 1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для академического 

бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 c. 

2. Сансызбаева Г. Н. Теория государственного управления : учеб. пособие / Г. Н. Сансызбаева, К. С. 



Мухтарова, Л. Ж. Аширбекова.- Алматы: Каак университет, 2015.- 318 с.  

3. Взаимодействие государства и бизнеса: учебное пособие. Под общей редакцией  Е. И. Марковской. - 

СПб.:  Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2014. 

4. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. Канаева 

[и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

5. Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса 

[Текст]: моногр. / Т.А. Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с. 

Дата обновления  

 

Название модуля Специально-управленческий  SpU 

Ответственный за модуль Абылайханова Т.А., Галяпина Г.В., Болгауов Т.А. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 30  

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 7 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, Макроэкономика, Менеджмент Государственное регулирование экономики, 

Основы права, Государство и бизнес, Финансы,  Микроэкономика, Экономика предприятия Финансовые 

рынки и посредники 

Содержание  Рассматривается два уровня антикризисного управления – макроуровень, микроуровень, механизм 

антикризисного управления и необходимые условия его эффективности. Характеристика типов 

антикризисного управления – раннего и опережающего антикризисного управления, антикризисного 

управления в период несостоятельности и период банкротства организации, и для каждого типа 

показывается сочетание функций регулярного и антикризисного управления. Теоретические вопросы 

диагностики финансового состояния организации сопровождаются примерами расчета финансовых 

коэффициентов и комментариями полученных результатов. Система  государственного регулирования 

социальной сферы;  основные инструменты финансирования и управления социальной сферы; 

планирование и прогнозирование социально-экономических процессов; основные модели развития 

социальной сферы; социальная ориентация экономики и использование человеческого капитала; 

государственное регулирование уровня жизни и доходов населения; государственное регулирование 

https://www.hse.ru/org/persons/31135086
https://publications.hse.ru/books/?pb=68311133


занятости населения; государственное регулирование социальной инфраструктуры; система социальной 

защиты населения и государственной поддержки малообеспеченных граждан; региональные проблемы 

развития и финансирование социальной сферы. Стратегическое планирование национальной экономики. 

Понятие стратегического планирования. Логика стратегического планирования. Этапы процесса 

стратегического планирования. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать: ключевые понятия курса, теоретические основы, 

форм и методы в антикризисного управления; основные закономерности функционирования и развития 

макроэкономики, экономики организации (предприятия); основные закономерности и алгоритмы 

(механизмов) антикризисного управления; теоретические и методологические аспекты системы 

управления социальной сферой, основы управления отдельными отраслями, входящими в социальную 

сферу, иметь четкое представление о специфике функционирования социальной сферы, о политике в 

области социальной сферы на разных уровнях управления; отличительные особенности стратегического 

планирования,  новые концепции, формы  и методы стратегического планирования и бюджетных 

процессов в государственном управлении; 

Должен уметь: использовать методы системного, экономического,  ситуационного анализа в области 

антикризисного управления, использовать, полученные знания при выявлении причинно-следственных  

связей в процессе антикризисного управления; 

самостоятельно анализировать и оценивать финансовое  состояние организации (предприятия); 

обосновывать  управленческие решения  в области практических вопросов и проблем антикризисного 

управления; применять управленческие инструменты и стратегии для развития отраслей социальной 

сферы; использовать методы  стратегического   анализа и оценки, стратегического планирования, 

бюджетного планирования, управления бюджетом; 

Владеть  навыками: самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения 

конкретных задач в области антикризисного управления; проведения политики в социальной сфере; 

навыками практического использования знаний   экономического и управленческого анализа, 

алгоритмов принятия стратегических решений.  

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля один семестр 

Литература  1. Арутюнов Ю.А. Антикризисное управление: Учебник. / Ю.А. Арутюнов. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 416 c. 

2. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Рукосуев А.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: Пос. 

для ВУЗов. / Балдин К.В. и др. – М.: «Дашков и К», 2014. – 316с. 

3. Гриффин Р. У. Менеджмент: [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 



оқулық).  

4. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. Канаева 

[и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

5.  Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 

2016. - 468 c. 

6. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 

391 c. 

Дата обновления  

 

Название модуля Экономико-международный ЕМ 

Ответственный за модуль Болгауов Т. А., Галяпина Г.В.  

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 24 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 7 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Эконометрика 

Содержание  Становление и структура международной экономики. Теории международной торговли. Общее равновесие в 

международной торговле. Воздействие международной торговли на распределение доходов. Внешнеторговая 

политика и ее инструменты. Международное движение капитала и международное кредитование. 

Международная миграция рабочей силы. Международная передача технологий. Международная 

экономическая интеграция. Международная валютно-финансовая система. Валютный курс и его 

регулирование. Международные финансовые рынки. Платежный баланс. современные концепции региона. 

Методы анализа экономики региона. Информационная база регионального анализа. Субъекты и потоки 

ресурсов, продуктов, доходов в экономике региона. Моделирование экономики региона. Зарубежный опыт 

социально-экономического развития регионов. Институциональные и правовые основы государственного 

регулирования экономики региона. Региональные финансы. Устойчивое развитие региона.  

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен: знать: 

историю становления и структуру современной международной экономики, основные принципы ее 

функционирования; сущность теорий международной торговли, основные методы определения и достижения 

общего равновесия в ней, выгоды от международной торговли; содержание и особенности международного 



движения факторов производства, международных финансовых рынков, валютных курсов и платежного 

баланса; ключевые понятия, теоретические основы и современные  концепции экономики региона; основные   

закономерности  функционирования и развития  экономики региона; 

методики прогнозирования и планирования экономики региона.  

Уметь: использовать полученные знания теории международной экономики в формировании и 

совершенствовании внешнеэкономической деятельности организаций, внешнеторговой политики, 

международных экономических связей, валютных и финансовых отношений; - использовать полученные 

знания при выявлении причинно-следственных  связей в функционировании и развитии экономики региона; 

самостоятельно анализировать  и оценивать состояние и уровень развития экономики региона; исследовать 

социально- экономические проблемы экономики региона; использовать на практике методы прогнозирования 

и планирования экономики региона. 

Владеть: навыками анализа изменения в международной и национальной среде, оценки последствия 

трансформаций международных взаимосвязей, их экономический эффект;  навыками экономико-

статистического анализа экономики региона; навыками составления тезисов,  структурно-логических схем, 

таблиц по вопросам экономики региона. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля один семестр 

Литература 1. Носова, С.С. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования / С.С. Носова. - М.: КноРус, 

2014. - 272 c. 

2. Ермошина, Г.П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина; Под ред. В.Я. Поздняков. - 

М.: ИНФРА-М, 2014. - 576 c. 

3. Региональная экономика: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c. 

4. Шимко П.Д., Диденко Н.И. Международная экономика: учебное пособие./ П.Д. Шимко, Н.И.Диденко; под 

редакцией П.Д. Шимко.–М.: Издательство Юрайт, 2014.- 752 с.  

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для бакалавров /Под ред. В.Б. 

Мантусова. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 447 c. 

6. Мировая экономика: Учебник. / Под ред. Ю.А. Щербанина. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 519 c.   

7. Кайгородцев А. А., Галяпина Г.В. Международная экономика: учеб. пособие / А. А. Кайгородцев, Г.В. 

Галяпина.- Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2018.- 209с. 

Дата обновления  

 

Название модуля Государственное управление по сферам GUS 



Ответственный за модуль Абылайханова Т.А., Болгауов Т.А.  

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 30  

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 6 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, Макроэкономика,  Государственное регулирование экономики,  Финансы,  

Микроэкономика, Экономика предприятия,  Финансовые рынки и посредники. Теория государственного 

управления 

Содержание  Сущность предпринимательства, его основные функции; основные аспекты организации 

предпринимательской деятельности; законодательные и нормативно- правовые акты регулирования 

предпринимательской в РК; особенности и перспективы развития предпринимательства в РК; проблемами 

правового регулирования предпринимательской деятельности в зарубежных странах и Республике 

Казахстан. Принципы менеджмента государственного сектора.  Государственный сектор в смешанной 

экономике. Государственно-частный рынок. Система государственных закупок (заказов). Формы 

общественных расходов. Социальное неравенство, бедность и социальные программы (эффективность и 

справедливость). Финансирование производства товаров и услуг в государственном секторе. 

Государственные предприятия. Управление предприятиями с государственным участием. Маркетинг 

государственных благ и услуг. Государственная политика в области науки и техники. Стратегия 

экономической безопасности. Теоретические и правовые основы, базовые и современные концепции 

государственного управления и государственной службы; характеристика и закономерности 

функционирования  системы государственного управления и  государственной службы; явления, 

процессы,механизмы, результаты и эффекты государственного управления; система государственного 

управления и  государственной службы в РК. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать:  теоретические основы, модели, формы и методы 

управления в государственном секторе экономики; основные характеристики и закономерности 

функционирования государственного сектора экономики, его специфику и особенности управления; 

ключевые понятия, теоретические и нормативно-правовые основы, базовые и современные концепции 

государственного управления и государственной службы; основные характеристики и закономерности 

функционирования  систем государственного управления и  государственной службы; задачи и этапы 

развития  государственного регулирования предпринимательской деятельности, его формы и методы; 

информационную базу государственного регулирования предпринимательской деятельности; основные 

факторы и резервы повышения эффективности государственного регулирования предпринимательской 



деятельности; 

уметь: использовать формы и методы управления в государственном секторе экономики; использовать, 

полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей в процессах управления 

государственным сектором экономики; самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, 

механизмы, результаты и эффекты функционирования государственного сектора экономики, его 

управления; использовать методы системного и ситуационного анализа в области менеджмента 

государственного сектора  для решения практических вопросов и проблем; самостоятельно анализировать 

и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты государственного управления; 

использовать методы системного и ситуационного анализа в области государственного управления и 

государственной службы для решения практических вопросов и проблем; использовать полученные знания 

при выявлении причинно-следственных  связей между различными субъектами государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; 

владеть  навыками: сравнительного анализа зарубежного опыта государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, работы со статистическими источниками и нормативно – правовыми 

актами  в области менеджмента государственного сектора, государственного управления и 

государственной службы; 

анализа вопросов и проблем в области менеджмента государственного сектора, государственного 

управления и государственной службы. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля один семестр  

Литература 1. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: Учебник и 

практикум / Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 420 c. 

2. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. /С.Г. Капканщиков. – 

М.: КноРус, 2015. – 528 с. 

3. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 

года № 375-V ЗРК. 

4. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

5. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общ. ред. Н. А. 

Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

8. Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. 



Гегедюш и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 556 c. 

9. Нұртазин М.С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері : оқу құралы.-

Алматы : Бастау, 2016.-256 бет. 

10. Дуйсенов, Э.Э. Комментарий к закону Республики Казахстан "О государственной службе Республики 

Казахстан" (постатейный) [Текст]  / Э. Э. Дуйсенов. - [Изд. 3-е доп.]. - Алматы : Асыл Кітап, 2017. - 359 с. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля Духовно-нравственный DN 

Ответственный за модуль Рякова Е.Г., Абиканов Е. Ж., Шуршитбай Б., Еркінқызы З. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 15   

Количество кредитов 5/8 

Форма обучения дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 4 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Культурология, Современная история Казахстана,  Политология-Социология, Основы права 

Содержание  Понятие антикоррупционной культуры, механизмы совершенствования социально-экономических 

отношений, как условий для формирования антикоррупционной культуры,  правовое противодействие 

развитию коррупции в Республике Казахстан; реформы государственного управления, направленные на 

противодействие коррупции,  особенности формирования антикоррупционной культуры в различных 

социальных группах, особенности морально-этической ответственности за коррупционные деяния в 

различных сферах, религиозные нормы и ценности, как принципы антикоррупционной культуры общества, 

психологические особенности природы коррупционного поведения.Предмет и структура религиоведения, 

религиозно-теологические определения религии, история религии, происхождение религии. 

 В результате изучения модуля студент должен знать основные определения антикоррупционной культуры, 

международное и национальное законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные 

подходы к формированию антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные правонарушения в различных сферах; теоретические основы 

религиоведческой науки, основные религиозные картины мира, системы ценностей, этические нормы 

мировых религий и их значение для развития и совершенствования общества, в т. ч. в Казахстане; 

принципы межконфессионального согласия в Казахстане. 

Уметь применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного управления по 

формированию антикоррупционной культуры общества в части правового и социального противодействия 



коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением; использовать религиоведческий подход к 

осмыслению конкретной ситуации в повседневной жизни и в профессиональной деятельности; 

самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной жизни в современном 

обществе. 

Владеть навыками распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в 

международном и национальном контексте, анализом деятельности органов государственной власти, 

политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в ней 

участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в различных социальных средах. Иметь 

навыки анализа информации о религии из различных источников. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля один семестр 

Литература 1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / 

Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с.  

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е 

изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 с.  

3. Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : 

[оқулық] / К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

4. Тимошинов, В. И. Религиоведение: вера, мораль, обычаи в идеологии мировой истории [Текст]  : [учеб. 

пособие] / В. И. Тимошинов. - Алматы :  [б. и.], 2016. - 180 с. 

5. Религиоведение [Текст]  : учеб. для акад. бакалавриата / под ред. И. Н. Яблокова. - М. : Юрайт, 2017. - 

371 с. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля Профессиональная практика РР 

Ответственный за модуль Абылайханова Т.А., Галяпина Г.В. 

Тип модуля Модули практик 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 8 

Количество кредитов 12/22 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 2,4,6,8 



Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Содержание  Формирование профессиональных умений и навыков. На основе теоретических знаний, получаемых в 

университете, в ходе профессиональной практики студент формирует и совершенствует умения и навыки, 

которые позволят ему работать в системе государственного управления, финансово-экономических 

структурах, бизнес -структурах. 

Результаты обучения Владение методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности; 

владение методикой анализа и интерпретация полученных результатов, показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

владение методикой анализа и оценки социально-экономической результативности и эффективности 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности; 

владение методикой научно-практического исследования в области профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения кредитов Выполнение программы практики, представление по установленной форме отчета и дневника практики. 

Защита отчета по результатам практики. 

Продолжительность модуля четыре семестра 

Литература 1. Правила организации и проведения профессиональной практики и правила определения организаций в 

качестве баз практик: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  «29»  января 2016 г. 

№107; 

2. О местном государственном управлении и самоуправлении в РК: Закон РК от 23.01.2001г.-№148-II с 

изменениями и дополнениями; 

3. О Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан: Указ Президента 

Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 119. 

4. О государственной службе Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 

416-V. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля Дополнительные модулиДМ 

Ответственный за модуль Уанбаев К.Т., Сейтембетов Е.Ж. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения Дневная 



Семестр 1,2,3,4 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Содержание  Овладение разнообразными двигательными действиями и развитие основных физических качеств, 

формирование специальных систематизированных знаний, интересов, мотиваций, способствующих 

выработке у студентов потребности в постоянном физическом совершенствовании и самовоспитании. 

Сущность и механизмы модернизации общественного сознания; факторы модернизации общественного 

сознания в РК. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен: 

- понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовки её к 

профессиональной деятельности;  

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;  

- приобрести навыки общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- понимать сущность и механизмы модернизации общественного сознания; 

- быть в состоянии вносить профессиональный и личный вклад в модернизацию общественного сознания в 

стране. 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет, экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение практических и других предусмотренных силлабусом  заданий в течение семестра с 

получением  рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача дифференцированного зачета, 

экзамена. 

Продолжительность модуля 4 семестра 

Литература 1. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебное пособие для студентов ВУЗов.- 

Изд-во «Академия».- М., 2014.- 480с.. 

 2.  Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко. - М.: 

Альфа-М, ИНФРА-М, 2015. - 336 c.  

3. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

4. Кравченко, А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 

352 c. 

 5. Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 c. 

Дата обновления  



 

 

Название модуля Итоговая государственная аттестация МИГА 

Ответственный за модуль Абылайханова Т.А. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 3/12 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 8 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Содержание  Оценка уровня теоретической подготовки по специальности; оценка способностей практического 

применения  приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в соответствии с 

квалификационными требованиями 

Результаты обучения Государственная аттестация 

Форма итогового контроля Государственный экзамен, защита дипломной работы 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка на экзамене и успешная защита дипломной (выпускной) работы 

Продолжительность модуля один семестр 

Литература 1. Программа государственного экзамена по специальности 

2. Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности 5В051000-

Государственное  и местное управление 

Дата обновления  

 

 

Modular reference EP 5B051000 – «State and local administration» 

 

Module name Communicative 1  Kom1 

Responsible for the module Tusupbekova N. S., Demchenko L. N., Karmenova M. A. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 22,5  

Number of credits KZ / ECTS 15/25 

form of study daytime, evening with the use of DET 



Semester 1,2 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Kazakh (Russian) language (basic school level). Foreign language (basic school level A1-2 on the following 

language aspects: phonetics, spelling, vocabulary, grammar). Computer science-school course. 

Content Phonetic, spelling, lexical, grammatical norms of the Kazakh (Russian), foreign languages. Lexical and 

terminological minimum on the specialty. Translation of texts in the specialty in accordance with language 

standards.  Subject, objects and components of computer science. Languages as ways of describing objects 

and processes. Computer technology of information processing. The basics of the user's work in the operating 

environment of a personal computer. Basics of using General-purpose applications: text editors, spreadsheets, 

database management systems (DBMS), graphic editors, standard office software packages. Specialized 

professionally oriented software tools. Basics of information security. Information security and its 

components Protection against unauthorized interference in information processes. 

Learning outcome As a result of studying the module the student must know the features of auditory perception of spoken 

language and pronunciation of sounds of the Kazakh (Russian), foreign languages; training in the use of 

various communication-language structures to solve razlichnykh problems arising in professional 

communication; training in the selection of communicative-linguistic structures into several groups, and 

performing communicative tasks.  

The student must be able to perceive messages of a domestic, informational and professional nature by ear; to 

acquire skills of development of communicative means inherent in individual small styles; development of 

skills and skills of reading and listening, introduction to the preparation of various scientific texts. models of 

word formation.  

Achievement of B2 level in accordance with the common European framework of reference for languages. 

The student must know the basic concepts of information theory and Informatics; principles of work and 

organization of personal computer devices; 

to be able to use modern software to solve economic problems.  

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1.Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу 

құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 

2. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат) – Алматы, Қазақ университеті, 2014.  

3. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 



4. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. 

Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c. 

5. Understanding and Using English Grammar, 2016. 

6. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения. Ред. С.В. 

Симонович. СПб., «Питер»., 2014.- 640 с. 

7. Макарова Н. В., Волков В. Б. Информатика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения, 

Питер, 2015.-576 с. 

8. Информационные системы и технологии: Научное издание. / Под ред. Ю.Ф. Тельнова. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 303 c. 

9. Коноплева, И.А. Информационные технологии. / И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов. - 

М.: Проспект, 2015. - 328 c. 

Date of update  

 

Module name Socio-legal SL 

Responsible for the module Girindinova K.P., Seitimbetov E. J., Abilmazhina A. M. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 15  

Number of credits KZ / ECTS 10/16 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 1,2 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites History of Kazakhstan-school course, Basics of law-school course, World history-school course 

Content The ethnogenesis of the Kazakhs. The Kazakh khanate, Kazakhstan's Accession to Russia, the people's 

liberation struggle of the Kazakhs in the late XVIII-mid XIX centuries, Kazakhstan as part of the Russian 

Empire (the second half of XIX – early XX centuries), the Social movement in Kazakhstan in the early XX 

century, Kazakhstan in 1917 – 1920.Socio – economic transformation in the 20-30-IES., Socio-political and 

cultural life in the 20-30-ies., Kazakhstan during the great Patriotic war, Kazakhstan in the postwar years, 

Kazakhstan in 1965-1991. Independent Kazakhstan. Society, social institutions and interactions. Social groups 

and communities. Personality in the system of social interaction (socialization of the individual). Social 

inequality and social mobility. Social structure and social stratification. The role and importance of political 

science in the formation of citizenship, personality of the future specialist. The main stages of development of 

political thought. Politics as a social phenomenon, its nature, types, opportunities, boundaries and prospects. 

Features of the modern world political process. National-state interests of Kazakhstan in the new geopolitical 



configuration of the world. The main priorities of foreign policy, foreign policy initiatives of Kazakhstan in 

ensuring security and sustainable development in the Central Asian region and in the world. Basic concepts of 

law and legal phenomena, sources of law, legal relationship, offense, legal responsibility; theory of state and 

law, the foundations of constitutional law, the foundations of civil law, the foundations of administrative law, 

the foundations of labor law and social security law, the foundations of criminal law, the foundations of family 

law, the foundations of financial law, the foundations of tax law, the foundations of insurance law, the 

foundations of environmental law. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student should:  

- to master the system of knowledge on the history of Kazakhstan in all the specificity and diversity of 

historical facts; 

- to acquire skills of independent work with literature and historical sources, the ability to analyze, generalize, 

interpret the facts of history; 

- to get acquainted with the main conceptual approaches to the most important problems of the history of 

Kazakhstan, to determine their strengths and weaknesses. 

- to be able to constantly monitor current trends, the latest changes in the regulatory framework; to present 

orally and in writing their conclusions about the laws and contradictions of the state; to apply the knowledge in 

the field of construction and functioning of the state in the practice of cooperation of state bodies and 

commercial organizations with the subjects of law. 

Have skills: preparation and implementation of social research, analyze social, political, legal information from 

various sources. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Тургараева Г.М.  История Казахстана. Курс лекций. – Издательство: Эверо, 2016. – 320с. 

2.Современная история Казахстана: учебник для студентов неист. спец. вузов / Б.Г.Аяган и др.; Ин-т 

истории государства МОиН РК. - Алматы: Раритет, 2014. - 432 с. 

3. Хаймович, М.И. Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 c. 

4. Кравченко, А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. 

- 352 c. 

5. Гумплович, Л. Основы социологии / Л. Гумплович. - М.: КД Либроком, 2015. - 368 c. 

6. Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 c. 



7. Конституция Республики Казахстан.  

8. Культурология. История мировой культуры: Учебник. / Под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 

2014. - 600 c. 

9. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 

c. 

10. Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

Date of update  

 

Module name Worldview  W 

Responsible for the module Zhirenova A. T., Galyapina G. V., Akhmetova A. M. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9 

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 3,4 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites World history-school course, Cultural Studies, 

Political science-sociology, Modern history of Kazakhstan, Economic theory 

Content Subject and functions of philosophy. The subject of philosophy and its historical dynamics. The variety of 

definitions of the subject of philosophy and the main topics of philosophical reflection. Philosophy and 

worldview. Cultural and historical background of philosophy. Philosophy in its historical "dimension". 

Historical stages of philosophy development. The phenomenon of philosophy in the Kazakh culture. The 

influence of philosophical ideas and teachings of Kazakh thinkers on the formation of national 

consciousness of the Kazakh people. Philosophy of the XX century-the beginning of the XXI century. 

Modern philosophy as a dynamic set of ideas, concepts, teachings. Fundamental concepts and principles of 

philosophy. Philosophical problems of modernization of Kazakhstan society. Prerequisites and spiritual 

foundations of independence, its spiritual and cultural aspect, the formation of the national idea. 

Subject, objects and subjects of economic policy; conceptual and methodological foundations of economic 

policy; political bases of economic policy; the ratio of the state and the market mechanism in the formation 

of economic policy; economic policy instruments; the ratio of economic policy and evaluation of the 

effectiveness of its impact; the formation of economic policy; mechanisms of economic and political 

decision-making; methods of modeling the economic and political situation; problems of development and 

implementation of the chosen course of economic policy. 



Learning outcome As a result of studying the module, the student should: 

to learn the basic categorical apparatus of philosophy, is able to comprehend the course material as a 

necessary theoretical tool for understanding the world and its place in it. The obtained philosophical 

knowledge is a prerequisite for the successful development of social and humanitarian, natural science and 

technical knowledge; to know the main characteristics and patterns of development and implementation of 

economic policy of the state; 

be able to: use the methods of system, economic, political and situational analysis in the field of 

development, implementation, evaluation of the effectiveness of economic policy, to address practical issues 

and problems of economic policy;  

to have the skills to present their own position using philosophical categories. Be competent in the analysis 

of economic policy, in the development, implementation, evaluation of the effectiveness of the economic 

policy of the state. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – Москва: Проспект: Издательство Московского 

университета, 2015. – 669 с. 

2. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта ғасыр философиясы : [оқулық] / 

Э.Кенни : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық 

білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет. 

3. Экономическая политика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Лякин [и 

др.] ; под ред. А. Н. Лякина. — М.: Издательство Юрайт, 2014. - 432 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

4.  Нуртазина, Р. А. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан [Текст]  : [учеб. пособие] 

/ Р. А. Нуртазина ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2015. - 296 с.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-

200 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»)  

Date of update   

 

Module name Economic - statistical ES 

Responsible for the module Mukhamedieva A.G., Konbaeva K.T. 

Module type General required modules 



Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 21  

Number of credits KZ / ECTS 7/12 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 4 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Microeconomics, Mathematics in Economics, ICT, Macroeconomics 

Content General principles of statistical science; principles of organization of state statistics; current trends in the 

development of statistical accounting, their impact on the financial condition and property status of the 

organization; information collection, accounting registration and synthesis for the purpose of accounting.  

Basic principles of accounting, accounting functions, features of the transaction report, the Calculation of 

construction costs and the calculation of the cost of construction and installation works. A report on the trade. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know: 

- General basics of statistical science;  

- principles of organization of state statistics;   

- current trends in the development of statistical accounting; 

- the basic rules of accounting at the enterprises of various sectors of the economy; 

- to understand the nature of their impact on the financial condition and property 

position of the organization; 

 to make the collection of information, registration and compilation with the objective of drawing up financial 

statements.  

Must be able: 

- collect and record statistical information;  

- carry out primary processing and control of observation materials; perform calculations of statistical indicators 

and formulate the main conclusions; 

- reflect on the accounts of operations in accordance with applicable law, properly document transactions in 

accordance with the specifics of the enterprise. 

To possess skills of independent work in the field of accounting at the enterprises of various branches of 

economy. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Громыко Г.Л. Теория статистики.: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). – М., 2017. 



2. Минашкин В.Г. Статистика. Учебник для бакалавров./В.Г. Минашкин. – М., Юрайт, 2016. 

3. Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері : заманауи кіріспе : оқулық.-7-ші 

бас. /  ағылышын тілінен ауд. С.Ж. Айжамбаева.-Алмаьты : Дәуір, 2017.- 404 бет  

4. Шмойлова, Р. А. Практикум по теории статистики: учебное пособие для вузов / Р. А. Шмойлова. - М.: 

Финансы и статистика, 2015. – 474с. 

5. Кабылова, Н. К Бухгалтер (Основы бухгалтерского учета) [Текст]  : учебник / Н. К. Кабылова, Ш. 

Абайхан, Е. Оразалинов ; М-во образования и науки РК. - 4-е изд. - Астана : Фолиант, 2014. - 264 с.  

6. Тебекин А.В. Бухгалтерский учет и аудит / А.В. Тебекин. - М.: КноРус, 2015. - 592 c. 

Date of update  

 

Module name Financial - mathematical FM 

Responsible for the module Amal O., Zhaparova A.M. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 18  

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 1,2 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Economic theory; Mathematics-school course 

Content Problems of linear algebra and its applications in Economics, arithmetic vectors and systems of linear equations, 

matrices and determinants, linear economic models, elements of analytical geometry, mathematical analysis of 

functions of one and several variables, series and differential equations. 

Scientific and theoretical basis of the financial system of the country, the relationship and interaction of its links; 

features of the economy and public sector Finance; the relationship of the links of the financial system, the order 

of formation and use of budget and extra-budgetary funds. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know: 

- basic definitions, theorems, rules, mathematical methods and practical applications; 

have an idea of the methods of mathematics, its role in the development of other Sciences, where and how to 

apply mathematical methods;   

- specifics and regularities of the organization of the financial system of the country, the relationship and 

interaction of its links;  

- features of the economy and public sector Finance;  

- the financial system, the relationship of the links of the financial system, the order of formation and use of extra-



budgetary funds. 

Must be able: 

- analyze the structure of state budget revenues and expenditures;  

- to assess the impact on the economy of financial and tax policy of the state;  

- use mathematical methods to analyze and solve economic problems.   

Possess: skills in solving economic and mathematical problems with applications, if necessary, using computer 

technology; 

skills of collection and systematization of financial information in their practice. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the module, 

with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Красс М.С. Математика в экономике. базовый курс: Учебник для бакалавров / М.С. Красс. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 470 c.  

2. Красс М.С. Математика в экономике: математические методы и модели: Учебник для бакалавров / М.С. 

Красс. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 541 c. 

3. Солодовников А.С. Математика в экономике: учебник. Ч.2. Математический анализ / А.С. 

Солодовников и др. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 560 c.  

4. Романовский М.В. Финансы и кредит. В 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 627 c. 

5. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 639 c. 

Дата обновления  

 

Module name Professional - communicative РC 

Responsible for the module IbraevaM.K., DemchenkoL.N., AbdrakhmanovaM.K., BeldeubaevaZh.T. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 21  

Number of credits KZ / ECTS 7/11 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 3 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Kazakh language (AI, A2 level), Foreign language, A1, A2 levels, ICT, Mathematics in economy 

Content The content is determined by the General focus of the educational process on the achievement of meta-subject 



and subject-specific learning goals, which is possible on the basis of competence-based approach, which 

provides the formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural 

competence. 

Information from probability theory and mathematical statistics. Test the statistical hypothesis. Least square 

method. Multiple linear regression model. Classical model of multiple linear regression. Check the statistical 

significance of linear regression coefficients. Coefficient of determination. Nonlinear regression models. 

Multicollinearity. 

Learning outcome  Providing practical language skills within the framework of those grammatical and lexical topics that are 

included in the program; the ability to social interaction with society, team, group work skills, cooperation, 

tolerance; includes knowledge of languages, the ability to conduct oral and written dialogue, monologue, 

business correspondence. 

As a result of studying the module, the student must know: 

professional vocabulary and texts of a professional nature, to understand complex professional texts. 

Should be able to: understand by ear the detailed reports and messages on a professional theme with the 

arguments contained in them; educational, scientific and popular films on a professional theme. 

Be competent in the application of basic econometric methods, models and their numerical implementation in 

practice. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу 

құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 

2. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат) – Алматы, Қазақ университеті, 2014.  

3. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 

4. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. 

Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c. 

5. Understanding and Using English Grammar, 2016. 

6. Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English, Oxford, 2015. 

7. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению задач / 

И. В. Орлова; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 144с. 

8. Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: Учебник / Я. Р. Магнус П. К. Катышев, А. А. 

Пересецкий. 6-е изд., перераб. и доп - М.: Дело, 2014.-576 с. 

Date of update  



 

Module name General managerial GM 

Responsible for the module Rakhmetova A.K., Ordabaeva M.A. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9  

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 3,4 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Economic theory; political Science-sociology; Mathematics in Economics, ICT, Finance, Basics of law 

Content Theoretical bases and characteristic features of modern management, history of its development; methods of 

planning and organization of the Department; principles of organizational structure of management; 

fundamentals of formation of motivational policy of the organization; the main categories of marketing in 

practice; market segments; marketing research, analysis and marketing decision-making; consumer survey; 

product life cycle and marketing objectives. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know: 

- the essence and characteristics of modern management, the history of its development;  

- methods of planning and organization of the unit;  

- principles of the organizational structure of management;  

- the basis of the organization's motivational policy.  

Know: 

- use the main categories of marketing in practice;  

- identify market segments;  

- conduct marketing research, analyze their results and make marketing decisions;  

- conduct a consumer survey;  

- determine the product life cycle and marketing objectives. 

Have the skills to develop and make management decisions. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. 1. Воробьева И.П. Экономика и управление производством. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 191 c. 



2. Тихомирова, О.Г. Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное пособие / О.Г. 

Тихомирова, Б.А. Варламов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 c. 

3. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, А. Гари. - М.: Вильямс, 2016. - 752 c. 

5. Кожамкулова, Ж. Т. Стратегический маркетинг [Текст]  : учеб. пособие / Ж. Т. Кожамкулова ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2017. - 238 с. 
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Module name Theoretical - economicТE 

Responsible for the module Sitnikova E.S., Zhakibaeva L.B. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 12  

Number of credits KZ / ECTS 8/13 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 1,2 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Mathematics (school course); World history-school course, Basics of Economics-school course 

Content Basic concepts and methods of economic theory and microeconomics. Fundamentals of supply and 

demand theory. Elasticity of supply and demand. The impact of taxes. Consumer behavior. The production 

technology of production Costs. Behavior of a competitive firm. Monopoly and monopsony. Monopolistic 

competition and oligopoly. Factor markets productions. Public goods and externalities. The main stages of 

development of economic thought. Modern trends and schools in Economics. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student should:  

should know: the concept of market equilibrium, patterns of behavior of households and firms under the 

influence of changes in exogenous variables in various market structures; the main stages of development 

of economic thought, modern trends and schools; 

must be able: 

 - competent to talk about the main economic phenomena, the relationship of economic life of society in 

the country and abroad; 

- to analyze the specific situation in the economy from the standpoint of microeconomics; 

- use comparative analysis methods to assess the behavior of households and firms under the influence of 



changes in exogenous variables in different market structures; 

- analyze specific situations in the economy from the perspective of different economic schools; 

must have skills  

- self-effective decision-making based on the analysis and assessment of the economic situation. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Балашов, А.И. Экономическая теория: Учебник. / А.И. Балашов и др. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 527 

c. 

2. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c. 

3. Салихов, Б.В. Экономическая теория: Учебник / Б.В. Салихов. - М.: Дашков и К, 2016. - 724 c. 

4. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

5. Жуманазар С.А. и др. Экономическая теория: конспект лекций для студентов экономических 

специальностей всех форм обучения/ У-Ка., 2014. 

6. Р. М. Нуреев. Курс микроэкономики: Оқулық / Р. М. Нуреев - 3-ші бас., түзет. және толықт. - М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 624 б. 

7. Б.М. Мұхамедиев. Микроэкономика. ҚР БҒМ РОӘКұсын. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2016. – 308 б. 

8. Благих, И.А. История экономических учений: Учебник для академического бакалавриата / И.А. 

Благих, А.Н. Дубянский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 611 c. 

9. История экономических учений: Учебник. / Под ред. А.С. Квасова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 495 c. 
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Module name Macroeconomic МЕ 

Responsible for the module AbylajhanovaT.A., GalyapinaG.V., Akhmetova, L.M. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 15  

Number of credits KZ / ECTS 5/8 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 3 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Economic theory, Microeconomics, Mathematics in Economics, ICT 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&authors=%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2#none


Content Subject of macroeconomics. Methods of macroeconomics. The circulation of products, income and expenditure in 

the national economy. System of national accounts. Macroeconomic indicator. General macroeconomic 

equilibrium. Model AD-AS. Consumption and savings. Money market. Macroeconomic balance in commodity 

and money markets. The IS – LM model. Monetary policy. Fiscal policy. Capital accumulation and economic 

growth. The state budget and its structure. Public debt and how it is financed. Balance of payments and its 

structure. Currency system and exchange rate. International trade and trade policy. 

Scientific and theoretical basis of state regulation of the economy. Evolution of views on the role of the state in 

the economy in economic theory. The Genesis of the theory of the SRE. Neoinstitutional analysis. The 

methodology of the SRE. SRE multipliers. Organizational and legal basis of SRE. The system of regulatory 

bodies of the economy in Kazakhstan. SRE's foreign experience. Factors of economic growth and measures of the 

state to ensure it. The main directions of state regulation of the economy. Actual problems of theory and practice 

of state regulation in modern conditions. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student should:  

facts: the methodology of macroeconomics; 

- theoretical basis of the functioning of the national economy as a whole system; 

- the main macroeconomic indicators that characterize the state of the country's economy; 

- the nature, causes and consequences of major macroeconomic problems, such as unemployment, inflation, the 

state budget deficit, etc . ; 

- key concepts, theoretical foundations, basic concepts of the role of the state in the economy, state regulation of 

the economy, the interaction of government and business; 

- the main regularities of the functioning of the system of state regulation of the economy; 

- the main mechanisms of state regulation of the economy. 

be able to: calculate the main macroeconomic indicators; 

- apply the knowledge to assess the real macroeconomic situation in the country and determine the ways of 

economic growth; 

- use the data of macroeconomic forecasts of the world and national economy for the construction of a model of 

economic activity; 

- independently analyze and evaluate phenomena and processes. mechanisms, results and effects of state 

regulation of the economy; 

- use the knowledge gained in identifying cause-and-effect relationships in the field of state regulation of the 

economy, between the development of the state, the economy and business. 

to have skills: work with statistical sources and regulatory legal acts in the field of state regulation of the 

economy;  

- methods of aggregation and modeling of economic processes;  

- skills of analysis of macroeconomic problems; 



- skills to assess the economic situation in the country and make a competent economic decision on various 

problems. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the module, 

with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1.  Бланшар, О. Макроэкономика: Учебник / О. Бланшар. - М.: ГУ ВШЭ, 2015. - 653 c. 

2. Вымятнина, Ю.В. Макроэкономика в 2 ч. часть 1: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А. Пахнин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 294 c. 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник./ Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина.- 9-е изд., 

дополненное.- М.: Маркет ДС, 2015.- 416 с. 

4. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 

бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

5. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. – М.: Юрайт - Издат, 

2015.- 547 с.  

6. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). 

7. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Государственное регулирование экономики: Учебник/Цыпин И.С., Веснин 

В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с. 

8. Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие  / Д. А. 

Сейтхожина. - Алматы : TechSmith, 2018. - 272 с. 

9. Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан : учебник / К. С. 

Мухтарова.- Алматы :Экономика, 2014.- 200с. 
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Module name Economic Eco 

Responsible for the module Saktaeva A.A., GalyapinaG.V. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 18  

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime, evening with the use of DET 



Semester 6 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Economic theory; Microeconomics; Macroeconomics; Finance 

Content The basics of the economy of the enterprise; the Main technical and economic indicators of the enterprise and its 

structural units; Directions of effective use of material, labor and financial resources; Theoretical and 

methodological foundations of modern enterprise management, the main functions of the enterprise; modern 

approaches to marketing management, Finance, personnel, etc.; organization of management of financial flows 

of the enterprise; approaches and methods of evaluation; business evaluation procedure. Basic concepts and 

definitions of urban economy; fundamentals of Economics and management of urban economy; composition of 

urban economy, the structure of its branches, the features of their formation and functioning; specifics of urban 

development in Kazakhstan in a market economy; goals, objectives and principles of urban management; 

economic calculations of indicators of urban development. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student should  

know: 

- fundamentals of business Economics; 

- the main technical and economic indicators of the enterprise and its structural units; 

- directions of effective use of material, labor and financial resources; the basis for determining the priority 

directions of urban development for the modernization of management in these areas; 

- the basis of the formation of short-medium and long-term programs of socio-economic development of the 

city as a whole and its industries;  

- the role of state, regional and municipal management in the economy of urban economy; 

to be able to apply the acquired knowledge for the preparation and decision-making, to conduct a multi-factor 

analysis of the urban economy to optimize management decisions; 

to acquire skills to assess the real position of the enterprise in the market conditions; to determine the 

competitive advantages of the enterprise; to make basic decisions on optimization of financial resources of the 

enterprise; to calculate prices; to choose price policy; to analyze the urban economy for the implementation of 

professional tasks in the field of management. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст]  : учеб. пособие для вузов / О. И. Волков, В. К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 264 с.  

2. Экономика предприятия: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – Москва: КУРС: Инфра-М, 2015. – 

445 с. 



3. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров / Е.Ю. 

Алексейчева, М. Магомедов. - М.: Дашков и К, 2016. - 292 c. 

4. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия): Учебник и практикум / В.В. Коршунов. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 407 c. 

5. Романова, А.Т. Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Т. Романова. - М.: Проспект, 2016. - 176 

c. 

6. Чекалин В.С. Экономика городского хозяйства: Учебник.- СПб.: ГИЭУ, 2014.-242 с.  

7. Коробко В.И. Экономика городского хозяйства.- М.:  «Академия» 2015.-160 с. 

8. Гребенюк, Г. Г. Информационные аспекты управления муниципальным хозяйством / Г.Г. Гребенюк, 

Н.В. Лубков, С.М. Никишов. - М.: Ленанд, 2014. - 320 c. 

 9. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - М.: Юнити-

Дана, 2016. - 687 c. 
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Module name Regional - managerial RM 

Responsible for the module Bolgauov T.A., Galyapina G.V. 

Module type Mandatory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9  

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime, evening with the use of DET  

Semester 5,6 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Economic theory, Macroeconomics, Management, State regulation of economy, Basics of law, Finance, 

Microeconomics 

Content Theoretical bases of regional economy functioning as an integral system and regional management system; 

Theoretical bases of municipal management; Essence and role of the state in the conditions of the market as a 

subject of regional economy and regional management; the Main macroeconomic and meso-economic indicators 

that characterize the state of the regional economy; the Main problems of regional economy and management; 

the Essence of the theories of regional (spatial) economy and their importance for modern regional studies; 

Experience of foreign countries in the field of regional development and management, municipal management. 

The essence and system of municipal management. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know the theoretical basis of the functioning of the regional 

economy as a whole system and regional management; theory of municipal management; 

- the main macroeconomic and meso-economic indicators that characterize the state of the regional economy;  



- the main problems of regional economy and management, municipal management; 

- the essence of the theories of regional (spatial) economy and their importance for modern regional studies; 

- experience of foreign countries in the field of regional development and management, municipal management. 

Be able to: analyze the state of the regional socio-economic system;  

- to analyze the problems of regional socio-economic development; 

- develop activities in the field of regional governance. 

- use the knowledge gained in identifying cause-and-effect relationships to solve the problems of municipal 

management; 

- independently analyze and assess the state of the municipal economy to justify management decisions; 

To possess skills: independently analyze and evaluate the effectiveness of management decisions in the field of 

regional economy and municipal management, to predict their consequences. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / О.С. Белокрылова, Н.Н. 

Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 c. 

2. Региональная экономика: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c. 

3. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Лопатников и др. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 351 c. 

4. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық).  

5. Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан : учебник / К. С. 

Мухтарова.- Алматы :Экономика, 2014.-200 с. 10 
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Module name State- managerial SM 

Responsible for the module Bolgauov T.A., GalyapinaG.V. 

Module type Mandatory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 21 

Number of credits KZ / ECTS 7/12 

form of study daytime, evening with the use of DET 



Semester 5 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Microeconomics; Macroeconomics; State regulation of the economy; Finance, Economics of enterprise 

Content Theoretical aspects of state financial regulation of the economy. Direction, forms and methods of state 

financial regulation of the economy. Regulatory and legal support of the state financial regulation of the 

economy. Analysis of the current state of state financial regulation of the economy. Problems and prospects of 

state financial regulation of the economy. 

Forecasting and planning in the system of state regulation of the economy; methodology of socio-economic 

planning; strategic planning of socio-economic development of the country; planning, result-oriented; system of 

state planning in the Republic of Kazakhstan. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know: theoretical foundations of socio-economic 

planning and forecasting; methods of socio-economic planning and forecasting; procedures and organization of 

socio-economic planning; the main features of the financial intervention of the state in the economic processes 

of reproduction, considered by the leading schools of economic science; the main directions and tools for the 

implementation of the financial aspect of social, innovation, investment, regional, industrial policy of the state; 

be able to: use the methods of socio-economic planning and forecasting, to conduct a comprehensive socio-

economic analysis; identify the problems of financial regulation of the state at different levels of the national 

economy and suggest ways to solve them, taking into account the criteria of socio - economic efficiency, risk 

assessment and possible socio-economic consequences; 

to possess the skills of socio - economic analysis, planning, development of mechanisms for solving specific 

problems in the field of socio-economic forecasting and planning; modern methods of analysis and foreseeing 

the possible results of the impact of financial regulation of the state on the conditions and factors of the 

dynamics of economic phenomena and processes. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.А. Невская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 542 c. 

2. Бабич Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. 

Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 c. 

3. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: 

Учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - М.: Экономика, 2015. - 604 c. 

4. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - М.: Юнити-

Дана, 2016. - 687 c. 



5. Финансовые рынки и посредники [Текст]  : учебное пособие / под общей ред. К.Ж. Садвокасова ; 

МОН РК. - Алматы : TechSmith, 2018. - 456 с. 
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Module name State ST 

Responsible for the module Abylajhanova T.A., GalyapinaG.V. 

Module type Mandatory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 21 

Number of credits KZ / ECTS 7/12 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 5 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Political science-sociology, Basics of law, Microeconomics; Macroeconomics; State regulation of economy 

Content Key concepts, classical and modern theories of the state and public administration; Principles, forms and 

methods of public administration; basic laws of functioning and development of the state and public 

administration; Basic algorithms (mechanisms) of public administration. Concepts, theoretical foundations, 

basic concepts of the role of the state in the development of entrepreneurship and business, state regulation of 

entrepreneurship and business, government and business interaction; The basic laws of functioning and 

development of the state, entrepreneurship, business, their interaction; the main mechanisms of interaction 

between the state and business; the Main mechanisms of public – private partnership.  

Market and social orientation of economic development. Economic and political synthesis. Political imperative. 

Interaction between the state and business.    Mixed social-oriented economy is a modern model of social and 

economic development of society. Theoretical and methodological, organizational and legal aspects of the 

interaction between the state and business. Theory of property.  Theory of bureaucracy. The modern concept of 

the public sector of the economy. State entrepreneurship. Organization and methodology of state regulation and 

support of entrepreneurship. Justification and rational use of mechanisms that provide profitable "cooperation" 

for both parties - the state and business. Nongovernmental sector. Business social responsibility. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know: 

- key concepts, classical and modern theories of state and public administration; 

- principles, forms and methods of public administration; 

- the basic laws of the functioning and development of the state and public administration; 

- basic algorithms (mechanisms) of public administration. 

- concepts, theoretical foundations, basic concepts of the role of the state in the development of entrepreneurship 

and business, state regulation of entrepreneurship and business, the interaction of government and business; 



- the basic laws of the functioning and development of the state, business, business, their interaction; 

- the main mechanisms of interaction between the state and business, the main mechanisms of public – private 

partnership. 

Should be able to: use the knowledge gained in identifying cause-and-effect relationships in the processes of 

public administration, the interaction of the state and business; 

- independently perform comparative analysis and evaluation of models of public administration, interaction 

between the state and business; 

- to develop theoretical problems of public administration, interaction between the state and business. 

To possess skills of work with educational, scientific literature, normative legal acts in the field of public 

administration; 

- preparation of theses, structural and logical schemes, tables on the theory of public administration; 

- theoretical analysis of the experience and problems of public administration, the interaction of the state and 

business. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для академического 

бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 c. 

2. Сансызбаева Г. Н. Теория государственного управления : учеб. пособие / Г. Н. Сансызбаева, К. С. 

Мухтарова, Л. Ж. Аширбекова.- Алматы: Каак университет, 2015.- 318 с.  

3. Взаимодействие государства и бизнеса: учебное пособие. Под общей редакцией  Е. И. Марковской. - 

СПб.:  Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 

2014. 

4. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. 

Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс).  

5. Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и бизнеса 

[Текст]: моногр. / Т.А. Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с. 
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Module name Special - managerial SpM 

Responsible for the module AbylajhanovaT.A., GalyapinaG.V., BolgauovT.A. 

https://www.hse.ru/org/persons/31135086
https://publications.hse.ru/books/?pb=68311133


Module type Elective modules for a specific specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 30  

Number of credits KZ / ECTS 10/17 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 7 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Economic theory, Macroeconomics, Management, State regulation of economy, Basics of law, State and 

business, Finance, Microeconomics, Enterprise Economics 

Content Two levels of crisis management are considered-macro level, micro level, mechanism of crisis management 

and necessary conditions of its efficiency. Characteristics of types of crisis management-early and advanced 

crisis management, crisis management during the insolvency and bankruptcy of the organization, and for each 

type shows the combination of functions of regular and crisis management. Theoretical issues of diagnosis of 

the financial condition of the organization are accompanied by examples of calculation of financial ratios and 

comments of the results. The system of state regulation of the social sphere; the main instruments of financing 

and management of the social sphere; planning and forecasting of socio-economic processes; the main models 

of development of the social sphere; social orientation of the economy and the use of human capital; state 

regulation of living standards and incomes; state regulation of employment; state regulation of social 

infrastructure; system of social protection of the population and state support of low-income citizens; regional 

problems of development and financing of the social sphere. Strategic planning of the national economy. The 

concept of strategic planning. The logic of strategic planning. Stages of the strategic planning process. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know: the key concepts of the course, the theoretical 

foundations, forms and methods in crisis management; the basic laws of the functioning and development of 

macroeconomics, Economics of the organization (enterprise); the basic laws and algorithms (mechanisms) of 

crisis management; theoretical and methodological aspects of the system of social sphere management, the 

basics of management of individual sectors included in the social sphere, to have a clear idea of the specifics of 

the functioning of the social sphere, the policy in the social sphere at different levels of management; 

distinctive features of strategic planning, new concepts, forms and methods of strategic planning and budget 

processes in public administration; 

Should be able to: use the methods of system, economic, situational analysis in the field of crisis management, 

use the knowledge gained in the identification of cause-and-effect relationships in the process of crisis 

management; 

independently analyze and evaluate the financial condition of the organization (enterprise); justify management 

decisions in the field of practical issues and problems of crisis management; apply management tools and 

strategies for the development of the social sphere; to use methods of strategic analysis and evaluation, 



strategic planning, budget planning, budget management; 

To possess the skills of: self-development and application of the necessary mechanisms to solve specific 

problems in the field of crisis management; policy in the social sphere; skills of practical use of knowledge of 

economic and management analysis, algorithms of strategic decision-making. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature  1. Арутюнов Ю.А. Антикризисное управление: Учебник. / Ю.А. Арутюнов. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 416 

c. 

2. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Рукосуев А.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: Пос. 

для ВУЗов. / Балдин К.В. и др. – М.: «Дашков и К», 2014. – 316с. 

3. Гриффин Р. У. Менеджмент: [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық).  

4. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. 

Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс).  

5.  Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 

2016. - 468 c. 

6. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 

391 c. 
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Module name Economic - international ЕI 

Responsible for the module Bolgauov T.A., GalyapinaG.V. 

Module type Elective modules for a specific specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 24 

Number of credits KZ / ECTS 8/14 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 7 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Economic theory, Macroeconomics, Microeconomics, Econometrics 



Content Formation and structure of the international economy. International trade theory. General equilibrium in 

international trade. The impact of international trade on income distribution. Foreign trade policy and its 

instruments. International capital flows and international lending. International labour migration. International 

technology transfer. International economic integration. International monetary and financial system. Exchange 

rate and its regulation. International financial market. Balance of payments. modern concepts of the region. 

Methods of analysis of the regional economy. Information base of regional analysis. Subjects and flows of 

resources, products, income in the region's economy. Modeling of regional economy. Foreign experience of social 

and economic development of regions. Institutional and legal basis of state regulation of the region's economy. 

Regional finance. Sustainable development of the region. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know: : 

the history and structure of the modern international economy, the basic principles of its functioning; the essence 

of the theories of international trade, the main methods of determining and achieving a General balance in it, the 

benefits of international trade; the content and features of the international movement of factors of production, 

international financial markets, exchange rates and balance of payments; key concepts, theoretical foundations 

and modern concepts of the region's economy; the main patterns of functioning and development of the region's 

economy; 

methods of forecasting and planning of the regional economy.  

To be able to: use the knowledge of the theory of international economy in the formation and improvement of 

foreign economic activity of organizations, foreign trade policy, international economic relations, currency and 

financial relations; - use the knowledge gained in the identification of cause-and-effect relations in the functioning 

and development of the region's economy; independently analyze and assess the state and level of development of 

the region's economy; ; to use in practice methods of forecasting and planning of the regional economy. 

To possess: skills of analysis of changes in the international and national environment, assessment of the 

consequences of transformations of international relations, their economic effect; skills of economic and 

statistical analysis of the region's economy; skills of drafting theses, structural and logical schemes, tables on the 

region's economy. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the module, 

with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Носова, С.С. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования / С.С. Носова. - М.: 

КноРус, 2014. - 272 c. 

2. Ермошина, Г.П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина; Под ред. В.Я. Поздняков. 

- М.: ИНФРА-М, 2014. - 576 c. 

3. Региональная экономика: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c. 



4. Шимко П.Д., Диденко Н.И. Международная экономика: учебное пособие./ П.Д. Шимко, Н.И.Диденко; 

под редакцией П.Д. Шимко.–М.: Издательство Юрайт, 2014.- 752 с.  

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для бакалавров /Под ред. 

В.Б. Мантусова. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 447 c. 

6. Мировая экономика: Учебник. / Под ред. Ю.А. Щербанина. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 519 c.   

7. Кайгородцев А. А., Галяпина Г.В. Международная экономика: учеб. пособие / А. А. Кайгородцев, Г.В. 

Галяпина.- Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2018.- 209с. 
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Module name State administration in the spheres SAS 

Responsible for the module Abylaykhanova T.A., Bolgauov T.A. 

Module type Elective modules for a specific specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 30  

Number of credits KZ / ECTS 10/17 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 6 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Economic theory, Macroeconomics, State regulation of economy, Finance, Microeconomics, Enterprise 

Economics, Theory of public administration. 

Content The essence of entrepreneurship, its main functions; the main aspects of the organization of entrepreneurial 

activity; legislative and regulatory acts of regulation of entrepreneurship in Kazakhstan; features and prospects 

of entrepreneurship in Kazakhstan; problems of legal regulation of entrepreneurial activity in foreign countries 

and the Republic of Kazakhstan. Principles of public sector management.  The public sector in a mixed 

economy. Public-private market. The system of public procurement (orders). Forms of public expenditure. 

Social inequality, poverty and social programmes (efficiency and equity). Financing the production of goods and 

services in the public sector. State enterprise. Management of enterprises with state participation. Marketing of 

public goods and services. State policy in the field of science and technology. Economic security strategy. 

Theoretical and legal basis, basic and modern concepts of public administration and public service; 

characteristics and regularities of the functioning of the system of public administration and public service; 

phenomena, processes, mechanisms, results and effects of public administration; system of public administration 

and public service in Kazakhstan. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know: theoretical foundations, models, forms and methods 

of management in the public sector of the economy; the main characteristics and patterns of functioning of the 



public sector of the economy, its specifics and features of management; key concepts, theoretical and regulatory 

framework, basic and modern concepts of public administration and public service; the main characteristics and 

patterns of functioning of public administration and public service; tasks and stages of development of state 

regulation of entrepreneurial activity, its forms and methods; information base of state regulation of 

entrepreneurial activity; the main factors and reserves to improve the efficiency of state regulation of 

entrepreneurial activity; 

be able to: use forms and methods of management in the public sector of the economy; use the knowledge 

gained in the identification of cause-effect relationships in the management of the public sector of the economy; 

independently analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of the public 

sector of the economy, its management; use the methods of systematic and situational analysis in the field of 

public sector management to solve practical issues and problems; independently analyze and evaluate the 

phenomena, processes, mechanisms, results and effects of public administration; use the methods of systematic 

and situational analysis in the field of public administration and public service to solve practical issues and 

problems; use the knowledge gained in identifying cause-effect relationships between the various subjects of 

state regulation of business; 

to have skills: comparative analysis of foreign experience in state regulation of business activities, work with 

statistical sources and legal acts in the field of public sector management, public administration and public 

service; 

analysis of issues and problems in the field of public sector management, public administration and public 

service. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: Учебник и 

практикум / Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 420 c. 

2. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. /С.Г. Капканщиков. 

– М.: КноРус, 2015. – 528 с. 

3. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 

года № 375-V ЗРК. 

4. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»). 

5. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под 



общ. ред. Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

8. Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. 

Гегедюш и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 556 c. 

9. Нұртазин М.С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері : оқу құралы.-

Алматы : Бастау, 2016.-256 бет. 

10. Дуйсенов, Э.Э. Комментарий к закону Республики Казахстан "О государственной службе 

Республики Казахстан" (постатейный) [Текст]  / Э. Э. Дуйсенов. - [Изд. 3-е доп.]. - Алматы : Асыл Кітап, 

2017. - 359 с. 
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Module name Spiritual - moral SM 

Responsible for the module Ryakova E.G., Abikanov E.G., Sunsetby B., Erkinkyzy Z.  

Module type The elective modules beyond the qualification 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 15   

Number of credits KZ / ECTS 5/8 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 4 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Cultural studies, Modern history of Kazakhstan, Political Science-Sociology, Bases of law 

Content The concept of anti-corruption culture, mechanisms of improvement of social and economic relations as 

conditions for the formation of anti-corruption culture, legal counteraction to the development of corruption 

in the Republic of Kazakhstan; reforms of public administration aimed at combating corruption, especially 

the formation of anti-corruption culture in various social groups, especially moral and ethical responsibility 

for corruption in various areas, religious norms and values, as the principles of anti-corruption culture of 

society, psychological characteristics of the nature of corruption behavior.  The subject and structure of 

religious studies, religious and theological definitions of religion, the history of religion, the origin of 

religion. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know the basic definitions of anti-corruption culture, 

international and national legislation governing the fight against corruption, the main approaches to the 

formation of anti-corruption culture in various social groups, measures of responsibility for corruption 

offenses in various fields; theoretical foundations of religious science, the main religious worldview, value 

systems, ethical standards of world religions and their importance for the development and improvement of 



society, including in Kazakhstan; principles of inter-religious harmony in Kazakhstan.  

To be able to apply the acquired knowledge in the analysis, in the activities of state bodies on the formation 

of an anti-corruption culture of the company in terms of legal and social corruption and combating it as a 

social phenomenon; to use the theological approach to understanding a particular situation in everyday life 

and in professional activity; individually and collectively make sense of issues relating to religious life in 

modern society. 

To be able to recognize corruption as an element of social and political life of society in the international and 

national context, to analyze the activities of public authorities, political and public organizations in the field 

of combating corruption and to take part in it, the skills of forming an anti-corruption culture in various social 

environments. Have the skills to analyze information about religion from various sources. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст]  : учебно-методическое 

пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. 

- 110 с.  

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 

2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 с.  

3. Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : 

[оқулық] / К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

4. Тимошинов, В. И. Религиоведение: вера, мораль, обычаи в идеологии мировой истории [Текст]  : 

[учеб. пособие] / В. И. Тимошинов. - Алматы :  [б. и.], 2016. - 180 с. 

5. Религиоведение [Текст]  : учеб. для акад. бакалавриата / под ред. И. Н. Яблокова. - М. : Юрайт, 

2017. - 371 с. 
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Module name Professional practice РР 

Responsible for the module Abylajhanova T.A., Galyapina G.V. 

Module type Practice modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 8 

Number of credits KZ / ECTS 12/22 



form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 2,4,6,8 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Content Formation of professional skills. On the basis of theoretical knowledge obtained at the University, in the course 

of professional practice, the student forms and improves skills that will allow him to work in the system of 

public administration, financial and economic structures, business structures. 

Learning outcome Knowledge of methods of analysis of processes, phenomena and objects related to the field of professional 

activity; 

knowledge of the method of analysis and interpretation of the results, indicators characterizing the socio-

economic processes and phenomena at the micro and macro level; 

knowledge of the methodology of analysis and evaluation of socio-economic performance and efficiency of 

processes, phenomena and objects related to the field of professional activity; 

knowledge of the methodology of scientific and practical research in the field of professional activity. 

Form of final control Report 

Conditions for obtaining credits Implementation of the practice program, presentation of the report and the practice diary in the prescribed form. 

Protection of the report on the results of practice. 

Duration of the module four semesters 

Literature 1. Правила организации и проведения профессиональной практики и правила определения организаций в 

качестве баз практик: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  «29»  января 2016 г. 

№107; 

2. О местном государственном управлении и самоуправлении в РК: Закон РК от 23.01.2001г.-№148-II с 

изменениями и дополнениями; 

3. О Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан: Указ Президента 

Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 119. 

4. О государственной службе Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 

№ 416-V. 
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Module name The add-on module AM 

Responsible for the module Yanbaev K. T., Seitimbetov E. J. 

Module type Mandatory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 4 

Number of credits KZ / ECTS 10/17 



form of study daytime 

Semester 1,2,3,4 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Content  Mastering a variety of motor actions and the development of basic physical qualities, the formation of special 

systematic knowledge, interests, motivations, contributing to the development of students' needs for constant 

physical improvement and self-education. Essence and mechanisms of modernization of public consciousness; 

factors of modernization of public consciousness in Kazakhstan. 

Learning outcome  As a result of studying the module, the student should: 

- to understand the social role of physical culture in the development of personality and its preparation for 

professional activity;  

- to know the scientific, biological and practical basis of physical culture and healthy lifestyle;  

- to master the system of practical skills that ensure the preservation and strengthening of health;  

- to acquire skills of General and professional-applied physical fitness, which determines the psychophysical 

readiness of the student for the future profession;  

- to gain experience in the creative use of sports activities to achieve life and professional goals; 

- to understand the essence and mechanisms of modernization of public consciousness; 

- to be able to make a professional and personal contribution to the modernization of public consciousness in the 

country. 

Form of final control Differentiated credit, Exam 

Conditions for obtaining credits Performance of practical and other tasks provided by the syllabus during the semester with obtaining ratings at 

the level of not less than 50 points, successful completion of the differentiated test, exam. 

Duration of the module four semesters 

Literature 1. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебное пособие для студентов 

ВУЗов.- Изд-во «Академия».- М., 2014.- 480с.. 

 2.  Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко. - М.: 

Альфа-М, ИНФРА-М, 2015. - 336 c.  

3. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - 

М.: ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

4. Кравченко, А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. 

- 352 c. 

 5. Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 c.  

Date of update  

Module name Final state certification МFSC 

Responsible for the module Abylaykhanova T. A. 



Module type Mandatory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9 

Number of credits KZ / ECTS 3/12 

form of study daytime, evening with the use of DET  

Semester 8 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Content Assessment of the level of theoretical training in the specialty; assessment of the practical application of the 

acquired knowledge and skills in the process of training in accordance with the qualification requirements 

Learning outcome State certification 

Form of final control State exam, thesis defense 

Conditions for obtaining credits Positive assessment on the exam and successful defense of the diploma (graduation) work 

Duration of the module One semester 

Literature 1. The program of the state exam in the specialty 

2. Guidelines for the implementation of the thesis for students majoring of 5B051000-«State and local 

administration» 

Date of update  

 

 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА 

 

5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару 

 

Модуль атауы  Коммуникативті 1  Kom1 

Модульге жауапты адам Тусупбекова Н.С., Демченко Л.Н., Карменова М.А. 

Модуль типі  ООбм 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 22,5  

Кредит саны 15/25 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 1,2 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Қазақ (орыс) тілі (базалық мектеп деңгейі). Шет тілі (базалық мектеп деңгейі А1-2 келесі тіл 



аспектілер: фонетика, орфография, лексика, грамматика). Информатика – мектептің курсы. 

Мазмұны Қазақ (орыс) тілі, шет тілі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Қазақ тілінің ерекше дыбыстары және үйлесімділігі мен тіркестілігіі; жалпыға ортақ номинативті 

сөздер мен олардың тіркестік қабілеті, дайын сөз тіркесі мағынасын, қызметшілердің нақты мәндерін 

беру үшін,  қазақ (орыс) тілі  грамматикалық формаларының мәні мен семантикалық құрылымын 

ойларын білдіру үшін пайдаланылану.Мамандық бойынша лексикалық және терминологиялық 

еңбекті меңгеру. Мамандық бойынша мәтіндерді тілдік нормаларға сәйкесқазақ тілінен орыс тіліне 

аудару ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) (ЖПММ) 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар курсы студенттерге компьютерлік ғылымның негізгі 

түсініктерін, қазіргі заманғы компьютерлердің архитектурасын, компьютерлік бағдарламалық 

қамтамасыз етуді, қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы, өлшеуді статистикалық өңдеуге арналған 

компьютерлерді, компьютерлік коммуникация негіздерін, электрондық үкіметті білуді ұсынады. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент білуі тиісқоғамдағы білім мен ғылымның рөлін, елінің дәстүрі мен 

мәдениетін, кәсіби деңгейде мемлекеттік тілде еркін сөйлеу.  Студент меңгеруі тиіс ораторлық 

шеберлік, өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және қисынды жеткізе білу.  Дағдысы болуы керек 

кәсіби деңгейде сөйлесе білу және мәдениаралық коммуникациясының. 

Компетенцияларға ие болу: жалпы білім беру компетенциясы, әрқашан білімді жаңартуды әдістерін 

қамтуда, кәсіби дағдысы мен шеберллілігін кеңейту. 

Әлеуметтік-этикалық компетенциясы: дүниежүзі басқа елдерінің мәдениеті мен салт дәстүріне 

толерантты және объективті болу, командада жұмыс істеуге алғыр болу, өз көзқарасын әдепті қорғау, 

жаңа шешімдер ұсыну, экономикалық және ұйымдастырушы-басқарушы компетенциялар: пән 

бойынша алынған білімді қолдану, әртүрлі ситуацияларда дұрыс жөн таба білу. 

Аудированиеде (тыңдауда) айғақ дәлелі бар кәсіби тақырыптағы баяндамалар мен хабарламаларды 

түсіну: егер баяндама тақырыбы жеткілікті таныс болса, егер оның бас кейіпкерлері кәсіби деңгейдегі 

айғақ дәлелі жеткілікті мәтіндерді түсініп сөйлеу-әдеби тілде сөйлесіп баяндама жасаса; кәсіби 

тақырыптағы оқу, ғылыми танымал киноларды түсінсе. Оқуда кәсіби-бағдарланған мәтіндер мен 

ресми-іскер құжаттарды, коммуникативті міндеттерін және мазмұнды-концептуалды ақпаратты 

түсіну.Жеке адам сөзінде (монологта) жектілікті және нақты кәсіби сұрақтар мәселесінде сөйлеу, өз 

кәсіби көзқарасын бағалап, ескертіп және ұсыныс жасай отырып аргументтеу. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы Екі  семестр 

Әдебиет 1.Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу 

құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 



2. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат) – Алматы, Қазақ университеті, 2014.  

3. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 

4. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. 

Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c. 

5. Understanding and Using English Grammar, 2016. 

6. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения. Ред. С.В. 

Симонович. СПб., «Питер»., 2014.- 640 с. 

7. Макарова Н. В., Волков В. Б. Информатика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения, 

Питер, 2015.-576 с. 

8. Информационные системы и технологии: Научное издание. / Под ред. Ю.Ф. Тельнова. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 303 c. 

9. Коноплева, И.А. Информационные технологии. / И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов. - 

М.: Проспект, 2015. - 328 c. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Әлеуметтік-құқықтық SP 

Модульге жауапты адам Жириндинова К.Р., Сейтембетов Е.Ж., Абилмажина А.М. 

Модуль типі  ООбм 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 15  

Кредит саны 10/16 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 1,2 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Қазақстан тарихы – мектеп курсы, Құқық негіздері – мектеп курсы, Дүниежүзілік тарих –метеп курсы 

Мазмұны Қазақ халқының этногенезі. Қазақ хандығы, Ресей империясының, Ресей империясы құрамындағы 

Қазақстан (XIX ғасырдың екінші жартысы – ХХ ғ. басы)", "Қоғамдық қозғалысы Қазақстанда ХХ в. 

Қазақстан 1917 – 1920 жж. Әлеуметтік-экономикалық қайта 20-30-е гг. ХХ в., Қоғамдық-саяси және 

мәдени өмірі 20-30-шы жж.," Қазақстан Ұлы Отан соғысы кезеңінде, Қазақстан соғыстан кейінгі 

жылдарда Қазақстан, 1965 – 1991 жж. Тәуелсіз Қазақстан. Қоғам, әлеуметтік институттар және өзара 

іс-қимыл. Әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар. Жеке басын куәландыратын жүйесіндегі 

әлеуметтік өзара іс-қимыл (тұлғаны әлеуметтендіру). Әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік ұтқырлық. 

Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация. Рөлі мен маңызы саясаттану қалыптастыру, 



азаматтыққа тәрбиелеу, болашақ маман тұлғасын. Саяси ой дамуының негізгі кезеңдері. Саясат 

қоғамдық құбылыс ретінде, оның табиғаты, түрлері, мүмкіндіктері, шекаралары мен келешегі. 

Ерекшеліктері қазіргі әлемдік саяси процесс. Ұлттық-мемлекеттік мүдделері Қазақстанның жаңа 

геосаяси конфигурациядағы. Сыртқы саясаттың басым бағыттары, Қазақстанның сыртқы саяси 

бастамаларын қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі және тұрақты даму Орталық Азия аймағындағы және 

әлемдегі. Негізгі ұғымдар құқық және құқықтық құбылыстар, құқықтың қайнар көздері, құқықтық 

қатынастар, құқық бұзушылық, заңды жауапкершілік; мемлекет және құқық теориясы негіздері, 

конституциялық құқық негіздері, азаматтық құқықтың негіздері, әкімшілік құқық негіздері, еңбек 

құқығы және әлеуметтік қамтамасыз ету негіздері, қылмыстық құқық негіздері, отбасылық құқық 

негіздері, қаржы құқығы, салық құқығының негіздері, негіздері, сақтандыру құқығы, экологиялық 

құқық негіздері. 

Оқыту нәтижесі Модульды зерттеу нәтижесінде студент міндетті:  

- бүкіл нақты және сан алуан Қазақстан тарихының білім жүйесін деректерін меңгеру;  

-талдау фактілер дағдыларын, қабілеті талдау, жалпылау, әдебиеттермен және тарихи көздері 

іскерліктер және өздігінен жұмыс істеуі;  

- Қазақстан тарихының күшті және әлсіз жақтарын анықтау, концептуалды тәсілде негізгі 

маңызды проблемаларымен танысу. 

-нормативтік-құқықтық базасынның жаңа өзгерістерін білу, өзекті тенденцияларды үнемі 

қадағалау; мемлекет дамуындағы қайшылықтарға ауызша және жазбаша түрде өз 

қорытындыларын баяндау; мемлекеттік органдар мен коммерциялық ұйымдардың құқық 

субъектілері ынтымақтастық алған білімдерін саласында құру және мемлекеттің жұмыс істеу 

тәжірибесінде қолдану. 

Дағдылары болуы тиіс: ақпаратты түрлі көздерден, әлеуметтік зерттеу, талдау, әлеуметтік, 

саяси, құқықтық дайындау және іске асыру. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы Екі семестр 

Әдебиет 1. Тургараева Г.М.  История Казахстана. Курс лекций. – Издательство: Эверо, 2016. – 320с. 

2.Современная история Казахстана: учебник для студентов неист. спец. вузов / Б.Г.Аяган и др.; Ин-т 

истории государства МОиН РК. - Алматы: Раритет, 2014. - 432 с. 

3. Хаймович, М.И. Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 c. 

4. Кравченко, А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 



2015. - 352 c. 

5. Гумплович, Л. Основы социологии / Л. Гумплович. - М.: КД Либроком, 2015. - 368 c. 

6. Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 c. 

7. Конституция Республики Казахстан.  

8. Культурология. История мировой культуры: Учебник. / Под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 

2014. - 600 c. 

9. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 

512 c. 

10. Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Дүниетанымдық Mir 

Модульге жауапты адам Жиренова А.Т., Галяпина Г.В., Ахметова Л.М. 

Модуль типі  ООбм 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 3,4 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Дүниежүзілік тарих – мектеп курсы, Мәдиенеттану, 

Саясаттану– әлеуметтену, Қазіргі Қазақстан тарихы, Экономическалық теория 

Мазмұны Философияның мәні мен функциялары Философия пәні және оның тарихи динамикасы. Философия 

пәнінің анықтамалары және басты тақырыптарының философиялық ойы. Философия және 

дүниетаным. Философияның мәдени-тарихи алғышартары. Философия тарихи оның "өлшемінде". 

Философия тарихи даму кезеңдері. Философия қазақ мәдениеті феномені философиялық идеялар әсері 

мен оқуларды қазақ ойшылдарының қалыптасуына қазақ халқының ұлттық сана. Философия XX ғ. – 

XXI ғ. Қазіргі заман философиясы ретінде динамикалық жиынтығы идеялар, тұжырымдамалар, 

ілімдер. Философия іргелі ұғымдары мен принциптері. Алғышарттары және рухани негіздері 

тәуелсіздік алғаннан кейінгі оның рухани-мәдени аспектісі қалыптастыру, ұлттық идея. 

Эономикалық саясат пәні, объектілері мен субъектілері;тұжырымдамалық-әдіснамалық негіздері, 

экономикалық саясат; саясаттану негіздері, экономикалық саясат; қатынасы мемлекет және нарықтық 

механизмін экономикалық саясаттың қалыптастыру кезінде құралдары; экономикалық саясат; 



қатынасы құралдарының экономикалық саясаттың тиімділігін бағалау және оны ықпал ету; 

экономикалық саясат қалыптастыру; экономикалық-саяси шешімдер әдістері қабылдау тетіктері; 

экономикалық-саяси ахуалдың модельдеу проблемалары; экономикалық саясаты бағыттын іске асыру  

Оқыту нәтижесі Модульды зерттеу нәтижесінде студент міндетті: 

философияның категориялық аппаратын базалық меңгеру, қажетті теориялық материалды меңгеру. 

Алынған философиялық білім алғышарты табысты игеру, әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану-

ғылыми, сондай-ақ техникалық білімді білу; негізгі сипаттамалары мен заңдылықтары әзірлеу және 

мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге асыру болып табылады; 

істей білуі тиіс: экономикалық саясатты қолдану әдістері, жүйелік, экономикалық саясатың 

тәжірибелік мәселелерін және экономикалық саясаттың тиімділігін бағалауда экономикалық, саяси 

және ситуациялық талдауды  қолдану. 

Мемлекеттің экономикалық саясатын тиімді бағалап, жүзеге асыруда экономикалық саясатты 

талдауда құзыретті болу. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы Два семестра 

Әдебиет 1. Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – Москва: Проспект: Издательство Московского 

университета, 2015. – 669 с. 

2. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта ғасыр философиясы : [оқулық] / 

Э.Кенни : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық 

білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет. 

3. Экономическая политика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Лякин [и 

др.] ; под ред. А. Н. Лякина. — М.: Издательство Юрайт, 2014. - 432 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

4.  Нуртазина, Р. А. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан [Текст]  : [учеб. пособие] / 

Р. А. Нуртазина ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2015. - 296 с.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-

200 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық») 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Экономико-статикалық ES 

Модульге жауапты адам Мухамедиева А.Г., Конбаева К.Т. 



Модуль типі  Общие обязательные модули ООМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 21  

Кредит саны 7/12 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 4 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Микроэкономика, Экономикадағы математика, ИКТ, Макроэкономика 

Мазмұны Статистикалық ғылымның жалпы негіздері; мемлекеттік статистиканың ұйымдастыру принциптері; 

статистикалық есептің даму тенденциялары және олардың қаржылық жағдайы және мүліктік жағдайы 

ықпалы; бухгалтерлік есеп жасау мақсатында ақпаратты жинау, тіркеу және қорыту.  

Бухгалтерлік есептің негізгі принциптері, есепке алу функциялары, мәміле шығындарын есептеу және 

салу құнын есептеу үшін құрылыс-монтаждық жұмыстар ерекшеліктері туралы есепті. Сауда туралы 

есеп. 

Оқыту нәтижесі Модульды зерттеу нәтижесінде студент білуі керек: 

- статистикалық ғылымның жалпы негіздерін;  

-мемлекеттік статистиканың ұйымдастыру принциптерін;  

-статистикалық есептің қазіргі кездегі даму тенденцияларын; 

- экономиканың түрлі саларында бухгалтерлік есепті жүргізу ережелері; 

- бухгалтерлік есеп жинақтау мақсатында ақпарат жинау мен есептік тіркеу жүргізуге.  

Білуі керек: 

- статистикалық ақпаратты жинауға және тіркеуге;  

-негізгі тұжырымдарды тұжырымдау мен статистикалық көрсеткіштерді есептеуді жүргізуге, бастапқы 

бақылау жүргізу;  

- құжаттамалық операциялар ерекшелігіне сәйкестігін көрсетуі, заңнамаға сай бухгалтерлік есеп 

шоттарында операцияларды қолданыстағы дұрыс сәйкестігі.  

Экономиканың түрлі салаларында кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп саласындағы өзіндік жұмысқа 

дағдылану. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы Бір семестр 

Әдебиет 1. Громыко Г.Л. Теория статистики.: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). – М., 2017. 

2. Минашкин В.Г. Статистика. Учебник для бакалавров./В.Г. Минашкин. – М., Юрайт, 2016. 



3. Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері : заманауи кіріспе : оқулық.-7-ші 

бас. /  ағылышын тілінен ауд. С.Ж. Айжамбаева.-Алмаьты : Дәуір, 2017.- 404 бет  

4. Шмойлова, Р. А. Практикум по теории статистики: учебное пособие для вузов / Р. А. Шмойлова. - 

М.: Финансы и статистика, 2015. – 474с. 

5. Кабылова, Н. К Бухгалтер (Основы бухгалтерского учета) [Текст]  : учебник / Н. К. Кабылова, Ш. 

Абайхан, Е. Оразалинов ; М-во образования и науки РК. - 4-е изд. - Астана : Фолиант, 2014. - 264 с.  

6. Тебекин А.В. Бухгалтерский учет и аудит / А.В. Тебекин. - М.: КноРус, 2015. - 592 c. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Қаржылық-математическалық FM 

Модульге жауапты адам Амал О., Жапарова А.М.    

Модуль типі  Негізгі жалпы модульдер ООМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 18  

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 1,2 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Экономикалық теория; Математика – мектеп курсы 

Мазмұны Сызықтық алгебра сұрақтары және оның экономикадағы қосымшалары, арифметикалық 

векторлар жүйесінің сызықтық теңдеулер, матрицалар мен анықтауыштар, сызықтық 

экономикалық моделі, аналитикалық геометрия элементтері, бір және бірнеше айнымалы 

функцияларының математикалық талдауы, қатарлар және дифференциалдық теңдеулер. 

Еліміздің қаржы жүйесінің ғылыми-теориялық негіздері, оның буындарының өзара 

байланысты және өзара іс-қимыл, экономика және қаржы қоғамдық секторының өзара 

байланысы және жұмыс ерекшеліктері; бюджеттік және бюджеттен тыс қорлардың пайдалану 

тәртібі мен қалыптастыру.  

Оқыту нәтижесі Модульды зерттеу нәтижесінде  студент білуі керек: 

- негізгі анықтаулар, теорема, ереже, математикалық әдістер және практикалық қолдануын; 

-математикалық әдістер қалай қолданатын туралы түсінік алу оның қайда және қалай 

дамуындағы ролін басқа да ғылымдармен байланысын;  

- елдің қаржы жүйесін, өзара байланысты және өзара іс-қимыл, оның буындарының 

ерекшелігін және заңдылықтарын ұйымдастыру;  

- экономика және қаржы қоғамдық секторының жұмыс істеу ерекшеліктері;  



Білуі керек: 

-мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының талдау құрылымы;  

-қаржылық және салықтық саясатының экономикаға әсерін бағалау;  

-экономикалық мәселерді шешу үшін математикалық әдістерді пайдалану және талдау  

Меңгеру: компьютерлік технологиялар пайдалана отырып қажет болған жағдайда 

экономикалық-математикалық есептерді қосымшаларымен шешудідағдылану; 

өзінің практикалық қызметінде қаржылық ақпаратты жинау және жүйелеу дағдыларын. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 

балдан кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы Бір семестр 

Әдебиет 1. Красс М.С. Математика в экономике. базовый курс: Учебник для бакалавров / М.С. Красс. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 470 c.  

2. Красс М.С. Математика в экономике: математические методы и модели: Учебник для 

бакалавров / М.С. Красс. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 541 c. 

3. Солодовников А.С. Математика в экономике: учебник. Ч.2. Математический анализ / А.С. 

Солодовников и др. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 560 c.  

4. Романовский М.В. Финансы и кредит. В 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / 

М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 627 c. 

5. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 

2016. - 639 c. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Кәсіптік-коммуникативті РK 

Модульге жауапты адам Ибраева М.К. , Демченко Л.Н., Абдрахманова М.К., Бельдеубаева Ж.Т. 

Модуль типі  Негізгі жалпы модульдер ООМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 21  

Кредит саны 7/11 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 3 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Қазақ тілі (АІ, А2 деңгейі) , Шет тілі, А1, А2 деңгейі, ИКТ, Экономикадағы математика 

Мазмұны Коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық (тілдік) және мәдениеттік мазмұны негізделген жалпы 



мақсатты білім беру процесін қол жеткізуге метапәндік және пәндік оқыту мақсаттарына сәйкес 

қалыптастыру және дамыту. 

Математикалық статистика және ықтималдықтар теориясы мәліметтері. Статистикалық 

гипотезаларды тексеру. Ең кіші квадраттар әдісі. Көптік сызықтық регрессия моделі. Көптік 

сызықтық регрессияның классикалық моделі. Сызықтық регрессия коэффициенттерін тексеру 

статистикалық маңыздылығы. Детерминация коэффициенті. Регрессияның сызықтық емес моделдері. 

Мультиколлинеарность.  

Оқыту нәтижесі Грамматикалық және лексикалық тақырыптарды бағдарламасына енгізілген; қабілеті, әлеуметтік 

өзара іс-қимыл қоғам, ұжым, дағдысы топта жұмыс істеу, ынтымақтастық, төзімділік; қамтиды 

тілдерді білу, білік жүргізу ауызша және жазбаша диалог, монолог, іскерлік хат алмасуды 

практикалық меңгеру шегінде қамтамасыз ету.  

Модульды зерттеу нәтижесінде студент білуі керек: 

кәсіби лексиканы, кәсіби сипаттағы мәтіндерді түсініу, кең кәсіби мәтіндер. 

Білуі тиіс: көлемді баяндамалар мен хабарламалар кәсіби тақырыптарға байланысты олардағы 

аргументтеу, ғылыми-танымал деректі фильмдердерді түсіну. 

Негізгі эконометрикалық әдістерін, үлгілерін және оларды сандық іске асыру практикалық жұмыс 

құзыреттін болуы. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы бір семестр 

Әдебиет 1. Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу 

құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 

2. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат) – Алматы, Қазақ университеті, 2014.  

3. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 

4. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. 

Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c. 

5. Understanding and Using English Grammar, 2016. 

6. Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English, Oxford, 2015. 

7. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению задач 

/ И. В. Орлова; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 144с. 

8. Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: Учебник / Я. Р. Магнус П. К. Катышев, А. А. 

Пересецкий. 6-е изд., перераб. и доп - М.: Дело, 2014.-576 с. 

Жаңартылды  



 

Модуль атауы  Жалпы басқарушылық ОU 

Модульге жауапты адам Рахметова А.К.,  Ордабаева М.А. 

Модуль типі  Жалпы міндетті модульдер ООМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 9  

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 3,4 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Экономическалық теория; Саясаттану-әлеуметтану;  Экономикадағы математика, ИКТ, Қаржы, 

Құқық негіздері   

Мазмұны Қазіргі заманғы менеджментің теориялық негіздері мен өзіне тән ерекшеліктері, тарихы, оның даму 

әдістері; ұйымдастыру және жоспарлау бөлімшесінің жұмыс принциптері; ұйымдық құрылымдарын 

басқару негіздері; қалыптастыру мотивациялық саясатты ұйымдастыру; маркетинг практикалық 

қызметінде негізгі санаттары; нарық сегменттері; маркетингтік зерттеулер, маркетингтік шешімдер, 

талдау және қабылдау; тұтынушылардың субхаттасуы тауардың өмірлік циклі мен маркетинг 

міндеттері. 

Оқыту нәтижесі Модульды зерттеу нәтижесінде  студент білуі керек: 

- қазіргі заманғы менеджмент тарихын оның даму, мазмұны, негізі белгілері;  

- бөлімшелердегі ұйымдастыру жұмысын және оқу-тәрбие жоспарлау әдістерін; 

- басқарудың ұйымдастыру құрылымын принциптері;  

-ұйымның мотивациялық саясатының негіздерін қалыптастыру.  

Білу: 

-практикалық қызметінде маркетингтің негізгі санаттарын пайдалану;  

- нарық сегменттері анықтау;  

-маркетингтік шешімдер және маркетингтік зерттеулер, талдау жүргізуге олардың нәтижелерін 

қабылдауға;  

- тұтынушыларғасұрақ-жауап өткізу;  

- тауардың өмірлік циклі мен маркетинг міндеттерін анықтау. 

Басқару шешімдерін қабылдауғы дағдылану. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 



Модуль ұзақтығы Два семестра 

Әдебиет 1. Воробьева И.П. Экономика и управление производством. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 191 c. 

2. Тихомирова, О.Г. Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное пособие / О.Г. 

Тихомирова, Б.А. Варламов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 c. 

3. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, А. Гари. - М.: Вильямс, 2016. - 752 c. 

5. Кожамкулова, Ж. Т. Стратегический маркетинг [Текст]  : учеб. пособие / Ж. Т. Кожамкулова ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2017. - 238 с. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Теоретико - экономалықТE 

Модульге жауапты адам Ситникова Е.С., Жакибаева Л.Б. 

Модуль типі  Негізгі міндетті модульдер ООМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 12  

Кредит саны 8/13 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 1,2 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Математика (мектеп курсы); Дүниежүзілік тарих – мектеп курсы курс, Экономика негіздері – мектеп 

курсы 

Мазмұны Экономикалық теория және микроэкономиканың негізгі ұғымдары мен әдістері. Сұраныс және 

ұсыныс теориясының негіздері. Икемділігі сұраныс пен ұсыныс. Салықтар әсері. Тұтынушылардың 

мінез-құлқы. Өндіріс технологиясы. Өндіріс шығындары. Бәсекелес фирмалардың мінез-құлықы. 

Монополия және монопсония. Монополистік бәсеке және олигополия. Факторларының нарығы. 

Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. Экономикалық ойдың негізгі даму кезеңдері. 

Экономикалық ғылымда қазіргі ағымдар мен мектептер.  

Оқыту нәтижесі Модульды зерттеу нәтижесінде  студент міндетті:  

білуге тиіс: нарықтық тепе-теңдік ұғымы, нарықтық құрылымдарда әр түрлі айнымалылардың; үй 

шаруашылықтарының мінез-құлық заңдылықтары және фирмалардың өзгерістердің әсерінен 

экзогенді даму кезеңдері, экономикалық ой-пікір ағымдары мен қазіргі мектептері; 



білуі керек: 

- өз елімізде және одан тыс жерлерде  экономикалық құбылыстарды зкрттеу; 

-микроэкономика тұрғысынан экономика нақты талдау;  

-үй шаруашылықтарының мінез-құлық заңдылықтары және фирмалардың өзгерістердің әсерінен 

экзогенді даму кезеңдері, экономикалық ой-пікірді; 

- әр түрлі мектептердің экономикалық талдау нақты экономика тұрғысынан жағдай; 

машықтануы қажет  

- өз бетінше тиімді шешім қабылдау негізінде талдау және экономикалық жағдайды бағалау. 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы Два семестра 

Әдебиет 1. Балашов, А.И. Экономическая теория: Учебник. / А.И. Балашов и др. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 527 c. 

2. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c. 

3. Салихов, Б.В. Экономическая теория: Учебник / Б.В. Салихов. - М.: Дашков и К, 2016. - 724 c. 

4. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-

848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

5. Жуманазар С.А. и др. Экономическая теория: конспект лекций для студентов экономических 

специальностей всех форм обучения/ У-Ка., 2014. 

6. Р. М. Нуреев. Курс микроэкономики: Оқулық / Р. М. Нуреев - 3-ші бас., түзет. және толықт. - М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 624 б. 

7. Б.М. Мұхамедиев. Микроэкономика. ҚР БҒМ РОӘКұсын. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2016. – 308 б. 

8. Благих, И.А. История экономических учений: Учебник для академического бакалавриата / И.А. 

Благих, А.Н. Дубянский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 611 c. 

9. История экономических учений: Учебник. / Под ред. А.С. Квасова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 495 c. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Макроэкономикалық МЕ 

Модульге жауапты адам Абылайханова Т.А., Галяпина Г.В., Ахметова Л.М. 

Модуль типі  Жалпы міндетті модульдер ООМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 15  

Кредит саны 5/8 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&authors=%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2#none


Семестр 3 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Экономическалық теория, Микроэкономика, Экономикадағы математика, ИКТ  

Мазмұны Макроэкономика пәні. Макроэкономика әдістері. Ұлттық экономикада шығындар мен кірістердің 

айналымы. Ұлттық есеп жұйесі. Макроэкономикалық көрсеткіштер. AD-AS үлгісі. Тұтыну және 

жинақтау. Ақшп нарығы. Тауарлық және ақша нарығындағы макроэкономикалық тепе теңдік. IS – 

LM үлгісі. Монетарлық саясат. Бюджет-салық саясаты. Экономикалық өсу және капиталдың 

жинақтауы. Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы. Мемлекеттік қарыз және оның 

қаржыландыру көздері. Төлем балансы және оның құрылымы. Валюталық жүйе валютаның 

айырбастау бағамы. Халықаралық сауда және сауда саясаты. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми-теориялық негіздері. Экономикалық теориядағы 

мемлекеттің экономикадағы ролі мен экономикалық ойы. ЭМР теориясының генезисі. 

Институционалды емес талдау. ЭМР әдіснамасы. ЭМР мультипликаторы. ЭМР ұйымдастырушылық-

құқықтық негіздері. ҚР экономиканы реттеудегі жүйесі. ЭМР шет елдік тәжірибесі. Экономикалық 

өсу факторлары және мемлекетті қамтамасыз етудегі шаралары. ЭМР негізгі бағыттары. Қазіргі 

кездегі мемлекеттік реттеу тәжірибедегі актуалды теориялық және тәжірибелік мәселелері.  

Оқыту нәтижесі Модульды зерттеу нәтижесінде студент міндетті:  

білуге тиіс: макроэкономика әдістемесін; 

ұлттық экономика біртұтас жүйе ретінде теориялық негіздерін; 

-елдің экономикасын сипаттайтын негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер; 

-жұмыссыздық, инфляция, мемлекеттік бюджет тапшылығы және т. б негізгі макроэкономикалық 

мәселелерінің мәні, себептері және салдары; 

-ЭМР негізгі заңдылықтар жүйесінің жұмыс істеуін мемлекеттік реттеу; 

-ЭМР негізгі механизмдері. 

білуі керек: негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу; 

- экономикалық процестер модельдеу және біріктіру әдістерін;  

-макроэкономикалық мәселелердің дағдыларын талдау; 

-елдегі экономикалық жағдайдың қабылдау және сауатты экономикалық шешім бойынша сол немесе 

өзге де мәселелер дағдыларын бағалау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы бір семестр 

Әдебиет 1.  Бланшар, О. Макроэкономика: Учебник / О. Бланшар. - М.: ГУ ВШЭ, 2015. - 653 c. 

2. Вымятнина, Ю.В. Макроэкономика в 2 ч. часть 1: Учебник и практикум для бакалавриата и 



магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А. Пахнин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 294 c. 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник./ Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина.- 9-е изд., 

дополненное.- М.: Маркет ДС, 2015.- 416 с. 

4. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-

848 бет.- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

5. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. – М.: Юрайт - Издат, 

2015.- 547 с.  

6. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 

7. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Государственное регулирование экономики: Учебник/Цыпин И.С., 

Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с. 

8. Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие  / Д. А. 

Сейтхожина. - Алматы : TechSmith, 2018. - 272 с. 

9. Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан : учебник / К. С. 

Мухтарова.- Алматы :Экономика, 2014.- 200с. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Экономикалық Eco 

Модульге жауапты адам Сактаева А.А., Галяпина Г.В. 

Модуль типі  Негізгі міндетті модульдер ООМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 18  

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 6 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Экономикалық теория; микроэкономика; макроэкономика; қаржы 

Мазмұны Кәсіпорын экономикасының негіздері. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімдерінің технико-

экономикакалық көрсеткіштерінің негіздері.Қаржылық және материалдық, еңбек ресурстарын тиімді 

пайдалану бағыттары. Қазіргі кәсіпорындардың теориялық және әдіснамалық басқару негіздері. 

Кәсіпорынның негізгі функциялары.  Қалалық шаруашылық экономикасының анықтамасы және 

негізгі ұғымы; қалалық шаруашылықты басқару және экономика негіздері; қалалық шаруашылықтың 

құрылымы, салалық құрылымы, қалыптастыру ерекшеліктері, ҚР-да қалалық шаруашылықты дамыту 



принциптері; қала шаруашылығын жүргізу мақсаттары, міндеттері; қалалық шаруашылықтың 

экономикалық көрсеткіштерін есептеу. 

Оқыту нәтижесі Модульды зерттеу нәтижесінде студент міндетті:  

білу: 

- кәсіпорын экономикасының негіздерін; 

-кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері;  

-материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын негіздері басым бағыттарын айқындау қалалық 

шаруашылықты дамыту үшін басқаруды жетілдіру, осы салалардағы бағыттарын тиімді пайдалану;  

-қала шаруашылығы қалыптастыру қысқа, орта және ұзақ мерзімді бағдарламаларды дамуының 

тұтастай алғанда және оның салалары әлеуметтік-экономикалық негіздерін;  

-Қалалық шаруашылық  экономикасында  муниципалдық басқару және мемлекеттік, аймақтық рөлі; 

алған білімдерін басқарушылық шешімдерді қабылдауда қолдана білу. 

Нарықтық экономикада нақты жағдайды бағалауды дағдылану; кәсіпорынның бәсекелестік 

артықшылығын анықтау; баға саясатын таңдау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы Бір семестр 

Әдебиет 1. Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст]  : учеб. пособие для вузов / О. И. Волков, В. К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 264 с.  

2. Экономика предприятия: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – Москва: КУРС: Инфра-М, 2015. 

– 445 с. 

3. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров / Е.Ю. 

Алексейчева, М. Магомедов. - М.: Дашков и К, 2016. - 292 c. 

4. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия): Учебник и практикум / В.В. Коршунов. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 407 c. 

5. Романова, А.Т. Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Т. Романова. - М.: Проспект, 2016. - 

176 c. 

6. Чекалин В.С. Экономика городского хозяйства: Учебник.- СПб.: ГИЭУ, 2014.-242 с.  

7. Коробко В.И. Экономика городского хозяйства.- М.:  «Академия» 2015.-160 с. 

8. Гребенюк, Г. Г. Информационные аспекты управления муниципальным хозяйством / Г.Г. 

Гребенюк, Н.В. Лубков, С.М. Никишов. - М.: Ленанд, 2014. - 320 c. 

 9. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - М.: 

Юнити-Дана, 2016. - 687 c. 

Жаңартылды  



 

Модуль атауы  Аймақтық-басқарушылық RU 

Модульге жауапты адам Болгауов Т.А., Галяпина Г.В. 

Модуль типі  Мамандық бойынша негізгі модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 9  

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 5,6 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Экономичкалық теория, Макроэкономика, Менеджмент Экономиканы мемлекеттік реттеу, Құқық 

негіздері, Қаржы,  Микроэкономика, Қаржылық нарық және делдалдар 

Мазмұны Аймақтық экономика біртұтас жүйе ретінде және өңірлік жүйесін басқарудағы теориялық негіздер; 

муниципалдық менеджмент теориялық негіздері; Аймақтық экономика және өңірлік басқару 

субъектісі ретінде нарықтық жағдайда мемлекеттің мәні және рөл; аймақтық экономика 

көрсеткіштерді сипаттайтын негізгі макроэкономикалық және мезоэкономикалық көрсеткіштер. 

Аймақтық экономика және басқарудың негізгі проблемалары. муниципалды менеджмент,  өңірлік 

даму және басқару саласындағы шет елдердің тәжірибесі. Муниципалдық басқарудың мәні мен 

жүйесі. 

Оқыту нәтижесі Модульды зерттеу нәтижесінде студент білуі керек: аймақтық экономика біртұтас жүйе ретінде және 

өңірлік жүйесін басқарудың теориялық негіздерін;  

- муниципалдық менеджмент теориясын; 

-аймақтық экономикны сипаттайтын  негізгі макроэкономикалық және мезоэкономические 

көрсеткіштерді;  

- муниципалды менеджмент, аймақтық экономика және басқарудың негізгі мәселелерін; 

-қазіргі заманғы аймақтық зерттеулер маңыздылығы және өңірлік (кеңістіктік) экономика 

теориясының мәні; 

-муниципалды менеджмент басқару және өңірлік даму саласындағы шет елдердің тәжірибесі,.  

Білуі керек: әлеуметтік-экономикалық жүйенің аймақтық жай-күйіне талдау жасау;  

-өңірлік әлеуметтік-экономикалық даму мәселелеріне талдау жасау;  

- өңірлік басқару саласындағы іс-шараларды әзірлеу. 

-муниципалдық басқару мәселелерін шешу үшін алынған білімдерді пайдалану; 

аймақтық экономика және муниципалдық менеджмент болжау, басқарушылық шешімдерін өз бетімен 

талдау және бағалау нәтижесіне дағдылану. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 



Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы Екі  семестр 

Әдебиет 1. Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / О.С. Белокрылова, 

Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 c. 

2. Региональная экономика: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c. 

3. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: Учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Лопатников и др. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 351 c. 

4. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық).  

5. Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан : учебник / К. С. 

Мухтарова.- Алматы :Экономика, 2014.-200 с. 10 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Мемлекеттік-басқарушылық GU 

Модульге жауапты адам Болгауов Т.А., Галяпина Г.В. 

Модуль типі  Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 21 

Кредит саны 7/12 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 5 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Микроэкономика; макроэкономика; экономиканы мемлекеттік реттеу; қаржы, қаржы нарықтары және 

делдалдар, кәсіпорын экономикасы 

Мазмұны Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің теориялық аспектілері. Экономиканы мемлекеттік 

қаржылық реттеудің әдістері, түрлері және бағыттары. Экономиканы мемлекеттік қаржылық 

реттеудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің 

қазіргі жағдайын талдау. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің мәселелрі мен 

перспективалары. Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінде болжау мен жоспарлау; әлеуметтік-

экономикалық жоспарлаудың әдіснамасы; мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың 

стратегиялық жоспарлауы; нәтижеге бағытталған жоспарлау; ҚР мемлекет жүйесіндегі жоспарлау. 

Оқыту нәтижесі Модульды зерттеу нәтижесінде студент білуі керек: әлеуметтік-экономикалық жоспарлау және 



болжау әдістерінің теориялық негіздерін; әлеуметтік-экономикалық жоспарлау және болжамдау; 

ұйымдардағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау;  

әлеуметтік-экономикалық жоспарлау процедуралары мен ұйымдастыру; Экономикалық 

процестерді дамытуға арналған экономикалық процестің мемлекет экономикасының негізгі 

ерекшеліктері, экономикалық мамандықтар бойынша оқитын сауда-саттық мамандықтары; 

әлеуметтiк, инновациялық, инвестициялық, өңiрлiк, өндiрiстiк саяси мемлекеттiң қаржы 

аспектiлерiнiң негiзгi бағыттары мен құралдарын; 

істей білу: әлеуметтік-экономикалық жоспарлау және болжау әдістерін қолдану, кешенді 

әлеуметтік-экономикалық талдау жүргізу; әртүрлі ұлттық экономикалардың мемлекетіне қаржылық 

реттеуді жүзеге асыру және әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін есепке алу, салықтық 

және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан бағалаудың бағаларын белгілеу мәселелерін ұсынады; 

әлеуметтік-экономикалық талдау, жоспарлау, әлеуметтік-экономикалық болжау және жоспарлау 

саласындағы нақты міндеттерді шешуге арналған механизмдерді жетілдіру; заманауи әдістер мен 

талдаудың әдістемесі және экономикалық жағдайдың динамикасы мен үдерістерінің мемлекет үшін 

қаржылық реттеуінің ықтимал ықпалын болжау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы бір семестр 

Әдебиет 1. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.А. Невская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 542 c. 

2. Бабич Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. 

Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 c. 

3. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: 

Учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - М.: Экономика, 2015. - 604 c. 

4. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - М.: Юнити-

Дана, 2016. - 687 c. 

5. Финансовые рынки и посредники [Текст]  : учебное пособие / под общей ред. К.Ж. Садвокасова ; 

МОН РК. - Алматы : TechSmith, 2018. - 456 с. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Государственный  ST 

Модульге жауапты адам Абылайханова Т.А., Галяпина Г.В. 

Модуль типі  Мамандық бойынша негізгі модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавриат  



Аптадағы сағат саны 21 

Кредит саны 7/12 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 5 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Саясаттану-әлеуметтану, құқық негіздері, микроэкономика; макроэкономика; экономиканыы 

мемлекеттік реттеу 

Мазмұны Мемлекеттік және мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы классикалық теориясы және қазіргі 

заманғы теориясы; Мемлекеттік басқарудың әдістері, формалары және әдістері; Мемлекеттің және 

мемлекеттік басқарудың функционалдығы мен дамуының негізгі заңдылықтары; Мемлекеттік 

басқарудың негізгі механизмдері. Понятия, теориялық негіздері, кәсіпкерлік және бизнесті дамытуға 

мемлекеттің рөлі туралы базалық концепциялар, мемлекеттік басқару мен бизнестің мемлекеттік 

реттелуі, мемлекет пен бизнес арасындағы өзара қарым-қатынас; Мемлекет, кәсіпкерлік, бизнес, 

олардың өзара әрекеттестігі мен дамуының негізгі заңдылықтары; мемлекет пен бизнестің өзара 

әрекеттестігінің негізгі механизмдері; Мемлекеттің негізгі механизмі - жеке серіктестік. 

Экономикалық және әлеуметтік бағыттағы экономикалық даму. Экономикалық-саяси синтез. 

Мемлекеттің және кәсіпкерлік арасындағы өзара іс-қимыл, бизнес. Мінез-құлықтың әлеуметтік-

ориентациялық экономикасы - қоғамның экономикалық дамуының әлеуметтік моделі. Мемлекеттің 

және бизнестің теориялық-методологиялық және ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілері. Меншік 

теориясы. Бюрократиялық теория. Экономиканың мемлекеттік секторының заманауй концепциясы. 

Мемлекеттік кәсіпкерлік. Ұйымдастыру және әдіснама мемлекеттік реттеу және қолдау кәсіпкерлік. 

Тиімді пайдалану механизмдер, жұмыс істейтін «ынтымақтастық» тараптарды қанағаттандыратын - 

мемлекет пен бизнес. Мемлекеттік емес сектор. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі. 

Оқыту нәтижесі Оқушы студент білуі керек модуляциялық нәтиже: 

- мемлекеттік және мемлекеттік басқарудың негізгі ұғымдарын, классикалық және қазіргі заманғы 

теорияны; 

- мемлекеттік басқарудың принциптері, түрлері және әдістері; 

-мемлекеттің және мемлекеттік басқарудың функционалдығы мен дамуының негізгі заңдылықтары; 

- мемлекеттік басқарудың негізгі механизмдері. 

- мемлекеттік басқарудың ұғымы мен теориялық негіздері, кәсіпкерлік және бизнесті дамытуға 

мемлекеттің рөлі туралы базалық концепциялар, мемлекеттік басқару мен бизнестің мемлекеттік 

реттелуі, мемлекет пен бизнес арасындағы өзара қарым-қатынас; 

- мемлекет, кәсіпкерлік, бизнес, олардың өзара іс-қимылының негізгі функциялары және дамуы; 

- Мемлекеттің және бизнестің өзара әрекеттестігінің негізгі механизмі, мемлекеттік механизмнің 

негізгі механизмі - жеке серіктестік. 



Жұмыстарды орындау: мемлекеттің, үкімет пен бизнестің өзара іс-қимылының үдерістеріндегі 

маңызды байланыстардың пайда болуын алуы; 

- мемлекеттік басқарудың, мемлекеттік және бизнес өзара іс-қимылының салыстырмалы талдауын 

және бағалауды өздігінен жүзеге асырады; 

-мемлекеттік басқарудың теориялық мәселелері, мемлекеттік және бизнес өзара қарым-қатынасы. 

Оқу, оқу әдебиеті, нормативтік - мемлекеттік басқару саласындағы құқық актілерінің жұмысын 

қамтамасыз ету; 

-тезистерді, құрылымдық-логикалық схемаларды, мемлекеттік басқару теориясы мәселелері жөніндегі 

кестені құру; 

-мемлекеттік басқару мәселелері мен теориялық мемлекеттік және бизнес өзара іс-қимыл мәселелерін 

талдау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы бір семестр   

Әдебиет 1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для академического 

бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 c. 

2. Сансызбаева Г. Н. Теория государственного управления : учеб. пособие / Г. Н. Сансызбаева, К. С. 

Мухтарова, Л. Ж. Аширбекова.- Алматы: Каак университет, 2015.- 318 с.  

3. Взаимодействие государства и бизнеса: учебное пособие. Под общей редакцией  Е. И. Марковской. 

- СПб.:  Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 

2014. 

4. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. 

Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс).  

5. Абылайханова, Т. А. Экономическая модернизация Казахстана: взаимодействие государства и 

бизнеса [Текст]: моногр. / Т.А. Абылайханова,  Г. В. Галяпина ;  М - во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 168 с. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Арнайы-басқарушылықSpU SpU 

Модульге жауапты адам Абылайханова Т.А., Галяпина Г.В., Болгауов Т.А. 

Модуль типі  Арнайы мамандықтарға арналған таңдау модульдері 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

https://www.hse.ru/org/persons/31135086
https://publications.hse.ru/books/?pb=68311133


Аптадағы сағат саны 30  

Кредит саны 10/17 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 7 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Экономикалық теория, Макроэкономика, Менеджмент Экономиканы мемлекеттік реттеу, Құқық 

негіздері, Мемлекет және бизнес, Қаржы,  Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы, Қаржылық 

нарықтар мен делдалдар 

Мазмұны Антикризистік басқарудың екі деңгейін - макрофилия, микроуреология, антикризистік басқарудың 

механизмі және оның тиімділігін жоғалтуға байланысты мәселелерді реттейді. Антикризистік 

басқарудың типтік түрлері - антикризистік басқарудың және операциялық басқарудың, антикризистік 

басқарудың кезеңінде және банкроттық кезеңінде басқарудың әртүрлі типтері және регулярлық және 

антикризистік басқару функцияларын көрсететін траекториялар. Ұйымдастырушылық жағдайдың 

теориялық мәселелері диагностиканың қаржылық көрсеткіштерін есептермен салыстырып, алынған 

нәтижелерді комментариялармен салыстырып тексереді. Әлеуметтік салаларды мемлекеттік реттеу 

жүйесі; әлеуметтік құралдарды басқару және басқару құралдары; әлеуметтік-экономикалық 

процесстерді жоспарлау және болжау; әлеуметтік желілерді дамытудың негізгі моделдері; әлеуметтік-

экономикалық негіздемесі және адамдық капиталды пайдалану; мемлекеттің өмірін және өмір сүру 

деңгейін реттеу; халықты жұмыспен қамтудың мемлекеттік реттелуі; әлеуметтік инфрақұрылымдарды 

мемлекеттік реттеу; азаматтардың азаматтық және әлеуметтік қолдау жүйесін әлеуметтік қорғау жүйесі; 

өңірлік мәселелерді дамыту және әлеуметтік салаларды қаржыландыру. Стратегиялық ұлттық 

экономиканы жоспарлау. Стратегиялық жоспарлауға ұғымы. Стратегиялық жоспарлаудың логикасы. 

Стратегиялық жоспарлаудың үрдіс этаптары. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: антикризистік басқарудың формасы мен әдістерін, модульдіқ 

курсты, теориялық негіздерін; макроэкономиканың, экономикалық ұйымның (кәсіпорынның) 

функционалдығы мен дамуының негізгі заңдылықтарын; антикризистік басқарудың негізгі 

механизмдерін; әлеуметтік-гуманитарлық саладағы әлеуметтік саладағы басқарудың негізгі және 

басқару аспектілерін, әртүрлі деңгейдегі басқарудың әлеуметтік салаларында саясаттың нақты 

ерекшеліктері туралы нақты ақпарат ұсыну; стратегиялық жоспарлаудың жаңа ерекшеліктері, жаңа 

тұжырымдамалар, мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау және бюджеттік процестер мен 

формалар. Антикризистік басқарудың үдерісінде жүйелі, экономикалық, басқарудың антицитмикалық 

басқару жүйесіндегі ситуациялық талдаудың әдістерін қолдану; ұйымның (ұйымның) қаржылық жай-

күйін сараптау және бағалау; практикалық мәселелерді шешу және басқарудың антикризистік басқару 

мәселелерін басқару; әлеуметтік салаларды дамытуға арналған басқару құралдары мен стратегияларын 

қолдану; стратегиялық талдау және бағалау әдістері, стратегиялық жоспарлау, бюджеттік жоспарлау, 



бюджетті басқару; 

Дағдылану: антикризистік саласындағы нақты міндеттерді шешу үшін өзін-өзі жетілдіру және 

қолданудың керекті механизмімен; әлеуметтiк салада саясатты жүргiзу; Экономикалық және 

басқарушылық талдауды тәжірибелік қолдануы, стратегиялық шешімдерді қабылдау алгоритмдері. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы один семестр 

Әдебиет  1. Арутюнов Ю.А. Антикризисное управление: Учебник. / Ю.А. Арутюнов. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 416 

c. 

2. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Рукосуев А.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: Пос. 

для ВУЗов. / Балдин К.В. и др. – М.: «Дашков и К», 2014. – 316с. 

3. Гриффин Р. У. Менеджмент: [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық).  

4. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. 

Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс).  

5.  Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 

2016. - 468 c. 

6. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 

391 c. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Экономико-халықаралық ЕМ 

Модульге жауапты адам Болгауов Т. А., Галяпина Г.В.  

Модуль типі  Арнайы мамандықтарға арналған таңдау модульдері 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 24 

Кредит саны 8/14 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 7 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Эконометрика 



Мазмұны Халықаралық экономиканың құрылымы мен қалыптасуы. Халықаралық сауда теориясы. Халықаралық 

саудадағы жалпыға ортақ сауда. Әлемдік тауарлардың сауда-саттығын жеңілдету. Ішкі сауда саясаты 

және инструменттері. Халықаралық капиталдың халықаралық мобильділігі және халықаралық несие 

беру. Жұмыс күшінің халықаралық миграциясы. Халықаралық экономикалық интеграция.. Халықаралық 

қаржылық жүйе. Валюталық бағам және оның реттелуі.. Халықаралық қаржы нарықтары. Төлем 

балансы. заманауй тұжырымдамалар. Экономикалық аймақтың әдіснамалық талдауы. Аймақтық 

талдаудың ақпараттық базасы. Ресурстар, өнімдер, өңірлердегі экономиканың субъектілері. Аймвқ 

экономикасын үлгілеу. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының нашар болуы. Экономикалық 

аймақтың мемлекеттік реттеуін институциональные және құқық негіздері. Аймақтық қаржы. Аймақтың 

тұрақты дамуы. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: қазіргі заманғы халықаралық экономика құрылымы мен тарихи 

дамуы, оның негізгі функциялары; халықаралық сауда теориясы, негізгі құралдарды анықтау және 

жалпы халықаралық сауда-саттықтан шығудың негізгі әдістерін; халықаралық өндіріс факторлары, 

халықаралық қаржы нарықтарының, валюталық курстар мен төлем баланстарының үлесі; арнайы 

ұғымдар, теориялық негіздері және қазіргі заманғы аймақтық концепция; Экономикалық аймақтың 

функционализациясы мен дамуының негізгі заңдылықтары; аймақтағы экономиканы жоспарлау және 

болжау әдісі. 

Істей білу: сыртқы экономикалық қызметтің сыртқы саясатын қалыптастыру және басқару, сыртқы 

саясат, сыртқы экономикалық байланыстар, валюталық және қаржы қатынастары саласындағы 

халықаралық тәжірибені зерделеу; - Экономикалық аймақтағы функцияны дамыту және дамытудың 

маңызды тұжырымдарын анықтау; экономикасы аймақтың жай-күйін және дамуын өз бетімен талдау 

және бағалау; экономикасы аймақтағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді зерттеу; Экономикалық 

аймақтағы жоспарлау және болжау  әдістерін практикада қолдану. 

Дағдылану: халықаралық және ұлттық арақатынастардағы өзгерістерге талдау жасау, халықаралық өзара 

трансферттерді бағалаудың бағалары, олардың экономикалық әсері; Экономикалық аймақтың 

экономикалық-статистикалық талдауы; тезистерді қалыптастыру, құрылымдық-логикалық схемалар, 

экономикалық тақырыптар бойынша кесте құру. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан кем 

емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы Бір семестр 

Әдебиет 1. Носова, С.С. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования / С.С. Носова. - М.: 

КноРус, 2014. - 272 c. 

2. Ермошина, Г.П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина; Под ред. В.Я. 

Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 576 c. 



3. Региональная экономика: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c. 

4. Шимко П.Д., Диденко Н.И. Международная экономика: учебное пособие./ П.Д. Шимко, Н.И.Диденко; 

под редакцией П.Д. Шимко.–М.: Издательство Юрайт, 2014.- 752 с.  

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для бакалавров /Под ред. 

В.Б. Мантусова. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 447 c. 

6. Мировая экономика: Учебник. / Под ред. Ю.А. Щербанина. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 519 c.   

7. Кайгородцев А. А., Галяпина Г.В. Международная экономика: учеб. пособие / А. А. Кайгородцев, Г.В. 

Галяпина.- Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2018.- 209с. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы  Сала бойынша мемлекеттік басқаруGUS 

Модульге жауапты адам Абылайханова Т.А., Болгауов Т.А.  

Модуль типі  Арнайы мамандықтарға арналған таңдау модульдері  

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 30  

Кредит саны 10/17 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 6 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Экономикалық теория, Макроэкономика,  Экономиканы мемлекеттік реттеу,  Қаржы,  

Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы,  Қаржылық нарықтар және делдалдар. Мемлекеттік 

басқару теориясы. 

Мазмұны Кәсіпкерлік мәні, оның негізгі функциялары; кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың негізгі 

аспектілері; ҚР заңнамасына сәйкес заңды және нормативтік-құқықтық актілерді реттеу; ҚР-дағы 

кәсіпкерліктің даму ерекшеліктері мен перспективалары. Мемлекеттік саясаттың негіздері. 

Мемлекеттік сектордағы мемлекеттік сектор. Мемлекеттік-жеке нарық.  Мемлекеттік сатып алу 

жүйесі (тапсырыс). Жалпыға ортақ формалар. Әлеуметтік теңсіздік, кедейшілік және әлеуметтік 

бағдарламалар и (әділдік пен нәтижелі). Тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік секторда 

қаржыландыру. Мемлекеттік кәсіпорындар. Мемлекеттік ведомстволармен мемлекеттік басқару. 

Мемлекеттік қызметтер маркетингі. Ғылым мен техниканың облыстық мемлекеттік саясаты. 

Экономикалық қауіпсіздіктің стратегиясы. Мемлекеттік қызмет және заманауй мемлекеттік негізгі 

құқықтық мен теориялық концепциялары; мемлекеттік басқару жүйесінің заңдылық жүйенің 

қызметтілігі; жариялау, үрдістер, мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен нәтижесі; ҚР мемлекеттік 

басқару және мемлекеттік қызмет жүйесі. 



Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

экономикадағы мемлекеттік сектордағы басқару әдістері мен формалары теориялық негіздері; 

экономиканың мемлекеттік секторының, оның ерекшелігі мен негізгі сипаттамалары мен 

заңдылықтары; негізгі ұғымдар, теориялық және нормативтік-құқықтық негіздері, мемлекеттік және 

мемлекеттік басқарудың базалық және заманауй тұжырымдамалары; мемлекеттiк басқару және 

мемлекеттiк қызмет жүйесiнiң функционалдық ерекшелiктерi мен заңдылықтары; кәсіпкерлік 

қызметтің мемлекеттік реттеуін, оның түрлері мен әдістерін жетілдіру және жетілдіру; кәсіпкерлік 

қызметті мемлекеттік реттеудің ақпараттық базасы; кәсіпкерлік қызметтің мемлекеттік реттелуінің 

тиімділігін арттырудың негізгі факторлары мен резервтері; 

Істей білу: экономиканың мемлекеттік секторында басқару формаларын және әдістерін қолдану; 

экономиканың мемлекеттік секторын басқару процестеріндегі маңызды байланыстардың пайда 

болуын; экономиканы басқарудың мемлекеттік секторын, оның басқарылуын, нәтижелерін, 

нәтижелерін, нәтижелерін және тиімділігін бағалауды және өз бетімен бағалауды; тәжірибелік 

мәселелер мен мәселелрді шешу үшін мемлекеттік сектордағы менеджменттің жүйелік және 

ситуациялық талдаудың әдістемесін қолдану; өзіндік үдерістерді, процесті, механизмдерді, 

қорытындыларды және эффектілерді талдауды және өз бетімен бағалауды; практикалық мәселелер 

мен мәселелерді шешу үшін мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет саласындағы жүйелік 

және жүйелік талдау әдістерін қолдану; кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің жекелеген 

субъектілері арасындағы өзара қарым-қатынастың маңыздылығын анықтау; мемлекеттің 

мемлекеттік басқаруын, мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет саласындағы нормативтік-

құқықтық актілерді және мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік реттеудің 

мемлекеттік ведомстволық нормативтік құқықтық актілерін салыстырмалы талдау; 

мемлекеттік сектордың, мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет саласындағы менеджмент 

саласындағы мәселелерді талдау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы один семестр  

Әдебиет 1. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: 

Учебник и практикум / Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 420 c. 

2. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. /С.Г. 

Капканщиков. – М.: КноРус, 2015. – 528 с. 

3. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 

2015 года № 375-V ЗРК. 

4. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы : Ұлттық аударма 



бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»). 

5. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под 

общ. ред. Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

8. Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / С.Ю. Наумов, 

Н.С. Гегедюш и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 556 c. 

9. Нұртазин М.С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері : оқу 

құралы.-Алматы : Бастау, 2016.-256 бет. 

10. Дуйсенов, Э.Э. Комментарий к закону Республики Казахстан "О государственной службе 

Республики Казахстан" (постатейный) [Текст]  / Э. Э. Дуйсенов. - [Изд. 3-е доп.]. - Алматы : Асыл 

Кітап, 2017. - 359 с. 

Жаңартылды  

 

 

Модуль атауы  Рухани-адамгершілік DN 

Модульге жауапты адам Рякова Е.Г., Абиканов Е. Ж., Шуршитбай Б., Еркінқызы З. 

Модуль типі  квалификации шеңберінен шыққан, таңдау бойынша модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 15   

Кредит саны 5/8 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 4 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Мадиенеттану, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы,  Саясаттану-Әлеуметтану, Құқық негіздері  

Мазмұны Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет ұғымы, әлеуметтік-экономикалық қатынастарды басқару 

механизмі, сыбайлас жемқорлық мәдениетті қалыптастыру, Қазақстан Республикасындағы 

коррупцияның даму құқықтары; мемлекеттік басқарудың реформаларыжемқорлықты болдырмау 

бағыттары, әр түрлі әлеуметтік топтардағы сыбайлас жемқорлық мәдиенетінің қалыптастыру 

ерекшіліктері, әр түрлі салалардағы жемқорлықа жауапкершіліктік моральды-этикалық ерекшеліктері, 

қоғамның жемқорлыққа қарсы мәдениетінің діни нормалары мен құндылықтар қағидалары. Дін тарихы, 

діни-теологиялық сипаттылық құрылымы. 

Оқыту нәтижесі Студенттің білім алуына байланысты жемқорлыққа қарсы мәдениетті, халықаралық және ұлттық 

заңнаманы, реттелетін қарсы жемқорлықты, әртүрлі әлеуметтік топтардағы жемқорлыққа қарсы 



мәдениетті қалыптастырудың негізгі әдістерін, әртүрлі салаларда жемқорлық құқықтарды сақтаудың 

жауапкершілігін анықтауға негізделген модуль алу; діндік ғылымның теориялық негіздері, әлемнің 

негізгі діндік суреттер, жүйелік құндылықтар, жалпыға ортақ нормалар мен олардың жалпыға ортақ 

нормалары және қоғамды дамытудың өзектілігі, соның ішінде Қазақстанда; Қазақстандағы 

конфессияаралық келісімнің қағидалары. 

Зерттеу барысында мемлекеттік органдардың мемлекеттік органдардың жемқорлықа қарсы 

ұйымдасатын басқарудағы іс-әрекеттердің әдістерін қолдануға және әлеуметтік түрде түсіндіруге 

болады; діни бейімділікті нақты өмірде және кәсіби қызметтегі конституциялық жағдайды 

пайдаланатын әдіс; діни өмірдегі қазіргі қоғамға қатысты өз бетімен және ұйыммен ойлану мәселелер. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет әр түрлі әлеуметтік орталарда саяси және қоғамдық 

ұйымдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы және оған қатысуға, дағдыларын 

қалыптастыру халықаралық және ұлттық тұрғыда талдаумен мемлекеттік билік органдарының қызметі, 

сыбайлас жемқорлықты элементі ретінде әлеуметтік-саяси өмір дағдыларын игеру. Әртүрлі көздерден 

діни ақпараттарға талдау жасау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 

Кредитті алу талаптары Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы Бір семестр 

Әдебиет 1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст]  : учебно-методическое 

пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 

110 с.  

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 

2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 с.  

3. Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : 

[оқулық] / К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

4. Тимошинов, В. И. Религиоведение: вера, мораль, обычаи в идеологии мировой истории [Текст]  : 

[учеб. пособие] / В. И. Тимошинов. - Алматы :  [б. и.], 2016. - 180 с. 

5. Религиоведение [Текст]  : учеб. для акад. бакалавриата / под ред. И. Н. Яблокова. - М. : Юрайт, 2017. 

- 371 с. 

Жаңартылды  

 

 

Модуль атауы  Кәсіптік іс-тәжірибеРР 

Модульге жауапты адам Абылайханова Т.А., Галяпина Г.В. 



Модуль типі  іс-тәжірибе модульы 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 8 

Кредит саны 12/22 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 2,4,6,8 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Кәсіби шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру. Кәсіптік іс-тәжірибеде студент университетте 

қабылданған теориялық білімні қалыптастырып, олар, мемлекеттік басқару жүйесінде, қаржы-

экономикалық құрылымдарда, бизнес-құрылымдарда жұмыс істеуге мүмкіндік береді.  

Мазмұны Кәсіптік қызметке қатысты әдістерді, талдау және объектілерді талдау; микро- және макродеңгейге 

арналған әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен түсіндірулерді сипаттайтын, көрсеткіштерді 

талдау әдіснамасы және интерпретациясы; әлеуметтік-экономикалық нәтижелілігін және 

тиімділігін, үрдістерді және объектілерді бағалаудың әдіснамасы мен бағасын білу, кәсіптік 

қызметті атқаратын аумақтар. Кәсіби қызметі саласындағы ғылыми-тәжірибелік зерттеу әдістемесін 

меңгеру.  

Оқыту нәтижесі Есеп  

Қорытынды бақылау түрі Тәжірибе және күнделікті практика бойынша ұйымдастырылған формамен таныстыру 

бағдарламалық практиканы енгізу. Тәжірибе бойынша есептерді қорғау. 

Кредитті алу талаптары Төрт семестр 

Әдебиет 1. Правила организации и проведения профессиональной практики и правила определения 

организаций в качестве баз практик: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  

«29»  января 2016 г. №107; 

2. О местном государственном управлении и самоуправлении в РК: Закон РК от 23.01.2001г.-№148-

II с изменениями и дополнениями; 

3. О Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан: Указ Президента 

Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 119. 

4. О государственной службе Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 

2015 года № 416-V 

Жаңартылды  

 

 

Модуль атауы  Қосымша молульдер  ДМ 

Модульге жауапты адам Уанбаев К.Т., Сейтенбетов Е.Ж. 

Модуль типі  Мамандық бойынша арнайы модульдер 



Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 4 

Кредит саны 10/17 

Оқу түрі Дневная 

Семестр 1,2,3,4 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Қозғалмалы жұмыс істеу және физикалық негізгі физикалық сапаны дамыту, арнайы жүйеленген 

білімді қалыптастыру, қызығушылық, мотивация, физикалық тұрмыс жағдайында және өз-өзін 

тәрбиелеу арқылы студенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. 

Қоғамдық сананы модернизациялау факторларының мәні мен механизмі; ҚР қоғамдық сананың негізгі 

факторлары.   

Мазмұны Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

-кәсіптік қызметтің жеке дамуына және оның дайындығына арналған физикалық мәдениеттің 

әлеуметтік рөлін түсіну; 

-өмірдің физикалық мәдениеті мен өмір сүрудің шынайы негіздерін ғылымның биологиялық және 

практикалық негіздері; 

-денсаулықты сақтау мен сауықтыруды қамтамасыз ететін практикалық үлгілер мен навыков 

жүйелерін иемденуге; 

-жалпы және кәсіптік-өндірістік физикалық дайындыққа, болашақ профессионалды студенттерге 

арналған психофизикалық тағайындау; 

-өмірбаяндық және кәсіби целияларды дамытуға арналған дене шынықтыру-спорттық іс-әрекеттерін 

пайдаланудың керемет мүмкіндігі; 

- қоғамдық сананы жаңғырту факторларының мәнін түсіну;  

-елімізде   қоғамдық сананы жаңғырту кәсіптік және жеке үлес қосу.  

Оқыту нәтижесі Дифференциралдысынақ 

Қорытынды бақылау түрі Семестр барысында оқу бағдарламасы мен силлабустағы талаптардың барлығын орындап, 50 балдан 

кем емес деңгейде екі рейтингті тапсыру, емтихан барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Кредитті алу талаптары 4 семестр 

Әдебиет 1.Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебное пособие для студентов 

ВУЗов.- Изд-во «Академия».- М., 2014.- 480с.. 

 2. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко. - М.: 

Альфа-М, ИНФРА-М, 2015. - 336 c.  

3.Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - 

М.: ЮНИТИ, 2016. - 431 c.  

4. Кравченко, А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 



2015. - 352 c. 

 5. Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 c. 

Жаңартылды  

 

 

Модуль атауы  Қорытынды мемлекеттік аттестация модульдер МИГА 

Модульге жауапты адам Абылайханова Т.А. 

Модуль типі  Мамадық бойынша арнайы модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 3/12 

Оқу түрі күндізгі, кешкі қашықтан оқыту технологиясы 

Семестр 8 

Студенттер саны Мин – 5, макс – 10. 

Модуль пререквизиттері Мамандықты дайындаудың теориялық деңгейін бағалау.  

Біліктілік талаптарына сәйкес оқыту процесінде білім және дағдысының қабілеттерін практикалық 

қолдануда бағалау. 

Мазмұны Мемлекеттік аттестация 

Оқыту нәтижесі Мемлекеттік емтихан,диплом жұмысын қорғау 

Қорытынды бақылау түрі Мамандық бойынша Мемлекеттік емтихан 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Кредитті алу талаптары Бір семестр 

Әдебиет 1.Мамандық бойынша мемлекеттік емтиханның бағдарламасы  

2.5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарының студенттеріне диплом жұмысын 

жазуға арналған әдістемелік нұсқа. 

Жаңартылды  

 

 

 

 

 

 

 



 



5В051000 -  Мемлекеттік және жергілікті басқару 

5В051000 - Государственное и местное управление 

5В051000 - «Stateandlocaladministration» 

 

№ 

Пәндеркоды 

Коддисциплин 

Code of 

disciplines 

 

 

Элективтіпәндератауы 

Наименованиедисциплин 

Namens of disciplines 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / Generaleducationaldisciplines – 7 кредит/ 

кредитов/credit 

«Экономиканы мемлекеттік басқару»,  «Сыртқы экономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару» траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям«Государственное управление экономикой»,  

«Государственное управление внешнеэкономической деятельностью» 

General educational disciplines for educational trajectories:«State  administration by economy», «State administration by 

foreign economic activity» 

1.  

Mad-1106 

Kul-1106 

Kul-1106 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturalogy 

2 

ETD -1106 

EUR -1106 

ESD -1106 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

EN-1106 

EO -1106 

BE-1106 

Экономика негіздері 

Основы экономики 

Bases of economy 

2.  

SA-1107 

PS- 1107 

PSS-1107 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-Социология 

Political science-Sociology 
3 

Psi -1107 

Psi -1107 

Psy-1107 

Психология 

Психология 

Psychology 



3.  

KN-1108 

OP- 1108 

BL-1108 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

2 

TKSN-1108 

OBZh -1108 

BLS-1108 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

OOT-1108 

Sam-1108 

SK-1108 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 49 кредит/кредитов/credit 

«Экономиканы мемлекеттік басқару»,  «Сыртқы экономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару» траекториялары 

бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Государственное управление экономикой»,  

«Государственное управление внешнеэкономической деятельностью» 

Basic disciplines for educational trajectories:«State  administration by economy», «State administration by foreign 

economic activity» 

4.  

EM-1208 

ME-1208 

ME-1208 

Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

MathematicsinEconomics 

3 

 

MTN-1208 

OMA-1208 

FMEA -1208 

Микроэкономикалық талдаудың негіздері 

Основы микроэкономического анализа 

Fundamentals of micro economic analysis 

MMY-1208 

MMM-1208 

MMM-1208 

Микро- және макроэкономиканың үлгілері 

Модели микро и макроэкономики 

Models of micro and macroeconomics 

5.  

Kar-1209 

Fin-1209 

Fin-1209 

Каржы 

Финансы 

Finance 

3 

VKMR 1209 

GRVO -1209 

SFER -1209 

Валюталыққатынастардымемлекеттікреттеу 

Государственноерегулированиевалютныхотношений 

Stateregulation of foreign exchange relations 

KM-1209 

FM-1209 

FM-1209 

Қаржы менеджменті 

Финансовый менеджмент 

Financial management 

 EIT-1210 Экономикалық ілімдер тарихы 3 



6. 

 

IEU-1210 

HET-1210 

История экономических учений 

History of economic thought 

 

KRB-1210 

UFR-1210 

MFR-1210 

Қаржы ресурстарын басқару 

Управление финансовыми ресурсами 

Management of financial resources 

AKZh-1210 

MFS-1210 

WFS-1210 

Әлемдік қаржы жүйесі 

Мировая финансовая система 

Theworldfinancialsystem 

7. 

Ekn-2211 

Ekn-2211 

Econ-2211 

Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

3 

EPBM-2211 

MEPP-2211 

MEPP-2211 

Экономикалық процестер мен болжауларды моделдеу 

Моделирование в экономических процессах и в прогнозировании 

Modeling of economic processes and in predicting 

GKUBZh-2211 

POKMN-2211 

SCM-2211 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное моделирование  

The softwareandcomputer’smodeling 

8. 

MES 2212 

EPG -2212 

EPS - 2212 

Мемлекеттің экономикалық саясаты 

Экономическая политика государства 

The economic policy of the State 

3 

ADMR-2212 

GRRR-2212 

SRRD-2212 

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование регионального развития 

State regulation of the regional development 

AS-2212 

RP -2212 

RP -2212 

Аймақтық саясат 

Региональная политика 

Regional policy 

9. 

ZhKMN-2213 

OAK-2213 

BAC-2213 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

2 
ADB-2213 

UChR-2213 

MHD-2213 

Адам дамуын басқару 

Управление человеческим развитием 

Managing human development 

UD-2213 

NT -2213 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 



NT -2213 National traditions 

 

10. 

Din-2214 

Rel-2214 

Rel-2214 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

 

3 

 

BE- 2214 

EB -2214 

BE - 2214 

Бизнес этикасы 

Этика бизнеса 

Business ethics 

ADZhB-2214 

PPRR-2214 

PFRD-2214 

Аймақтық дамытуды жоспарлау және болжау  

Планирование и прогнозирование регионального развития 

Planning and forecasting of regional development 

11. 

BEA-2215 

BUA-2215 

BKA - 2215 

Бухгалтерлікесепжәнеаудит 

Бухгалтерскийучетиаудит 

Book keeping and audit 

3 

SSS-2215 

NN–2215 

TT-2215 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 

SZhB-2215 

NPK-2215 

TPC-2215 

Салықтық жоспарлау және бақылау 

Налоговое планирование и контроль 

Tax planning and control 

12. 

Stat -2216 

Stat -2216 

Stat -2216 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

4 

BSN-2216 

OBS -2216 

FBS-2216 

Бизнес–статистика негіздері 

Основы бизнес-статистики 

Fundamentals of Business Statistics 

KKZh-2216 

PDP-2216 

PFE-2216 

Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Планирование деятельности предприятия 

Planning for the enterprise 

13. 

MKR-3217 

GFR  -3217 

SFR-3217 

Мемлекеттік қаржылық реттеу  

Государственное финансовое регулирование 

State financial regulation 
3 

SEK-3217 

VED-3217 

FEA -3217 

Сыртқы экономикалық қызмет 

Внешнеэкономическая деятельность 

Foreign economic activity 



Inv-3217 

Inv -3217 

Inv -3217 

Инвестициялау 

Инвестирование 

Investment 

14. 

KSh-3218 

GH -3218 

UE -3218 

Қалалық шаруашылық 

Городское хозяйство 

Urban economy 

3 

HEI-3218 

MEI -3218 

IEI - 3218 

Халықаралық экономикалық интеграция 

Международная экономическая интеграция 

International Economic Integration 

SS - 3218 

SS - 3218 

SC -3218 

Стандартизациялау және сертификациялау  

Стандартизация и сертификация 

Standardization and certification 

15. 

KE-3219 

EP-3219 

EE-3219 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Economy of Enterprises 

3 

KEBN – 3219 

OEUP -3219 

BEBM-3219 

Кәсіпорын экономикасы мен басқару негіздері 

Основы экономики и управления предприятием 

Basic economics and business management 

AZhE-3219 

ESH-3219 

AE-3219 

Ауыл шаруашылық экономикасы 

Экономика сельского хозяйства 

Аgricultural economics 

16. 

MBMK-3220 

GUGS-3220 

PAPS -3220 

Мемлекеттікбасқаружәнемемлекеттікқызмет 

Государственноеуправлениеигосударственнаяслужба 

Public administration and public service 

4 

MOUKN-3220 

OODGO-3220 

FOASB - 3220 

 

Мемлекеттік органдарды ұйымдастырудың және қызметінің негіздері 

Основы организации и деятельности государственных органов 

Fundamentals of the organization and activities of state bodies 

ASHUI-3220 

MOSSS-3220 

IOCSS-3220 

Әлеуметтіксаладағыхалықаралықұйымдаржәнеынтымақтастық 

Международныеорганизацииисотрудничествовсоциальнойсфере 

International       organizatios and cooperationin social sphere  

17. 

KKMR-3221 

GRPD-3221 

SREA-3221 

Кәсіпкерлікқызметтімемлекеттікреттеу 

Государственноерегулированиепредпринимательскойдеятельности 

State regulation of entrepreneurial activity 
3 

HEN -3221 Халықаралықеңбекнарығы 



MRT -3221 

ILM - 3221 

Международныйрыноктруда 

International labor  market 

NI-3221 

RI -3221 

MI - 3221 

Нарықтық инфрақұрылым 

Рыночная инфраструктура 

Market infrastructure 

18. 

DKB-4222 

AU-4222 

AM -4222 

Дағдарысқақарсыбасқару 

Антикризисноеуправление 

Antirecessionary Management 

3 

HIKK-4222  

MIS-4222 

IIC-4222 

Халықаралықинвестициялыққарым-қатынас 

Международноеинвестиционноесотрудничество 

International investment cooperation 

BZh-4222 

BP -4222  

BP-4222 

Бизнесті жоспарлау  

Бизнес - планирование  

Business planning  

19. 

MBBPS-4223 

SPBPG-4223 

SPBAP-4223 

Мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық 

жоспарлау 

Стратегическое планирование и бюджетные процессы в государственном 

управлении 

Strategicplanningandthebudgetaryprocessesinpublicadministration 

3 IZhB -4223 

UIP -4223 

MIP  - 4223 

Инвестициялық жобаларды басқару 

Управление инвестиционными проектами 

Management of investment projects 

SZh-4223 

SP -4223 

SP -4223 

Стратегиялық жоспарлау 

Стратегическое планирование 

Strategic planning 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 27 кредит/ кредитов/ credit 

«Экономиканы мемлекеттік басқару»,  «Сыртқы экономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару»траекториялары 

бойынша кәсіптік пәндері 

 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:  «Государственное управление экономикой»,  

«Государственное управление внешнеэкономической деятельностью» 

Main disciplines for educational trajectories:«State  administration by economy», «State administration by foreign 

economic activity» 

 



20. 

MB-3303 

GB-3303 

GB-3303 

Мемлекет және бизнес 

Государство и бизнес 

Government and Business 
4 

MK-3303 

GP-3303 

SE-3303 

Мемлекеттік кәсіпкерлік 

Государственное предпринимательство 

State enterprise 

21. 

AEZh-3304 

SEP -3304 

SEP -3304 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 

Социально-экономическое планирование 

Socio-economic Planning 
4 

AEDB-3304 

PSER -3304 

PSED-3304 

Әлеуметтік-экономикалық дамуды болжамдау 

Прогнозирование социально-экономического развития 

Predicting the socio-economic development  

22. 

MM -3305 

MM -3305 

MM -3305 

Муниципалдыменеджмент 

Муниципальныйменеджмент 

Municipal Management 
4 

ZhBOO-3305 

МUS-3305 

LGSG-3305 

Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару 

Местное управление и самоуправление 

Local government and self-government 

23. 

MSM – 3306 

MGS -3306 

MPS - 3306 

Мемлекеттіксектордыңменеджменті 

Менеджментгосударственногосектора 

Management of public sector 
3 

ShEMK-3306 

UGFZS -3306 

PFMFC -3306 

Шетелдердемемлекеттікқаржыныбасқару 

Управлениегосударственнымифинансамивзарубежныхстранах 

Public financial management in foreign countries 

24. 

HE-4307 

ME -4307 

IE - 4307 

Халықаралық экономика 

Международная экономика 

International economics 
4 

EShT 4307 

VIYa-4307 

SFL-4307 

Екіншішеттілі 

Второйиностранныйязык 

The second foreign language 

25. 

AE-4308 

ER-4308 

ER-4308 

Аймақтық экономика 

Экономика региона 

Economy of the Region 4 

HEK-4308 

NIS-4308 

Халықаралық экономикалық қатынас 

Национальная инновационная система 
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Namensofdisciplines С
ем

ес
т
р

 

С
ем

ес
т
р

 

S
em

es
tr

 

К
р

ед
и

т
т
ер

 с
а
н

ы
 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

к
р

ед
и

т
о
в

 

Q
u

a
n

ti
ty

o
fc

re
d

it
s 

Қосымша оқыту түрі /Дополнительный вид обучения/ Extra training 

- 2 кредит/ кредита/ credit 

«Экономиканы мемлекеттік басқару»,  «Сыртқы экономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару»траекториялары бойынша 

қосымша оқыту түрі 

Дополнительный вид обучения по образовательным траекториям:«Государственное управление экономикой»,  

«Государственное управление внешнеэкономической деятельностью» 

Extra training for educational trajectories:«State  administration by economy», «State administration by foreign economic activity» 

 

 

 

27 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 
4 2 

Этносаралықтолеранттылықпенқоғамдықкелісімніңқазақстандықүлгісі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия  

Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony 

 

  

NIS-4308 National innovation system 

 

26. 

ASMR-4309 

GRSS-4309 

SRSS-4309 

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование социальной сферы 

State regulation of the social sphere 
 

4 

 
ShEEMR-4309 

GREZS-4309 

SREFC-4309 

Шетелдердегіэкономиканымемлекеттікреттеу 

Государственноерегулированиеэкономикивзарубежныхстранах 

State regulation of the economy in foreign countries 



 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

Мақсаты: мәдени нысандары мен процестерді терең, жан-жақты зерттеу, адам баласының өмір сүру формалары, олардың әртүрлі мәдени 

бағыттарын  көруге студенттердің қабілетін қалыптастыру. 

Мазмұны: адам баласының логикалық тұрғысында өзін-өзі сана мәдениеті ұғымдарын қалыптастыру; мәдениетінің негізгі ұғымдарының 

мазмұны; мәдениет құрылымы және мәдени әралуандылық әлемнің тұрғысында адам болмысының проблемасы (ежелгі заманнан бүгінгі күнге 

дейін); адам дамуының нақты тарихи нысандарын материалдық талдау әлеуметтік-мәдени үрдісінің нақтылы тарихи мазмұны; Қазақстан 

аумағында мәдени үрдістерді қалыптастыру логикасы; дәстүрлі қазақ мәдениетінің мазмұны; қазіргі заманғы Қазақстан -  қағидаттары мен 

Қазақстан Республикасындағы мәдени саясаттың құқықтық шеңберінде мемлекеттік мәдениет. 

Білу: мәдениеттанулық негізгі категориялық аппараты, мәдениет негізгі тұжырымдамасын, Қазақстандық мәдени жүйелерде өз 

ұстанымын, оның ішінде мәдениеттану, қазіргі заманғы қоғамдағы әсіресе әлеуметтік-мәдени үрдістердің әдіснамасы мен әдістерінің негізін. 

Істей алу: өз пікірін білдіруге және дәлелдеу үшін, халықтар арасындағы мәдени және діни айырмашылықтар түсіну және көпұлтты 

қоғамда өмір сүруге, олардың күнделікті және кәсіби-мәдени көзқарастарын пайдалану. тәуелсіз зерттеу жобасын дайындау және жүзеге асыру 

тобымен жұмыс істеу. 

Дағдылану: мәдениеттануда әр түрлі ақпарат көздерін пайдалана отырып,  әлеуметтік-мәдени талдау дайындау және жүзеге асыру. 

Дүниетанымдық құзіреттілік: қоршаған орта жайлы біртұтас ғылыми білім жүйесінің болуы, болмыстың, өмірдің, мәдениеттің 

құңдылықтарын ажырата алу қабілеттілігі; жария және жеке өмір саласында  ағартушылық және тәрбиелік іс-әрекетті жүзеге асыру 

қабілеттілігінің болуы.   

 

Цель курса: формирование у студентов способности видеть многообразие форм существования человеческих сообществ, ориентация их 

на глубокое, всестороннее изучение культурных форм и процессов.  

Содержание курса: логика формирования представлений о культуре в контексте самосознания человеческих сообществ; содержание 

основных концепций культуры; структура культуры и проблема существования человека в контексте многообразия культурных миров; 

конкретно-историческое содержание социокультурного процесса на материале анализа конкретно-исторических форм развития человечества (от 

архаики до современности); логика формирования культурных процессов на территории Казахстана; содержание традиционной казахской 

культуры; состояние культуры в современном Казахстане, принципы и нормативная база культурной политики в РК.  

В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен: 

- знать: базовый категориальный аппарат культурологии, основные концепции культуры, основы методологии и методики проведения 

культурологических исследований, особенности социокультурных процессов в современном обществе, в том числе, в Казахстане,  свою 

позицию в культурных системах; 

- уметь использовать культурологический подход в повседневной и профессиональной деятельности, понимать культурные, 

религиозные отличия между людьми и жить в поликультурном обществе, выражать и обосновывать свою точку зрения. работать в группе, 

подготовить и реализовать самостоятельный несложный исследовательский проект; 



- иметь навыки: подготовки и реализации культурологического исследования, анализа социокультурной информации из различных 

источников. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции: владение целостной системой научных знаний 

об окружающем мире, способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; способность к осуществлению просветительской и 

воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни.  

 

Purpose of the course: formation of students' capacity to see the variety of forms of existence of human communities, targeting them at a deep, 

comprehensive study of cultural forms and processes. 

Course content: the logic of the formation of concepts of culture in the context of self-consciousness of human communities; the content of the 

basic concepts of culture; the structure of the culture and the problem of human existence in the context of the diversity of cultural worlds; concrete 

historical content of the socio-cultural process in the material analysis of specific historical forms of human development (from antiquity to the present 

day); the logic of the formation of cultural processes on the territory of Kazakhstan; the content of the traditional Kazakh culture; state of culture in modern 

Kazakhstan, the principles and legal framework of cultural policy in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline students should: 

- know: basic categorical apparatus of cultural studies, the basic concept of culture, the basis of the methodology and techniques of cultural 

studies, especially socio-cultural processes in contemporary society, including in Kazakhstan, its position in the cultural systems; 

- be able to use cultural approach in their daily and professional activities, to understand the cultural and religious differences between people and 

live in a multicultural society, to express and justify their views, work in a group, to prepare and implement an independent research project is simple; 

- have the skills: preparation and implementation of cultural studies, socio-cultural analysis of information from various sources. 

As a result of development of discipline the student masters world outlook competences: possession of complete system of scientific knowledge of 

world around, ability to be guided in values of life, life, culture; ability to implementation of educational and educational activity in the sphere of public 

and private life. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектептегі пәндер «Тарих»,«Адам және қоғам» 

Школьные дисциплины «История», «Человек и общество» 

Schools social and humanitarian disciplines «History», «Man and Society» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет,  Мемлекет және бизнес, Өндірістік іс-тәжірибе. 

Государственное управление и государственная служба,  Государство и бизнес, Производственная практика. 

Public administration and public service,  Government and Business,Work practice. 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 



Пән мақсаты: қалыптастыру экологиялық дүниетанымды алу туралы терең, жүйелі білім мен түсініктер негіздері туралы қоғамның 

тұрақты дамуы және табиғат, теориялық және практикалық білімдерін заманауи тәсілдері табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қорғау 

ҚО. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Білу ұғымдарды "Экология және Тұрақты даму". Антропогендік ластануы қоршаған ортаның негізгі 

компоненттері. Табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы. Болашақтың энергиясы мен жасыл экономика. Қазақстан Республикасының экологиялық 

саясаты. Жаһандық тұрақты даму мақсатындағы әріптестік. 

Білу қажет: 

- табиғат пен қоғамның өзара әрекеті негіздерінің бастапқы заңдылықтары, жұмыс істеу экожүйелер мен биосфераның дамуының, 

өндірістің зиянды және қауіпті факторлар мен қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері; 

- тұрақты даму және практикалық мәселелердің ғаламдық, аймақтық және жергілікті деңгейлердегі стратегиясы,  тұжырымдамасы; 

-  қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздерін ұйымдастыру принциптері, қауіпсіз өндірістік үрдістер.  

Істей алу қажет: 

- бағалау, экологиялық жағдайы,табиғи ортаның; 

- бағалау жүргізуге техногендік әсер ету, өндірістің қоршаған ортаға. 

Дағдыға ие болу: 

- экожүйелер мен тұтас биосфера  зерттеу компоненттері; 

- табиғатты қорғау міндеттерге байланысты тақырыптарға логикалық пікірталасты жүзеге асыру. 

Құзыреттілік: білім беру барысында табиғатты тиімді пайдалану мен қорғау аумағында қолданбалы зерттеулерді өткізуді қалыптастырады. 

 

Цель дисциплины: формирование экологического мировоззрения, получение глубоких системных знаний и представлений об основах 

устойчивого развития общества и природы, теоретических и практических знаний по современным подходам рационального использования 

природных ресурсов и охраны ОС.  

Краткое описание курса: Знание понятий «Экология» и «Устойчивое развитие». Антропогенное загрязнение основных компонентов 

окружающей среды. Устойчивое развитие природы и общества. Энергетика будущего и зеленая экономика. Экологическая политика Республики 

Казахстан. Глобальное партнерство для устойчивого развития. 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия природы и общества, основы функционирования экосистем и развития биосферы, влияние 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

- концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их решению на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

- основы законодательства по охране окружающей среды; принципы организации безопасных производственных процессов. 

Уметь: 

оценивать экологическое состояние природной среды, 

проводить оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду 

Иметь навыки: 



- изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

- ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач.  

Компетенции:знания по курсу способствуют проведению прикладных исследований в области природопользования и охраны природы. 

 

The purposeof discipline: forming of ecological world view, receipt of thorough system knowledge and ideas about bases of steady development 

of society and nature, theoretical and practical knowledge on modern approaches of the rational use of natural resources and guard of OS. 

Brief description of course : Knowledge of concepts "Ecology" and "Steady development". Anthropogenic contamination of basic components of 

environment. Steady development of nature and society. Energy of the future and green economy. Ecological politics of Republic of Kazakhstan. 

Globalpartnershipforsteadydevelopment. 

To know: 

basic conformities to law of cooperation of nature and society, basis of functioning of ecosystems and development of biosphere, influence of 

harmful and dangerous factors of production and environment on the health of man; 

conception, strategies, problems of steady development and practical going near their decision on global, regional and local levels; 

bases of legislation on the guard of environment; principles of organization of safe productive processes, 

To be able to: 

- to estimate the ecological state of natural environment; 

- to conduct the estimation of technogenic influence of production on an environment. 

To have skills: 

- studies of components of ecosystems and biosphere on the whole; 

- conducts of logical discussion on the themes related to the decision of nature protection tasks. 

Competencies: Knowledge Exchange promote applied research in the field of wildlife management and conservation. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Химия, биология, физика, география және математика (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Химия, биология, физика, география и математика (в объеме школьной программы) 

Chemistry, biology, physics, geography and mathematics (in the volume of the school program) 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Мемлекеттің экономикалық саясаты, Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет,  Мемлекет және бизнес. 

Экономическая политика государства, Государственное управление и государственная служба,  Государство и бизнес. 

The economic policy of the State, Public administration and public service,  Government and Business.  

 

 

Экономика негіздері 

Основы экономики 

Bases of economy 



Пән экономикалық категорияларды, өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну қатынастарын реттейтін  экономикалық заңдылықтарды және 

шаруашылық механизмдерін  оқытады.  

Мақсаты - студенттерге әртүрлі экономикалық жүйелердегі қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы мен 

заңдылықтары туралы теориялық білім беру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: қоғамдық өндіріс және оның құрылымы, экономикалық институттар: меншік және 

кәсіпкерлік, экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары, қоғамдық шаруашылық нысандары, тауарлы өндіріс, ақша,  

нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері,  сұраныс пен ұсыныс, бәсеке және монополия, жүйе ретіндегі ұлттық экономика, экономикалық тепе-теңдік 

және экономикалық өсу, экономикалық циклдер,  инфляция және жұмыссыздық, халықаралық экономикалық қатынастар, сыртқы экономикалық 

қызметті реттеу. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

білуі тиіс:  

- негізгі нарықтық түсініктер; 

-экономикалық ресурстар мен өндіріс факторларын; 

- негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің анықтамасын.  

 Менгеруі керек: 

- негізгі экономикалық қатынастарды ұйымдастырушы субъектіледің әрекетін талдау; 

- негізгі экономикалық қатынастар мен субъектілер әрекетін талдау; 

- негізгі экономикалық процестердің жүйесін талдай білу. 

Дағдылануы керек: 

- әлеуметтік-бағытталған экономиканың Қазақстандағы үлгісінің институционалдық ерекшеліктерін ескере отыра, әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді шешудің дұрыс жолын іздестіруде аналитикалық ойлау дағдыларын игере білуі керек. 

Құзыреттілігі: басқарудың әртүрлі деңгейінде экономикалық құбылыстарды талдауда экономикалық тәсілдерді қолдана білуі.  

 

Дисциплина изучает экономические категории, экономические законы и механизм хозяйствования, регулирующие отношения в 

производстве, распределении, обмене и потреблении. 

Цель курса – изучить общетеоретические аспекты экономической науки, закономерностей функционирования рыночной экономики, 

анализ рыночного механизма и инфраструктуры различных рынков, действующих в целостной экономике. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:основные типы экономических систем, формы общественного хозяйства, 

общая характеристика рыночного хозяйства, основы теории спроса и предложения, предпринимательская деятельность, ее основные виды и 

формы, основы теории индивидуального воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки факторов производства и формирование 

факторных доходов, национальная экономика как система, основные макроэкономические показатели,  безработица и инфляция как проявления 

экономической нестабильности, макроэкономическое равновесие, экономический рост, государственное регулирование: сущность, цели, 

инструменты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



- логику и структуру основ экономической теории; 

- экономические ресурсы и факторы производства; 

- динамику и основные условия  возникновения капитала; 

- структуру издержек и дохода предприятия; 

- определение основных макроэкономических показателей; 

уметь: 

- анализировать современную ситуацию экономического развития общества; 

-используя различные методы, (графический, аналитический) объяснять проблемы экономики; 

- применять математические методы при изучении дисциплины;  

иметь навыки:  

- использования полученных знаний применительно к условиям экономической деятельности Республики Казахстан. 

Быть компетентным: в применении экономических методов при анализе  экономических явлений на разных уровнях управления. 

 

Discipline studies economic categories, economic laws and mechanism managements, regulative relations in a production, distribution, exchange 

and consumption. 

The aim of the course is to study theoretical aspects of economic science, of the laws of functioning of market economy, market mechanism and 

infrastructure of the various markets operating in the whole economy. 

The course content includes the basic sections: basic types of economic systems, forms of social economy, a General characteristic of the market 

economy, fundamentals of the theory of supply and demand, entrepreneurial activity, its main types and forms, fundamentals of the theory of individual 

reproduction, the costs and income of enterprises, factor markets and the formation of factorial income, the national economy as a system, the main 

macroeconomic indicators, unemployment and inflation as manifestations of economic instability, macroeconomic equilibrium, economic growth, state 

regulation: the essence, goals, tools. 

As a result of studying discipline the student should:  

facts: 

- the logic and structure of the foundations of economic theory; 

- economic resources and factors of production; 

- dynamics and basic conditions for the occurrence of capital; 

- the structure of costs and income of the enterprise; 

- definition of the main macroeconomic indicators; 

to be able to: 

- to analyze the current situation of economic development of society; 

-using different methods (graphical, analytical) to explain the problems of the economy; 

- to apply mathematical methods to the study of the discipline;  

to have skills:  

- use the acquired knowledge in relation to the conditions of economic activities of the Republic of Kazakhstan. 



To be competent: in application of economic methods at the analysis  of the economic phenomena on the different levels of management. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Мектептегі пәндер «Математика»,«Адам және қоғам» 

Школьные дисциплины математики, «Человек и общество» 

Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and Society» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекеттің экономикалық саясаты, Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет,  Мемлекет және бизнес. 

Экономическая политика государства, Государственное управление и государственная служба,  Государство и бизнес. 

The economic policy of the State, Public administration and public service,  Government and Business.  

 

 

Саясаттану- Әлеуметтану 

Политология - Социология 

Рolitical science - Sociology  

Курс мақсаты: «Саясаттану- Әлеуметтану» пәні болашақ мамандардың бойында қазіргі әлеуметтік өмірдің күрделі құбылыстар мен 

үрдістерін еңсеру және әр түрлі әлеуметтік, саяси құбылыстарды дұрыс бағалауға, оларға ғылыми көзқарас беруді дамытуға көмектесеу, ғылыми 

ойлау, әлеуметтік және саяси оқиғалардың кәсіби проблемаларын шешу үшін қажетті білімді жабдықтап, демократиялық саяси мәдениет 

қалыптастыру 

Курс мазмұны: «Саясаттану- Әлеуметтану» пәнінің объектісі; социологиялық перспектива және қиял; әлеуметтік және саяси білімдердің 

дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер әдіснамасы; ақпарат жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және әлеуметтік өзара; әлеуметтік 

топтар, ұйымдар мен мекемелер; әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси жүйелер мен қазіргі заманның режимдері; 

Мемлекеттік және азаматтық қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; Саяси мәдениет және идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму 

стратегиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің теориялық және тәжірибелік негіздерін, мектептер мен ғылыми-зерттеу орталықтарын және 

әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы зерттеулерді, саяси ғылымның саяси жүйесі және оның институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу 

принциптерін; 

- істей алу керек: Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-саяси үрдістер мен құбылыстарды талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша және жазбаша 

өз ойымен тұжырымдау; балама динамикалық пайдалану, кәсіби проблемаларды шешу үшін инновациялық социологиялық көзқарастар 

бойынша алған білімдерін қолдану; 

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның проблемаларын талдау, болжау және жоспарлау; төзімділік пен құрметке негізделген 

тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы тұтас көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер әдіснамасы; ақпараттың 

сыйымдылығын ( «сын тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау  

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдардың білім мен белсенді және демократиялық қатысу 

ниетіне негізделген әлеуметтік құзыреттерін қалыптастыру және дамытуға бағытталған; базалық оқыту адамның қабылдауы мен өзара 



түсіністікті дамытуға қабілетті әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы, топта бірге өмір сүру біліктері бар. (жеке, мәдениетаралық, басқа азаматтық 

құзыреті) азаматтық өмірге қатысуға тұтасымен мүмкіндік береді. 

 

Цель курса: «Политология - Социология» формирование у будущего специалиста элементов научного социального мышления и 

мировоззрения, которые помогут ему преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной 

общественной жизни, помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных 

социальных и политических событий и явлений, вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных 

проблем, формирования демократической политической культуры. 

Содержание курса: объект и предмет социологии и политологии; социологическая перспектива и воображение; основные этапы 

развития социологического и политического знания; методология социологического исследования; методы сбора социологической информации; 

общество и социальные взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная стратификация; 

политические системы и режимы современности; государство и гражданское общество; политическое развитие и модернизация; политическая 

культура и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

В результате изучения дисциплины «Политология - Социология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования социально-политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных исследований в области социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично использовать альтернативные, 

новые и/или инновационные социологические подходы к решению профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем современного общества; межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и уважении; методикой проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию информации («критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных компетенций социальной подготовки(личностные, 

межкультурные, гражданскиекомпетенции) позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека.  

 

The aim of the course "Рolitical science - Sociology" is formation at future expert a social elements of scientific thinking and outlook that will help 

to overcome the influence of stereotypes and make sense of complex phenomena and processes of contemporary social life, help navigate the political 

reality, to develop a scientific approach to the assessment of of various social and political events and phenomena, armed with the knowledge necessary for 

a creative solution to their professional problems, the formation of a democratic political culture. 

Course content: the object and the subject of sociology and political science; sociological perspective and imagination; main stages of 

development of sociological and political knowledge; methodology of social research; sociological methods of collecting information; society and social 

interaction; social groups, organizations and institutions; social inequality and social stratification; political systems and regimes of modern times; state and 

civil society; political development and modernization; political culture and ideology; Strategy of development of Kazakhstan till 2050. 



As a result of studying the discipline " Рolitical science - Sociology," a student must: 

- to know: the theoretical and practical foundations and principles of functioning of social and political sciences, schools and research areas, and 

the results of current research in the field of sociology and political science, political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in society, well-reasoned and articulate their thoughts orally and in 

writing, to use acquired knowledge in concrete situations, dynamic use of alternative, new and / or innovative sociological approaches to solving 

professional problems; 

- to have skills: a holistic approach to the analysis, planning and forecasting problems of modern society; interpersonal and intercultural 

communication based on tolerance and respect; methodology of sociological research; capacity for critical perception of information ("critical thinking"). 

The process of the discipline is aimed at the formation and development of the basic training of social competences (personal, intercultural, civic 

competences) allow it in its entirety to participate in civic life, based on knowledge of social and political concepts and structures and a willingness to take 

an active and democratic participation; It has the ability to live together in a group, in the family, in society, in the world, able to cultivate acceptance and 

understanding of the other person. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы», мектептегі пәндер «Тарих»,«Адам және қоғам»  

«Современная история Казахстана», школьные дисциплины «История», «Человек и общество» 

«Modern history of Kazakhstan», schools social and humanitarian disciplines «History», «Man and Society» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Мемлекеттің экономикалық саясаты, Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет,  Мемлекет және бизнес. 

Экономическая политика государства, Государственное управление и государственная служба,  Государство и бизнес. 

The economic policy of the State, Public administration and public service,  Government and Business.  

 

 

Психология 

Психология 

Psychology 

«Психология» пәнін психологиялық емес бағыттағы мамандық студенттері оқиды. 

Пәнді оқытудың мақсаты болып:  студенттерді психология ғылымының теориялық және практикалық  білімдермен қамтамасыз ету, 

студенттердің кәсіби дайындығын нығайтуға үлесін қосатын теориялық және психологиялық білімдермен қаруландыру.  

Курстың мазмұнында әртүрлі психологиялық білімдердің тығыз байланысы бейнеленеді: жалпы, жас ерекшелік, әлеуметтік психология. 

Курс студенттерге мінез-құлықты, іс-әрекетті және адамдардың әртүрлі өмірлік жағдайлардағы өзара әрекеттерін, соның ішінде кәсіби 

педагогикалық іс-әрекетің типтік жағдайларын психологиялық талдауға мүмкіндік береді. 

«Психология» пәнін меңгеру барысында студент: 

Білуі тиіс:  

- фундаметалды , яғни негізгі психологиялық идеяларды, адам дамуы үрдісінің заңдары мен заңдылықтары жайлы; 

- психикалық құбылыстардың негізгі түсініктері және категориялары, механизмдері мен табиғаты туралы; 



Істей алуы қажет: 

- психологиялық құбылыстарды және мәліметтерді слыстыру, талдау. 

Дағдылануы тиіс: 

- өндірістік, іс-тәжірибелік үрдіс кезінде және тұлғааралық қарым- қатынас барысында психология бойынша алған білімдерін 

тәжірибеде дербес қолдану. 

- Құзіреттіліктер: 

- жалпы мәдени, арнайы, кәсіби. 

 

Дисциплину «Психология» изучают студенты не психологических специальностей. 

Целью преподавания дисциплины является: обеспечение студентов знаниями о теории и практике психологической науки; вооружение 

студентов теоретическими и психологическими знаниями, которые будут способствовать усилению их профессиональной подготовки. 

В содержании курса отражена тесная связь разнообразных психологических дисциплин: общей, возрастной, социальной психологии. 

Курс призван помочь студентам в овладении целостным психологическим анализом поведения, деятельности и взаимодействия людей в 

различных жизненных ситуациях, в том числе в типовых ситуациях профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Психология» студент приобретает: 

Знания: 

- о фундаментальных психологических идеях, законах и закономерностях процесса развития человека; 

- основные понятия и категории, механизмы и природу психических явлений. 

Умения: 

- сопоставлять, анализировать психологические явления и факты. 

Навыки: 

- применения на практике полученные знания по психологии в  организации производственного процесса и межличностной 

коммуникации. 

Компетенции: 

- общекультурные, специальные, профессиональные. 

 

Discipline "Psychology" students learn not psychological specialties. 

The purpose of teaching is: to provide students with knowledge about the theory and practice of psychology; arming students with the theoretical 

and psychological knowledge, which will help to strengthen their training. 

The course content reflects the close relationship of various psychological disciplines: the general, age, social psychology. The course aims to help 

students in mastering the holistic psychological analysis of behavior, activities and interaction between people in different situations, including in situations 

typical of professional activity. 

As a result of study of discipline "Psychology" student acquires: 

Knowledge: 

- A fundamental psychological ideas, laws and regularities of the process of human development; 



- The basic concepts and categories, mechanisms and the nature of mental phenomena. 

Abilities: 

- compare, analyze psychological phenomena and facts. 

Skills: 

- Practical application of acquired knowledge in psychology in the organization of the production process, and interpersonal communication. 

Competencies: 

- General cultural, special, professional. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Биология (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Биология (в объеме школьной программы) 

Biology (in the volume of the school program) 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Мемлекеттің экономикалық саясаты, Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет,  Мемлекет және бизнес. 

Экономическая политика государства, Государственное управление и государственная служба,  Государство и бизнес. 

The economic policy of the State, Public administration and public service,  Government and Business.  

 

 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

«Құқық негіздері» пәні заңдық болып табылады және заңтану мамандығынан басқа мамандық  студенттері оқиды. 

Пәннің мақсаты – студенттердің құқықтық білімін шыңдау және тереңдету, осы жолда құқықтық сенімін нығайту, құқықтық мәдениетті 

өркендету,  студенттердің құқықтық әлеуметтік үрдісін қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, білім алушылардың 

дүниетанымын қалыптастыру, қоғамдық және жеке  құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру болып табылады. Құқық салаларын білу 

және оларды өмірлік, қызметтік тәжірибеде қолдана алу.  

 Пәннің мазмұны:Қазақстан Республикасыныңмемлекет және құқық теориясы негіздері, Қазақстан Республикасының конституциялық 

құқық негіздері, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері, Қазақстан Республикасының еңбек құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының отбасы және неке құқығы негіздері,  Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық негіздері,  Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқық негіздері, Қазақстан Республикасының қылмыстық және азаматтық істер жүргізу құқығы негіздері,  Қазақстан 

Республикасының қаржы құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының салық құқығы негіздері,  Қазақстан Республикасының экологиялық 

және жер құқығы негіздері, халықаралық құқық негіздері. 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет: 

Білу қажет: адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін; Қазақстан Республикасында әрекет етуші негізгі 

нормативтік құқықтық актілерді, олардың қолдану аясын дұрыс түсіну; құқық салаларын ажырата білу, әр бір құқық саласы бойынша негізгі 

ұғымдар мен түсініктерді білу; әр түрлі құқық салаларындағы жауаптылық мәселелерін білу. 



Игеру қажет:  нормативтік құқықтық актілерді талдауды, қоғамның мемлекеттік-құқықтық құрылымын,  мемлекеттік биліктің 

субъектілерін және оны жүзеге асыру механизмін бағдарлауды. 

Меңгеру қажет: күнделікті өмірде мемлекет және құқық мәселелеріне байланысты сұрақтар туындаған жағдайларданормативтік-

құқықтық актілерді дұрыс қолдана алу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, коммуникативті, өзіндік менеджмент құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам юридического цикла, но изучается студентами других специальностей. 

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление  знаний студентов,  формирование социально-правовой адаптации и 

мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой культуры и правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  права на 

практике.  

Содержание дисциплины:Основы теории госудрства и права, Основы Конституционного права Республики Казахстан, Основы 

административного права Республики Казахстан, Основы трудового прва Республики Казахстан, Основы семейного права Республики 

Казахстан, Основы уголовного права Республики Казахстан, Основы гражданского права Республики Казахстан,  Основы финансового права 

Республики Казахстан, Основы уголовного процессуального и гражданскокого процессуального права Республики Казахстан,  Основы налового 

права Республики Казахстан, Основы экологического и земельного права  Республики Казахстан, Основы международного права.  

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; действующие нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 

правильно понимать их  применение в пространстве; знать и различать отрасли права, основные понятия и категории  каждой отрасли права; 

основные вопросы юридической ответственности в соответствии с их видами.  

Уметь:  анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую структуру общества, субъектов государственной власти 

и механизм его осуществления.  

Владеть: при возникновении в повседневной жизни вопросов связанных с проблемами государства и права навыками по правильному 

применению  нормативно-правовых актов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, научных коммуникативных, управленческих 

компетенций.  

 

Discipline of "Law basics" behaves to disciplines of legal cycle, but studied by the students 

of other specialities. 

An aim of study of discipline is expansion and deepening  of knowledge of students,  forming of socially-legal adaptation and of world views of 

student,  increase of their legal culture and sense of justice, to know the fields  of law and able to apply  the norms  of right in practice.  

Table of contents of discipline : Bases of theory of госудрства and rights, Bases of the Constitutional right for Republic of Kazakhstan, Basis of 

administrative law of Republic of Kazakhstan, Bases labour прва Republics of Kazakhstan, Bases of family law of Republic of Kazakhstan, Basis of 

criminal law of Republic of Kazakhstan, Basis of civil law of Republic of Kazakhstan,  Basis of financial right for Republic of Kazakhstan, Bases criminal 

judicial and гражданскокого of judicial right for Republic of Kazakhstan,  basis налового right for the republic of Kazakhstan, basis and landed ecolaw  

republic of Kazakhstan, basis. 



Upon termination of study of discipline students must: 

Gentlefolks: rights and freedoms, duties of man and citizen; operating normatively-legal acts of Republic of Kazakhstan, it is correct to understand 

their  application in space; to know and distinguish the fields of law, basic concepts and categories  of every field of law of әр; basic questions of legal 

responsibility in accordance with their kinds.  

Able:  to analyse normative legal acts, государственно-правовую structure of society, subjects of state power and mechanism of his realization.  

To own: in case of occurring in everyday life of questions related to the problems of the state and right by skills on correct application  of 

normatively-legal acts. 

Discipline is sent to forming  of world view, professional, scientific communicative, administrative competenses. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Әлеуметтану-саясаттану 

Современная история Казахстана, Социология-политология 

Modern history of Kazakhstan, Sociology - political science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекеттің экономикалық саясаты,Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет,  Мемлекет және бизнес. 

Экономическая политика государства,Государственное управление и государственная служба,  Государство и бизнес. 

The economic policy of the State,Public administration and public service,  Government and Business.  

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

Курстың мақсаты - қауіпсіздік мәдениетін оқыту, күнделікті өмірде қауіпсіз мінез-құлық үшін оқыту студенттерге табиғи, техногенді 

төтенше жағдайлар, соның ішінде қауіп, болып табылады, олар алғашқы медициналық көмек көрсету салауатты және қауіпсіз өмір салтын мен 

дағдыларды қалыптастыру.          

Пәннің оқу-әдістемелік мәселелері:  

- Зиянды әсерiнен адам және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;  

- Төтенше жағдайлардың зардаптарын болжау және бағалау;  

- Авариялар, табиғи апаттар, және қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдарын пайдалану, сондай-ақ оларды жою жөнiнде шаралар 

қолдану салдарынан өндірістік қызметкерлер, шешімдер халықты қорғау үшін енгізу. 

Студент білу керек курсты оқу нәтижесінде: 

- Қоршаған ортаға, адам денсаулығына және қауіпсіздік теориялық негіздері;  

- Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі, нормативтік-құқықтық және техникалық база;  

- Анатомиялық және адам, травматикалық зиянды және зиянды факторларға физиологиялық әсері;  

Меңгеру тиіс: 

- Қауіпсіздігі мен өндірістік қызметтің экологиялық көрсеткіштерін жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу;  



- Өндірістік қызметкерлер мен төтенше жағдайларда халықты қорғау бойынша шараларды жоспарлауға және жүзеге асыруға;  

- Төтенше жағдайлардың салдарын жоюға құтқару және басқа да шұғыл операциялар қатысу үшін. 

Сатып : тіршілік ету ортасы адам қауіпсіз өзара іс-қимыл әдістерін , нысандар басқару төтенше жағдайларда ( ұйымдардың ) , табиғи 

және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою , сондай-ақ қырып қазіргі заманғы құралдарын пайдалану 

тұрақты жұмыс істеу дағдылары талдау. 

Пән келесі жалпы мәдени және кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру бағытталған : A - жеке және ұжымдық гигиена кадрларды негізделген 

медициналық білім, алғашқы көмек көрсету арқылы; B - әскери денсаулығын сақтау үшін білім мен түсіністік қолдану; C - білім беру 

маңыздылығы туралы ( сызу ) үкімдері ; D - коммуникациялық дағдылар; E - дағдыларын оқыту: бірінші көмек көрсету мүмкіндігі болуы үшін . 

 

Цель курса - воспитание культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в опасных, в 

том числе ЧС природного, техногенного характера, формирования у них здорового и безопасного образа жизни, умений и навыков оказания 

первой помощи. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от вредных воздействий; 

- прогнозирование и оценка последствий ЧС; 

- принятие решений по защите населения, производственного персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по их ликвидации. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

- правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 

- анатомо-физиологические последствия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС; 

- принимать участи в проведении спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС. 

Приобрести: Навыки анализа способов  безопасного взаимодействия человека со средой обитания, устойчивого функционирования 

объектов хозяйствования (организаций) в условиях чрезвычайных ситуаций, вопросов предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и применения современных средств поражения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: А – знание медицинских 

основ личной и коллективной гигиены военнослужащих, основ оказания первой помощи;В – применение знаний и пониманий по сохранению 

здоровья военнослужащих; С – вынесение (составление) суждений о важности знаний;D – коммуникативные навыки;Е – учебные навыки: уметь 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

The aim of the course - training of safety culture, training students for safe behavior in everyday life is in danger, including emergency situations 

of natural, man-made, they form a healthy and safe lifestyle and skills in first aid.  



 Teaching Problems of the discipline: 

- Development and implementation of measures to protect human and environment against harmful effects;  

- Prediction and assessment of consequences of emergency situations;  

- Making decisions to protect the population, production personnel from the consequences of accidents, natural disasters, and the use of modern 

means of destruction, as well as the adoption of measures to eliminate them. 

As a result of studying the course the student should know: 

- Theoretical foundations of human health and safety in the environment; 

- Legal, regulatory and technical basis of health and safety; 

- Anatomical and physiological effects on the human traumatic, harmful and damaging factors; 

To be able to: 

- Develop measures to improve safety and environmental performance of production activities; 

- To plan and implement measures to protect production personnel and the population in emergency situations; 

- To take part in rescue and other emergency operations in the aftermath of emergencies. 

Buy: Skills analysis of human safe interaction methods with habitat , sustainable operation of facilities management (organizations ) in 

emergencies , prevention and elimination of consequences of natural and man-made disasters , and the use of modern means of destruction. 

The discipline is aimed at forming the next general cultural and professional competences : A - medical knowledge based on personal and 

collective hygiene personnel , through the provision of first aid ; B - application of knowledge and understanding to preserve the health of servicemen ; C - 

submission (drafting ) judgments about the importance of knowledge ; D - communication skills ; E - learning skills : to be able to provide first aid . 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика , валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses : biology, chemistry , mathematics, physics , valueology history . 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекеттің экономикалық саясаты, Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет,  Мемлекет және бизнес. 

Экономическая политика государства, Государственное управление и государственная служба,  Государство и бизнес. 

The economic policy of the State, Public administration and public service,  Government and Business.  

 

 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні  педагогикалық мамандықтардың барлық студенттеріне жүргізіледі. 

Пәнді жүргізу мақсаты болып: болашақ педагогтардың гуманистік дүниетанымын дамыту,  кәсіби өзіндік дамуын және тұлғалық 

теориялық білімдер және тәжірибелік дағдылар жүйесін қалыптастыру, студенттердің өзіндік дамуы мен өзіндік тануын педагогикалық қолдау. 



Пәннің мазмұнында әр түрлі гуманитарлық пәндер циклінің тығыз байланысы көрсетілген: психология, педагогика, қазақстан тарихы, 

этика, эстетика, философия, мәдениеттану. Бұл курс педагогтың өзіндік дамуы және кәсіби өзіндік сана, өзіндік тану негізін меңгеруге көмек 

ретінде енгізілген. 

«Өзін – өзі тану» пәнін меңгергеннен кейін соңында студент: 

Білуі тиіс: 

- педагогикалық іс әрекеттің құндылық мағыналық негізін; 

- кәсіби өзіндік дамудың негізгі заңдылықтарын; 

- педагогтың тиімді өзіндік дамуы мен кәсіби өзіндік тану шарттарын және басты механизмдерін. 

Істей алуы қажет: 

- өзіндік әулетін зерттеп отыруы; 

- кәсіби өзіндік дамуының дағдаларын қалыптастыра алуы; 

- кәсіби өзіндік тану мен өзіндік дамудың жеке бағдарламасын орындай алуы және жобалай алуы. 

Дағдылануы тиіс: 

- құзыреттіліктерін жүйелі түрде дамытып отыруы; 

- педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілдерді қолдана алуы. 

Құзіреттілікттер: 

- жалпы мәдени, дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби. 

 

Дисциплину «Самопознание» изучают все студенты педагогических специальностей. 

Целью преподавания дисциплины является: развитие гуманистического мировоззрения будущих специалистов, формирование у них 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и профессионального саморазвития, педагогической поддержки 

самопознания и саморазвития студентов. 

В содержании курса отражена тесная связь разнообразных дисциплин гуманитарного цикла: психологией, педагогикой, историей 

казахстана, этикой, эстетикой, философией, культурологией. Курс призван помочь студентам в овладении основами самопознания и 

профессионального самопознания и саморазвития педагога. 

В результате изучения дисциплины «Самопознание»  студент приобретает: 

Знания: 

-  ценностно-смысловые     основания     педагогической деятельности; 

- основные закономерности профессионального саморазвития; 

- ключевые  механизмы   и  условия   профессионального самопознания и успешного саморазвития педагога. 

Умения: 

- исследовать     собственный          потенциал; 

- приобрести навыки профессионального саморазвития; 

- проектировать   и   осуществлять   индивидуальную программу профессионального самопознания и саморазвития; 

Навыки: 



- систематически     повышать     профессиональную компетентность. 

- применять творческий подход к решению педагогических задач. 

Компетенции: 

- общекультурные, мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные. 

 

Discipline «Self-knowledge» study all the students of pedagogical specialties. 

The purpose of teaching is: development ofhumanistic outlookof future teachers, the formation of theirsystemof theoretical knowledge 

andpractical skillsof personal and professionalself-development, self-knowledge andpedagogical supportself-developmentof students. 

Thecourse contentreflects theclose relationshipof variousdisciplines ofthe humanities: psychology,pedagogy, history of Kazakhstan, ethics, 

aesthetics, philosophy, cultural studies. 

The course isdesigned to enable studentsto masterthe basics ofself-knowledge andself-knowledge andself-development ofa professionalteacher. 

As a result of study of discipline " Self-knowledge" student acquires: 

Knowledge: 

- value-semantic base of educational activities; 

- basic laws of professional self-development; 

-  key mechanisms and conditions of professional self-knowledge and self-development of a successful teacher. 

Abilities: 

- exploretheir own potential; 

- acquire the skillsof professionalself-development; 

- design and implement individual program of professional self-knowledge and self-development. 

Skills: 

- applycreative approach toteachingproblems; 

- systematically improve the professional competence. 

Competencies: 

General cultural, ideological, communication and professional. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Әлеуметтану-саясаттану 

Современная история Казахстана, Социология-политология 

Modern history of Kazakhstan, Sociology - political science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекеттің экономикалық саясаты, Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет,  Мемлекет және бизнес. 

Экономическая политика государства, Государственное управление и государственная служба,  Государство и бизнес. 

The economic policy of the State, Public administration and public service,  Government and Business.  

 

 



Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

Mathematics in Economics 

Экономика бағытындағы мамандарды дайындау жүйесінде «Экономикадағы математика» пәнін оқыту мақсаттары: 

- экономикалық есептерді шешу, анализ жасау, модельдеуде қажетті (кейбір жағдайларда компьютерлік технологияларды қолдана 

отырып) математикалық біліммен қаруландыру; 

- студенттерге маман ретінде болашақ қызметтері аясында кездесетін құбылыстар мен процесстерді жорамалдау және зерттеуге 

мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу;  

- экономикалық мәселелерді зерттеуде өздік анализ жасай білу және өз жұмысының жетістікке жетуінің ғылыми жолдарын іздеуге 

талпынуын дамыту үшін білім мен біліктіліктерін қалыптастыру; 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:сызықты алгебра сұрақтары және олардың  экономикадағы қолданылуы, 

арифметикалық векторлар және сызықты теңдеулер жүйелері, матрица жәнеанықтауыштар, сызықты экономикалық моделдер, аналитикалық 

геометрия элементтері, бір және бірнеше айнымалылы функциялардың математикалықталдауы, қатарлар және дифференциалдық теңдеулер. 

«Экономикадағы математика» пәнін оқыту нәтижесінде студент: 

Білуі керек: математиканың әдістерін, математиканың басқа ғылымдардың дамуындағы үлесін, математикалық әдістердің кайда және 

қалай қолданылатынын; негізгі анықтамалар, теоремалар, ережелерді,математикалық әдістерді және қолданылуларын білу керек. 

Меңгеруі керек: курстың қарастырылатын тақырыптары бойынша есептер шығаруды, өз бетімен білімін жетілдіріп толықтыра білуді.  

 Дағдылануы керек: математика тақырыптарының есептерін шығаруға және ол білімдерін экономикалық үрдістерді модельдеуде 

қолдана білуге. 

Құзыретті болу:экономикалық жүйелерді басқару және жетілдіруді болжау үшін экономикалық жүйелерді математикалық модельдеу 

әдістерін меңгергенін және оны практикада қолдануын көрсете білу. 

 

Цель дисциплины «Математика в экономике» в системе подготовки специалиста по экономическим направлениям: 

- освоение математического аппарата помогающего моделировать, анализировать и решать экономические задачи с приложениями, 

при необходимости с использованием компьютерной технологии; 

- помочь студентам усвоить математические методы, дающие возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области 

будущей деятельности студентов как специалистов; 

- формировать умения и навыки самостоятельного анализа исследования экономических проблем, развивать стремление к научному 

поиску путей совершенствования своей работы. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:вопросы линейной алгебры и ее приложений в экономике,арифметические 

векторы и системы линейных уравнений, матрицы и определители, линейные экономические модели, элементы аналитической геометрии, 

математический анализ функций одной и нескольких переменных, ряды и дифференциальные уравнения. 

В результате изучения курса «Математика в экономике» студент: 

должен знать: иметь представление о методах математики, о ее роли в развитии других наук, где и как применяются математические 

методы; знать основные определения, теоремы, правила, математические методы и практические применения; 



должен уметь: приобрести практические навыки в решении задач на все предусмотренные программой темы курса; развить умение и 

способности самостоятельно пополнять свое образование. 

должен владеть навыками решения экономических задачи с приложениями, при необходимости с использованием компьютерной 

технологии. 

Компетенции: Демонстрирует знание методов математического моделирования экономических систем как основу для прогнозирования 

развития и управления экономическими системами, способность применять знания на практике. 

 

Discipline purpose of "Mathematician in economy" in system of training of the specialist in the economic directions: 

- development of the mathematical apparatus helping to modeklirovat, analyze and solve economic problems with priklozheniye, if necessary with 

use of computer technology; 

- to help students to acquire mathematical methods, dayukshchy an opportunity to study and predict processes and the phenomena of area of future 

activities of students as specialists; 

- to create skills of the independent analysis of a research of economic problems, to develop aspiration to nakuchny search of ways of enhancement of 

the work. 

Content of discipline includes the main sections: questions of linear algebra and its applications in economy, arithmetic vectors and systems of the 

linear equations, matrixes and determinants, linear economic models, elements of analytical geometry, mathematical analysis of functions of one and several 

variables, ranks and differential equations. 

As a result of studying of a rate of "The mathematician in economy" student: 

shall know: to have an idea of mathematics methods, of its role in development of other sciences where and as mathematical mektoda are applied; to 

know the main determinations, theorems, rules, matematikchesky methods and practical applications; 

shall be able: to purchase practical skills in the solution of tasks on everything the rate subjects provided by the program; to develop ability and 

capabilities independently to fill up the education; 

should have skills of solving economic problem with applications, if necessary with the use of computer technology. 

Competences: Shows knowledge of methods of mathematical modeling of economic systems as a basis for forecasting of development and 

management of economic systems, a capability to put knowledge into practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Математика мектептегі пәндер  

Школьные дисциплины математики 

Schools matematics disciplines  

Постреквизиттер / Постреквизиты / post-requisites 

Макроэкономика, Мемлекеттік сектордың менеджменті , Аймақтық экономика және басқару. 

Макроэкономика, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление. 

Macroeconomics, Management of Public Sector, Regional economy and management. 

 

 



Микроэкономикалық талдаудың негіздері 

Основы микроэкономического анализа 

Fundamentalsofmicroeconomicanalysis 

Пән микроэкономикалық талдаудың негіздерін оқытады. 

Мақсаты- студенттерге микроэкономика принциптеріне терең түсініктеме беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  Микроэкономикаға кіріспе.  Негізгі ұғымдары мен әдістері. Сұраныс және ұсыныс 

теориясының негіздері.Сұраныс пен ұсыныс икемділігі. Салықтардың әсері. Тұтынушылардың мінез-құлқы. Өндіріс технологиясы. Өндіріс 

шығындары.Бәсекелес фирмалардың мінез-құлқы. Монополия және монопсония.Монополистік бәсеке және олигополия.Өндіріс факторларының 

нарығы.Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: 

- микроэкономикалық талдаудың әдіснамасын; 

- нарықтық тепе-теңдік ұғымын және салыстырмалы статика әдісімен мінез-құлқын бағалау үй шаруашылықтарының және 

фирмалардың өзгерістерінің әсерінен экзогенді айнымалылардың әр түрлі нарықтық құрылымдарда пайдалануды. 

Меңгеруі керек: 

- микроэкономикалық талдау тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайды талдау. 

- әр түрлі нарықтық құрылымдарда экзогенді айнымалылардың және фирмалардың өзгерістерінің әсерінен үй шаруашылықтарының 

мінез-құлқын бағалау үшін салыстырмалы статиканы пайдалану. 

Дағдылануы керек: 

- экономикалық жағдайды  бағалау арқылы микроэкономикалық талдау негізінде  өз бетінше тиімді шешім қабылдауға дағдылану. 

Құзыретті болу: үй шаруашылығы, фирмалар, түрлі салалар деңгейінде талдау жұмыстарында микроэкономика қағидаларын қолдану.  

 

Курс изучает основы микроэкономического анализа. 

Цель курса – дать студентам глубокое понимание принципов микроэкономики. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:Введение в микроэкономику. Основные понятия и методы. Основы теории 

спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Влияние налогов. Поведение потребителей. Технологии производства Издержки 

производства. Поведение конкурентной фирмы. Монополия и монопсония. Монополистическая конкуренция и олигополия. Рынки факторов 

производства.Общественные блага и внешние эффекты 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

знать: 

- теориюмикроэкономического анализа; 

- понятие рыночного равновесия;  

уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микроэкономического анализа; 



- использовать метод сравнительной статики для оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных 

переменных в различных рыночных структурах; 

владеть: 

- навыками самостоятельного принятия эффективных решений на основе микроэкономического анализа и оценки экономической 

ситуации. 

Быть компетентными:в применении  принципов микроэкономики для анализа поведения домохозяйств, фирм и оценки экономической 

ситуации. 

 

The purpose of the course - to give students a thorough understanding of the principles of microeconomics. 

Course content: Introduction to Microeconomics. Basic concepts and methods Basic theory of supply and demand. The elasticity of supply and 

demand. The tax impact. Consumer behavior. Production technologies Production costs. The behavior of a competitive firm. Monopoly and monopsony. 

Monopolistic competition and oligopoly. Factor Markets/ Obschestvennye goods and externalities 

Students who have completed the study of the discipline, the result should be: 

Know: 

- Theoryof microeconomic analysis; 

- The notion of market equilibrium and to be able to use the method of comparative statics to assess the behavior of households and businesses 

under the influence of changes in the exogenous variables in the different market structures. 

To be able to: 

- To analyze the specific situation in the economy from the standpoint of microeconomic analysis. 

- To use the method of comparative statics to assess the behavior of households and businesses under the influence of changes in the exogenous 

variables in the different market structures 

Own: 

- The skills of independent decision-effective solutions based on micro-economic analysis and assessment of the economic situation. 

    To be competent:in the application of the principles of microeconomics to analyze the behavior of households, firms and the evaluation of the 

economic situation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектептегі математика пәндері 

Школьные дисциплины математики 

Schools matematics disciplines  

Постреквизиттер / Постреквизиты / post-requisites 

Макроэкономика, Мемлекеттік сектордың менеджменті , Аймақтық экономика және басқару. 

Макроэкономика, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление. 

Macroeconomics, Management of Public Sector, Regional economy and management. 

 

 



Микро- және макроэкономиканың үлгілері 

Модели микро и макроэкономики 

Models of micro and macroeconomics 

«Микро- және макроэкономиканың үлгілері» пәні экономикалық өсім мен циклдардың, жалпы экономикалық тепе-теңдіктің негізгі 

математикалық үлгілерін оқытады.   

Мақсаты: айырбас, өндіріс, бөлу  және тұтыну саласында кездесетін үрдісті сипаттау үшін қолданылатын негізгі математикалық 

үлгілерді оқыту.    

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  Курс пәні. Экономикадағы математикалық үлгілеу әдістерінің тарихы және даму 

болашақтары. Микро-макроэкономикалық талдау қағидалары. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және оларды ұлттық есептер жүйесінде 

өлшеу әдістері. Экономикалық циклдар теориясы.  

 Нәтижесінде студент: 

білуі керек: экономикада және қаржыда математикалық аппарат кең қолданылатын құрылымда математикалық үлгілерді дұрыс қолдану. 

меңгеруі керек: негізгі экономикалық модельдер тұрғысынан экономиканың нақты жағдайды талдау; әртүрлі нарықтық құрылымдарда 

экзогендік айнымалыларға әсерінен үй шаруашылықтары мен бизнес әрекетін бағалау үшін салыстырмалы статика әдісін қолдану; негізгі 

экономикалық өзгерістер, қоғамдағы экономикалық қарым-қатынастар туралы елімізде және шетелде құзыретті талдау.  

дағдылануы керек: экономикалық жағдайларды талдау және бағалау негізінде тиімді шешімдерді өзінше қабылдау. 

Құзыретті болу: тұтыну, өндіру, айырбастау, бөлу  салаларындағы әр түрлі процесстерді сипаттауда математикалық үлгілерді қолдануға.  

 

Дисциплина «Модели микро и макроэкономики» изучает основные математические модели общего экономического равновесия, циклов 

и экономического роста. 

Цель: изучить основные математические модели, используемые для описания процессов, протекающих в сферах обмена, производства, 

распределения и потребления. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Предмет курса, история и перспективы развития методов математического 

моделирования в экономике. Принципы микро-макроэкономического анализа. Основные макроэкономические показатели и способы их 

измерения в системе национальных счетов. Теория экономических циклов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: применения адекватных математических моделей в экономике и финансах, при построении которых широко используется 

математический аппарат. 

уметь: анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций основных моделей экономики; использовать метод сравнительной 

статики для оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах; 

компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни общества в своей стране и за ее пределами. 

иметь навыки:принятия решений на основе анализа экономической ситуации. 

Быть компетентными:в применении  основных математических моделей, используемых для описания процессов, протекающих в сферах 

обмена, производства, распределения и потребления. 

 



Discipline "Models of micro and macroeconomics," examines the basic mathematical model of general economic equilibrium, cycles and 

economic growth. 

Purpose: to study the basic mathematical models used to describe the processes occurring in the areas of exchange, production, distribution and 

consumption. 

Contents include basic sections: The subject of the course, the history and prospects of development of methods of mathematical modeling in 

economics. Principles of Macroeconomic Analysis. The main macroeconomic indicators and methods of measurement in the national accounts. The theory 

of economic cycles. 

As a result of the discipline masters should: 

know: the use of appropriate mathematical models in economics and finance, the construction of which is widely used mathematical apparatus. 

be able to: 

- analyze the specific situation in the economy from the standpoint of the basic models of the economy; 

- use the method of comparative statics to assess the behavior of households and businesses under the influence of changes in the exogenous 

variables in the different market structures; 

- competent to talk about the major economic events, relationships economic life in the country and abroad. 

have the skills of independent decision-effective solutions based on the analysis and evaluation of the economic situation. 

To be competent:to apply basic mathematical models used to describe the processes occurring in the areas of exchange, production, distribution 

and consumption. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Математика мектептегі пәндер  

Школьные дисциплины математики 

Schools matematics disciplines  

Постреквизиттер / Постреквизиты / post-requisites 

Макроэкономика, Мемлекеттік сектордың менеджменті , Аймақтық экономика және басқару. 

Макроэкономика, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление. 

Macroeconomics, Management of Public Sector, Regional economy and management. 

 

 

Каржы 

Финансы 

Finance 

«Қаржы» курсы базалық оқу пәнін білдіреді, онда экономика ғылымын маңызды құраушылардың бірі – қаржы туралы ғылымның 

ерекшеліктері зерделенеді. 

Мақсаты: студенттерді қаржылық категорияларды, терминдер ұғымдарын, жіктелуін, әлеуметтік-экономикалық процестердегі мәні мен 

орнын меңгеруде теориялық және практикалық дайындауды қамтамасыз ету болып табылады. 



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Қоғамдық ұдайы өндірістегі қаржының мәні, функциялары және ролі, Қаржы жүйесін 

ұйымдастыру, Қаржы саясаты және қаржы механизмі, Шаруашылық жүргізетін субъектілер қаржысы, Мемлекет қаржысының жалпы 

сипаттамасы, Мемлекеттің  табыстары мен шығыстары, Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру, Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар, 

Мемлекеттік кредит және мемлекеттік қарыз, Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу, Қаржы нарығы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

Білу керек: 

- қаржының мәні мен қызмету ету тетігін, нарық жағдайындағы қаржының рөлін, қаржыны басқару мазмұнын және негіздерін, қаржы 

жүйесінің құрамын, оның құрылуы мен дамуының заңдылығын білу; 

- қаржы саясатын әзірлеу және жүзеге асыру тетігін теориялық тәсілдемесін; 

- елдегі болып жатқан қаржылық үдістері талдай білу, оларға шынайы баға беру, қаржыны басқару саласындағы шешімдерді 

оңтайландыру жолдарын анықтау; 

- қаржы саласыңдағы болып жатқан өзгерістерді түсіну, қаржылық құбылыстар мен макро және микро деңгейдегі үрдістердің өзара 

байланысын  талдау; 

- экономикалық үрдістер мен құбылыстарды сипаттайтын қаржылық қөрсеткіштерді есептеу мен талдаудың заманауи әдістемесін игеру; 

Істей алу керек: 

-мемлекеттік бюджеттің кірісімен шығысының құрылымын талдау; 

-мемлекеттің қаржы және салық саясатының экономикаға әсерін бағалау; 

-қаржы нарығының оптималды жұмыс жасау жағдайын анықтау, оның тиымсыз, қолайсыз даму жақтарын анықтау; 

-қәсіпорынның қаржылық жоспарын құру және талдау. 

Дағдылануы керек: 

- экономикалық үдерістерді сипаттайтын қаржылық қөсеткіштерді есептеудің қазіргі әдістемесін және қаржылық қөрсеткіштердің 

талдауын игеру, сондай-ақ қаржылық қөрсеткіштерді жинақтау, өндеу және талдаудың заманауи әдістерін игеру. 

Құзыретті болу: қаржы әдістерін түсінуге және оларды практикада қолдануға. 

 

Дисциплина изучает общие закономерности, структуру и принципы организации современной финансовой системы, финансовых 

рынков и финансовых отношений. 

Цель курса – изучение студентами теоретических основ и формирование практических умений и навыков в области финансов. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: научно-теоретические основы финансовой системы страны, взаимосвязь и 

взаимодействие ее звеньев; особенности работы экономики и финансов общественного сектора; взаимосвязь звеньев финансовой системы, 

порядок формирования и использования внебюджетных фондов, финансовые инструменты денежного рынка и рынка капиталов, особенности 

функционирования национального финансового рынка и тенденции интеграции в мировой рынок. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- специфику и закономерности организации финансовой системы страны, взаимосвязь и взаимодействие ее звеньев;  

- особенности работы экономики и финансов общественного сектора;  



- финансовую систему, взаимосвязь звеньев финансовой системы, порядок формирования и использования внебюджетных фондов; 

  - финансовые инструменты денежного рынка и рынка капиталов, особенности функционирования национального финансового рынка и 

тенденции интеграции в мировой рынок; 

уметь: 

- анализировать структуру доходов и расходов государственного бюджета;  

-  оценивать влияние на экономику финансовой и налоговой политики государства;  

-  определять условия достижения оптимального функционирования финансового рынка, уметь распознавать критические точки его 

нерационального развития; 

- уметь анализировать ситуацию на финансовом рынке и оперировать финансовыми инструментами; 

владеть:навыками использования знаний, полученных по дисциплине, в своей практической деятельности. 

Быть компетентными: в применении форм и методов финансовой деятельности в практической работе. 

 

The discipline studies the general laws, the structure and principles of the modern financial system, financial markets and financial relations. 

The aim of the course - the study of theoretical foundations and the formation of practical abilities and skills in the field of finance. 

Contents includes basic sections: scientific and theoretical foundations of the financial system, the relationship and interaction of its components; 

features of the Economy and Finance of the public sector; interconnection links of the financial system, the order of formation and use of budget funds, financial 

instruments of the money market and the capital market, particularly the functioning of the national financial market and integration trends in the world market. 

As a result of studying the discipline, students should: 

know: 

- Specificity and laws organizing the financial system of the country, the relationship and the interaction of its components; 

- Features of the Economy and Finance of the public sector; 

- The financial system, the relationship of units of the financial system, the order of formation and use of budgetary funds; 

- Financial instruments of the money market and the capital market, particularly the functioning of the national financial market and integration 

trends in the world market; 

be able to: 

- To analyze the structure of revenues and expenditures of the state budget; 

- Assess the impact on the economy of financial and tax policy of the state; 

- Determine the conditions for optimum functioning of the financial market, be able to identify the critical points of its unsustainable development; 

- Be able to analyze the situation on the financial market and financial instruments operate; 

be skilled: the skills of using the knowledge gained in the discipline in their practice. 

Be competent: in the application forms and methods of financial activities in the practical work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты 
Экономикалық ілім  

Экономическая теория  

Economic theory  



Постреквизиттер / Постреквизиты 

Макроэкономика, Мемлекеттік сектордың менеджменті , Аймақтық экономика және басқару 

Макроэкономика, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление 

Macroeconomics, Management of Public Sector, Regional economy and management. 

 

 

Валюталық қатынастарды мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование валютных отношений 

State regulation of the social sphere 

Пән валюталық саясаттың басты бағыттары мен нысандары елдердің валюталық-экономикалық жағдайын қарастырады. 

Мақсаты - валюталық реттеу мен валюталық бақылаудың қағидаларын сипаттап,  Қазақстан Республикасының валюталық нарығының 

қазіргі жағдайының мәселелерін талдау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   халықаралық  валюталық жүйесінің қалыптасуы және оның даму кезеңдері, мақсаты 

мен қызметтері, валюталық қатынастың маңызы, қажеттігі және әдістері, валюталық қатынастарды нарықтық және мемлекеттік реттеу, 

 валюталық қатынастың даму жолдарының әлемдік тәжірибесі, ҚР-дағы валюталық қатынастың даму бағыттары, халықаралық валюталық 

қатынастарды реттеу екі түрде жүзеге асырылады: нарықтық реттеу, мемлекет тарапынан реттеу, халықаралық валюталық жүйенiң негiзгi 

құраушы элементтерi. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі керек: валюталық саясаттың басты бағыттары мен нысандары елдердің валюталық-экономикалық жағдайын. 

Меңгеруі керек: қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы қажет.  

Дағдылануы керек: валюталық саясаттың негізгі бағыттарын есте сақтап, категориялар, талдау әдістерін, есептеу жолдарын іс жүзінде 

пайдалануға дағдылану. 

Құзыретті болу:практикалық жұмыста  мемлекеттік реттеудің нысандары мен әдістерін валюталық нарықтың маңызды кәсіпкерлік 

қызмет саласында қолдануда. 

 

Дисциплина изучает общие закономерности, структуру и принципыорганизации современной валютной системы, валютных рынков и 

международныхкредитных отношений. 

Цель курса – изучение студентами теоретических основ и формирование практических умений и навыков в области государственного 

регулирования валютного рынка как важнейшей сферы предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Понятие и виды котировки валютного курса. Расчетные виды валютного 

курса. Множественная валютная практика. Гибридные виды  валютного курса. Равновесный валютный курс. Зависимость цен от валютного 

курса. Эластичность спроса и предложения иностранной валюты. Условие Маршалла - Лернера. Стабильность валютного курса. Джей- кривая. 

Платежный баланс и основы валютного регулирования. Валютная политика государства. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 



знать:общие закономерности, структуру и принципыорганизации современной валютной системы, валютных рынков и 

международныхкредитных отношений; 

уметь: анализировать процессы на мировом уровне, выявлять проблемыэкономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы ихрешения с учетом критериев социально-экономической эффективности; 

владеть: навыками самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области 

проведения валютной политики. 

Быть компетентными:в применении форм и методов государственного регулирования валютного рынка как важнейшей сферы 

предпринимательской деятельности в практической работе. 

 

The purpose of development of discipline is deeper studying by students theoretical knowledge and practical skills in the field of functioning of the 

currency market as most important sphere of business activity. 

Course content: Concept and types of quotation of the exchange rate. Payment types of exchange rate. Multiple currency practices. Hybrid forms 

of the exchange rate. The equilibrium exchange rate. The dependence of the price of the exchange rate. Elasticity of demand and supply of foreign 

currency. Conditions Marshall - Lerner. The stability of the exchange rate. Dzhey- curve. The balance of payments and the fundamentals of currency 

regulation. The monetary policy of the state. 

As a result of studying the discipline, students must: 

To know: the General regularities of the structure and principles of organization of the modern monetary system, foreign exchange markets and 

international credit relations. 

Be able to: analyze processes on a global level, to identify economic problems in the analysis of concrete situations, to offer their solutions against 

the criteria of socio-economic efficiency. 

To possess: skills for independent development and implementation of the necessary mechanisms to solve specific problems in conducting 

monetary policy. 

To be competent:in the application forms and methods of state regulation of the currency market as the most important sphere of business activity 

in the practical work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты 

Экономикалық ілім  

Экономическая теория  

Economic theory  

Постреквизиттер / Постреквизиты 

Макроэкономика, Мемлекеттік сектордың менеджменті , Аймақтық экономика және басқару 

Макроэкономика, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление 

Macroeconomics, Management of Public Sector, Regional economy and management. 

 

 

Қаржы менеджменті 



Финансовый менеджмент 

Financial management 

Пән қаржылық ресурсты және шаруашылық субьектілерінің арасында қаржы ресурстарының қозғалысы кезінде пайда болған қаржылық 

қатынастарды  басқарудың стратегиясы мен тактикасын оқытады. 

Мақсаты – қазақстанның экономикалық ерекшеліктерін ескере отырып, нарық жағдайындағы шаруашылық қызметпен айналысатын 

субъектілерді қаржылық басқарудың теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілерін зерттеу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Қаржы менеджменті саласындағы  фундаментальды мәселелер. Жобаларды 

басқару.Шығынды басқару.Компания бағасын басқару. Нарықтық экономика жағдайында каржыны басқару.  

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

білу қажет:қаржы менеджменті әдістерін,қызметтері; жүргізілетін зерттеудің шегінде мәселелерді шешу құралдары мен 

әдістерін;кәсіпорынның кұнын басқару; 

істей алу қажет:қазіргі және болашақтағы акша ағынын есептей алу; инвестициялық жобаны талдау-айналым капиталын басқару; 

дағдыға ие болу: кәсіпорынның кұнын басқару және капитал айналымы;өндірістік  және қаржылық тәуекелдікті басқару;жедел талдау. 

Құзыретті болу: қаржы ресурсын және қаржы қатынасын қорзғалысын басқаруға. 

 

Дисциплина изучает стратегию и тактику управления движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих между 

хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых ресурсов.  

Цель - изучение теоретических основ и прикладных аспектов управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов в 

условиях рынка с учетом особенностей экономики Казахстана 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Фундаментальные концепции финансового менеджмента. Управление 

стоимостью проекта. Управление стоимостью компании. Структура капитала и дивидендная политика. Финансовые решения краткосрочного 

характера. Стратегия и тактика финансового управления в современной рыночной экономике.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:функции и методы финансового менеджмента;особенности управления стоимостью проекта и компанией;структуру капитала и 

дивидендную политику; 

уметь:рассчитывать будущую и текущую стоимость денежного потока;анализировать инвестиционные проекты;управлять основным и 

оборотным капиталом; 

иметь навыки:анализа стоимости и структуры капитала; оценки производственного и финансового риска; операционного анализа. 

Быть компетентным в управлении движением финансовых ресурсов и финансовых отношений. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The purpose of discipline - the study of the theoretical foundations and practical aspects of the financial management of business entities in the 

market conditions, taking into account features of the economy of Kazakhstan  

Course content - economic reading of the balance sheet, asset management, the results of the analysis of the effectiveness of the use of fixed 

assets.  



In the process of studying the discipline a student must:  

know: basic techniques and problem-solving tools as part of the research, principles, methodology and procedure for reporting, surveys, 

publications on the results of the research; 

be able to: make a choice of methods and means of solving problems that are adequate to the objectives of ongoing research; draw up reports, 

surveys, publications in accordance with the norms and standards; 

have skills: the use of modern mathematical tools to solve the economic problems of content.  

Be competent in the management of financial resources and financial relations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты 
Экономикалық ілім  

Экономическая теория  

Economic theory  

Постреквизиттер / Постреквизиты 

Макроэкономика, Мемлекеттік сектордың менеджменті , Аймақтық экономика және басқару 

Макроэкономика, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление 

Macroeconomics, Management of Public Sector, Regional economy and management. 

 

 

Экономикалық ілімдер тарихы 

История экономических учений 

History of economic thought 

 

История экономических учений представляет собой самостоятельную научную дисциплину, имеющую обширную сферу исследования, 

начиная с зарождения экономических идей в произведениях древних мыслителей и кончая современной экономической мыслью.  

Цель курса: формирование научного мировоззрения у студентов, будущих специалистов экономической сферы, воспитание нового 

экономического мышления и культуры, умение выявлять реальные противоречия процесса познания и находить пути их разрешения. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Предмет и метод истории экономических учений. Экономические 

воззрения античности и средневековья, Зарождение экономической науки, Возникновение классической политической экономии, Развитие 

классической традиции в теориях классиков постмануфактурного периода,  Эволюция социалистических идей, «Старая» историческая школа. 

Экономическое учение марксизма,  Нетрадиционные экономические теории, Маржинализм и формирование неоклассической экономической 

теории, Кейнсианство и его эволюция, Институционализм Экономические концепции российских и советских ученых, Возникновение и 

развитие экономических взглядов в Казахстане, Современное развитие экономических доктрин, Новые экономические проблемы последней 

четверти 20 – начала 21 вв. 

В результате изучения дисциплины студентдолжен: 

знать: 

 - основные проблемы и перспективы развития экономических учений; 



- место истории экономических учений в системе экономических наук; 

- формирование основных направлений современной экономической мысли;  

- основные этапы развития экономической мысли ( начиная с древнейших времен и до современности) и теоретические особенности 

основных научных школ Х1Х-ХХ вв.; 

- основных представителей ведущих научных школ и направления их научного поиска, а также значение их исследования для 

современной экономической науки.  

уметь: 

- рассматривать и исследовать экономические учения как объект формирования методологии деятельности компетентного специалиста;   

- понимать адекватность принимаемой концепции в экономической политике - государств реальным потребностям экономической 

жизни; 

- свободно ориентироваться в основных концепциях и направлениях современной экономической теории; 

 - применять полученные теоретические знания об эволюции экономической мысли и многообразии теоретических подходов к 

исследованию экономических явлений в процессе самостоятельного творческого поиска при написании научно-исследовательских студенческих 

работ. 

Владеть навыками: 

- анализа экономической ситуации в стране и в мире с различных точек зрения, исходя из богатого опыта развития мировой 

экономической мысли.  

Быть компетентным: в анализе основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

 

Экономикалық ілімдер тарихы экономикалық ой пікірлердің қалыптасуын, олардың дамуын зерттейді. 

Мақсаты: экономикалық теориядағы экономикалық пікірлер мен көзқарастардың жүйелік ерекшеліктеріне және даму кезеңдеріне 

айқындама беру және әртүрлі теоретикалық мектептердің пайда болу тарихын, экономист ғалымдардың өмірбаянын, экономика іліміне қосқан 

үлестерін зерттеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Экономикалық ілімдер тарихының пәні және әдісі, Экономикалық ғылымның пайда 

болуы, Меркантилизм, Физиократтар, Классикалық саяси экономия, Социалистік теория. Марксизм, Тарихи мектеп, Маржинализм, 

Неоклассикалық экономикалық теория, Кейнсиандық және оның эволюциясы, Әлеуметтік-институциональдық бағыт, Неоклассикалық мектеп 

және неолиберализм эволюциясы, Монетаризм ,  Ресей және Кеңестік экономика ғылымының дамуы, Қазақстандағы экономикалық 

көзқарастардың пайда болуы және даму. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

білуі тиіс: 

 - экономикалық ілімдердің негізгі мәселелері мен болашағын; 

- экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының алар орнын; 

- негізгі заманауи экономикалық ойларды қалыптастыруды;  



- экономикалық ойлардың дамуының негізгі кезеңдері ( ескі заманнан бастап қазіргі заманға дейін) Х1Х-ХХ ғғ. негізгі экономикалық 

мектептердің теориялық ерекшеліктерін; 

- негізгі жетекші ғылыми мектептер өкілдерінің және олардың ғылыми ізденістердің бағыттары, сонымен қатар олардың заманауи 

экономикалық ғылымдарды зерттеудегі орнын.  

істей алуы тиіс: 

- компетентті мамандардың қызметінің әдіснамасын қалыптастыру объектісі ретіндегі экономикалық ілімдерді қарастыру және зерттеу;   

- экономикалық саясаттағы қабылданған тұжырымдама дұрыстығын түсіну –мемлекеттің экономикалық өміріндегі нақты қажеттіліктері; 

- заманауи экономикалық теорияның негізгі бағыттары мен тұжырымдамаларында еркін бағдарлану; 

 - экономикалық ойлар эволюциясы туралы алған теориялық білімдерін және студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу кезінде 

өзіндік шығармашылық ізденіс процесінде экономикалық құбылыстарды зерттеуде көптүрлітеориялық әдістерді қолдана алу. 

дағдылануы керек: 

- елдегі және әлемдегі экономикалық жағдайды әр түрлі көзқарас тұрғысынан әлемдік экономикалық ойларды дамытудың бай 

тәжірибесі негізінде экономикалық жағдайды талдау.  

Құзыреттілігі: азаматтық көзқарасты қалыптастыруда,ы қоғамның тарихи дамуының заңдылықтары мен негізгі кезеңдерді талдау. 

 

The history of economic teachings is an independent scientific discipline, which has an extensive field of research, starting with the origin of 

economic ideas in the works of ancient thinkers and ending with modern economic thought.  

The purpose of the course: the formation of the scientific worldview of students, future specialists in the economic sphere, the education of new 

economic thinking and culture, the ability to identify real contradictions in the process of knowledge and find ways to resolve them. 

The content of the discipline includes the main sections: the Subject and method of history of economic exercises. Economic views of antiquity 

and the middle ages, the Emergence of economic science, the Emergence of classical political economy, the Development of classical tradition in the 

theories of the classics of the postmanufactural period, the Evolution of socialist ideas, the "Old" historical school. Economic teaching Marxism, 

Unconventional economic theories, Marginalism and the formation of neoclassical economic theory, Keynesianism and its evolution, Institutionalism 

Economic concepts of Russian and Soviet scientists, the Emergence and development of economic views in Kazakhstan, the Modern development of 

economic doctrines, New economic problems of the last quarter of the 20th - early 21st centuries. 

As a result of studying the discipline, the student must: 

know: 

 - the main problems and prospects of development of economic thought; 

- place of history of economic exercises in the system of economic Sciences; 

- formation of the main directions of modern economic thought;  

- the main stages of development of economic thought (from ancient times to the present) and theoretical features of the main scientific schools of 

the X1X-XX centuries.; 

- the main representatives of the leading scientific schools and the direction of their scientific search, as well as the importance of their research for 

modern economic science.  

know: 



- to consider and investigate economic doctrines as object of formation of methodology of activity of the competent expert;   

- to understand the adequacy of the accepted concept in the economic policy of the States to the real needs of economic life; 

- freely navigate the basic concepts and directions of modern economic theory; 

 - apply the received theoretical knowledge about evolution of economic thought and variety of theoretical approaches to research of the economic 

phenomena in the course of independent creative search at writing of research student's works. 

Possess skills: 

- analysis of the economic situation in the country and in the world from different points of view, based on the rich experience of the development 

of world economic thought.  

To be competent: in the analysis of the main stages and laws of historical development of society for the formation of citizenship. 

Пререквизиттер / Пререквизиты 
Экономикалық ілім  

Экономическая теория  

Economic theory  

Постреквизиттер / Постреквизиты 

Макроэкономика, Мемлекеттік сектордың менеджменті , Аймақтық экономика және басқару 

Макроэкономика, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление 

Macroeconomics, Management of Public Sector, Regional economy and management. 

 

 

Қаржы ресурстарын басқару 

Управление финансовыми ресурсами 

Management of financial resources 

Пән басқарудың қаржы ресурстарының көлемін максимизациялау мен оларды қолдану тиімділігін арттыру қызметін оқуына арналған. 

Мақсаты – бәсеке жағдайында кәсіпорынның қаржы ағымдарын басқару саласындағы білімді игеру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  кәсіпорынның қаржы ресурстарының мәні, құрамы және құрылымы. Кәсіпорынды 

қаржыландыру көздері. Кәсіпорынның қаржы ресурстарын басқару мақсаты. Қаржы құралдарының түрлері. Кәсіпорынның қаржы ресурстарын 

басқару міндеттері.Қаржылық басқару жүйесін ақпаратпен қамтамасыз ету. Қаржы  ресурстарын қолдану тиімділігін арттыру бағыттары. 

Кәсіпорынның қаржы ресурстарын басқарудағы мемлекеттің рөлі. 

Пәнді оқу  барысында студент: 

Білу қажет:   

- қаржы ресурстарының құрамы мен құрылымын; 

- кәсіпорынды қаржыландыру көздерін; 

Істей алу қажет:  

- қаржы құралдарын сипаттай алу; 

- қаржылық басқарудағы мемлекеттік сектордың әсер ету тетіктерін анықтай алу; 



- қаржы  ресурстарын қолдану тиімділігін арттырудың маңызды бағыттарын таба алу; 

Дағдыларды меңгеру: 

- кәсіпорын қаржысын қолдану тиімділігі көрсеткіштерін есептей алу. 

Құзыретті болу:практикалық жұмыста кәсіпорындардың бәсекелестік жағдайында қаржылық ағымдарды қолдану түрлері мен әдістерін 

басқаруда. 

 

Дисциплина изучает функцию управления, направленную на максимизацию объемов финансовых ресурсов и повышение эффективности 

их использования. 

Цель –получение знаний в области управления финансовыми потоками предприятий в условиях конкуренции. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: сущность, состав, структура финансовых ресурсов предприятия. Источники 

финансирования предприятия. Цели управления финансовыми ресурсами. Категории финансовых инструментов. Методы управления финансовыми 

ресурсами. Информационное и техническое обеспечение систем финансового управления. Направления повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов. Показатели эффективности использования финансовых ресурсов. Роль государства в управлении финансовыми ресурсами 

предприятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- состав и структуру финансовых ресурсов; 

- источники финансирования предприятия; 

- методы управления финансовыми ресурсами; 

уметь: 

- характеризовать финансовые инструменты; 

- выявлять рычаги воздействия государственного сектора на возможности финансового управления; 

- находить приоритетные направления повышения эффективности использования финансовых ресурсов; 

иметь навыки: 

- расчета показателей эффективности использования финансов предприятия. 

Быть компетентным:в применении  форм и методов управления финансовыми потоками предприятий в условиях конкуренции в 

практической работе. 

 

The discipline studies the management function aimed at maximizing the volume of financial resources and improve the efficiency of their use. 

The aim - to provide knowledge in the management of financial flows of enterprises in a competitive environment. 

Contents: the nature, composition, structure of financial resources of the enterprise. Sources of financing.The objectives of financial 

management.Categories of financial instruments.Methods of management of financial resources.Information and technical support  for financial 

management systems.Directions efficient use of financial resources.Performance indicators of financial resources.The state's role in the management of 

financial resources of the enterprise. 

As a result of study of discipline a student must: 



Know: 

- The composition and structure of financial resources; 

- The sources of financing of the enterprise; 

- Methods for the management of financial resources. 

To be able to: 

- Characterize the financial instruments; 

- Identify the leverage of public sector financial management capabilities; 

- Finding the priority areas more efficient use of financial resources. 

Have skills: 

- The calculation of efficiency indicators of finance companies. 

Be competent:in the application forms and methods of management of financial flows of enterprises in the conditions of compet ition in practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты 
Экономикалық ілім  

Экономическая теория  

Economic theory  

Постреквизиттер / Постреквизиты 

Макроэкономика, Мемлекеттік сектордың менеджменті , Аймақтық экономика және басқару 

Макроэкономика, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление 

Macroeconomics, Management of Public Sector, Regional economy and management. 

 

 

Әлемдік қаржы жүйесі 

Мировая финансовая система 

Theworldfinancialsystem 

Пән халықаралық қаржылық жүйе: анықтамалар және даму жолдары мен халықаралық қаржы институттарының даму мәні жайлы 

мағлұматтар береді. 

Мақсаты - халықаралық қаржылық жүйесінің қалыптасуының негізігі қағидаларын және даму бағыттарын зерделеу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:    әлемдік қаржы жүйесі:негізгі түсінігі, мәні мен мазмұны халықаралық қаржылық 

институттар әлемдік валюта нарығы және оның қызметін ұйымдастыру, әлемдік валюта нарығының түсінігі, әлемдік ақша және несие 

нарықтары, әлемдік ақша нарығының түсінігі, әлемдік ақша нарығының функциялары, әлемдік ақша нарығының қаржылық құралдары, 

халықаралық аударымдарды ұйымдастыру,  әлемдік несие нарығының түсінігі, әлемдік несие нарығының қаржылық құралдары.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: халықаралық қаржылық жүйе: анықтамалар және даму жолдары мен халықаралық қаржы институттарының даму мәні жайлы. 

Менгеруі керек:  халықаралық қаржылық жүйе жайлы экономикалық мәліметтерді сараптап, жүйелеу.  



Дағдылануы керек: оқу құралдарымен, электронды оқулықтармен, интернетпен, бұқаралық басылымдармен, тағы басқада экономикалық 

материалдар, таблицалар, схемалармен жұмыс жасауға дағдылану.  

Құзыретті болу:әлемдік қаржы жүйесінде  тәжірибелік дағдылар аясында  және жүйелі білімдерді қолдануда.  

 

Дисциплина дает целостное представление о мировой финансовой системе, ее институтах, и закономерностях функционирования. 

Цель курса - формирование системных знаний и практических навыков работы в рамках мировой финансовой системы. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  валютно - финансовая система международной экономики. Понятие 

валюты и ее виды. Конвертируемость валюты. Золотой стандарт. Генуэзская конференция. Золотодевизный стандарт. Бреттон - Вудская 

конференция. Ямайская конференция. Система плавающих валютных курсов. Европейская валютная система. Введение «евро» и его 

последствия для стран – членов Европейского Союза и мировой экономики. Валютно - финансовые организации системы ООН в МЭО. Значение 

региональных валютно - финансовых организаций. Международные валютно-финансовые и банковские организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: закономерности функционирования современной мировой финансовой системы и основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 

уметь: анализировать во взаимосвязи финансово-экономические явления, процессы и институты на макро- и микроуровне и 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных необходимых для решения поставленных задач; 

владеть: навыками анализа изменений в международной и национальной среде, оценки последствия трансформаций международных 

взаимосвязей, их финансовый эффект. 

Быть компетентным:в применении  системных знаний и практических навыков работы в рамках мировой финансовой системы. 

 

Discipline gives a holistic view of the world financial system and its institutions and laws of functioning. 

The purpose of discipline: the formation of the system of knowledge and practical skills in the global financial system. 

Course content:  currency - the financial system of the international economy. The concept of currency and its species. Convertible currency. Gold 

standard. Genoa Conference. Gold exchange standard. Bretton - Woods Conference. Jamaican Conference. Floating exchange rate system. EMS. The 

introduction of "euro" and its consequences for the countries - members of the European Union and the global economy. Currency - financial institutions of 

the UN system in the ERI. The value of regional currency - financial institutions. The international monetary and banking institutions. 

As a result of the development of the discipline the student must: 

To know: the laws of functioning of today's global financial system and the basic concepts, categories and tools of economic theory and applied 

economic disciplines. 

To be able to: analyze interrelated economic phenomena, processes and institutions at the macro and micro levels and to search for information on 

getting the job, collect, analyze data necessary for solving the economic problems. 

Own: independent work skills, self-organization and the management of orders and the methodology of economic research. 

Be competent:in the application of the system of knowledge and practical skills in the global financial system. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Экономикалық ілім 



Экономическая теория 

Economic Theory 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекет және бизнес, Мемлекеттік сектор менеджменті 

Государственное регулирование экономики, Государство и бизнес, Менеджмент государственного сектора  

State regulation of the economy, The state and business, Management of the public sector 

 

 

Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

Пәннің мақсаты негізгі экономикалық әдістер мен модельдерді туралы білім алу, осы әдістер мен модельдерді және практикалық 

жұмыста оның сандық іске асыруын қолдана білу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Эконометрикаға кіріспе. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика 

түсініктері. Жұптық сызықтық регрессия. Ең кіші квадраттар әдісі. Статистикалық болжамды тексеру. Регрессия теңдеуінің жалпы сапасын 

тексеру. Детерминация коэффициенті. Көптік сызықтық регрессия. Көптік сызықтық регрессияның коэффициенттеріне қатысты болжамды 

тексеру.Регрессияның сызықтық емес үлгілер. Мультиколлениарлық құбылыс. Гетероскедастикалық. Динамикалық қатар. 

Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде: 

білуі тиіс: экономикалық теория мен қолданбалы экономикалық пәндердің құралдары, категориялары және негізгі ұғымдарын; 

объетілер, құбылыстар және процесстердің экономикалық үлгілерін құру әдістерін; заманауи жүйе көрсеткішін құру, есептеу және талдау 

негіздерін. 

үйрену тиіс: алынған тапсырма бойынша ақпарат іздеу, берілген экономикалық есептерді шешу үшін мәліметтер жинау, талдау; 

стандартты экономикалық модельдерді негізге ала отырып, экономикалық процесстер мен құбылыстардың жағдайы мен дамуын болжау.  

дағдылануы тиіс: экономикалық зерттеудің әдістанамасымен; экономикалық және әлеуметтік мәліметтерді заманауи әдістермен 

жинауға, өңдеуге және талдауға; экономикалық моделдерді құру заманауи әдістемелерімен.  

Құзіретті болу: практикалық жұмыста негізгі эконометрикалық әдістерді, үлгілерді және олардың сандық іске асуларын қолдануда. 

 

Цель преподавания данной дисциплины приобретение студентами знаний об основных эконометрических методах и моделях, умений 

применять эти методы и модели и их численную реализацию в практической работе. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: введение в эконометрику. Сведения из теории вероятностей и 

математической статистики. Проверка статистической гипотезы. Метод наименьших квадратов. Модель множественной линейной регрессии. 

Классическая модель множественной линейной регрессии. Проверка статистической значимости коэффициентов линейной регрессии. 

Коэффициент детерминации. Нелинейные модели регрессии. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Динамический ряд. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 



знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;  методы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей; 

уметь:  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение и развитие экономических процессов и 

явлений; 

владеть навыками: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; современной методикой построения эконометрических моделей; 

Быть компетентным:в применении основных эконометрических методов, моделей и их численной реализации в практической работе. 

 

The purpose of teaching this discipline the students acquire knowledge about the basic econometric methods and models, the ability to apply these 

methods and models and their numerical implementation in practice. In the course of the following questions rassmotrivayutsya: Introduction to 

Econometrics. Details of the theory of probability and mathematical statistics. Testing statistical hypothesis. Least square method. multiple linear 

regression model. The classical model of multiple linear regression. Checking the statistical significance of the linear regression coefficients. The 

coefficient of determination. Non-linear regression model. Multicollinearity. Heteroscedasticity. Dynamic range. 

As a result of the development of the discipline a student must: 

know: basic concepts, categories and tools of economic theory and applied economic disciplines; methods of construction of econometric models 

of objects, phenomena and processes; bases of construction, calculation and analysis of the current system of indicators 

be able to: search for information on getting the job, the collection, analysis of data necessary for the solution of economic problems; forecast 

based on standard econometric models of behavior and the development of economic processes and phenomena 

be skilled in: the methodology of economic research; Modern methods of collecting, processing and analyzing economic and social data; modern 

methods of construction of econometric models 

be competent:to apply basic econometric methods, models and their numerical implementation in practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған  математика, Экономикалық теория 

Математика  в экономике, Экономическая теория  

Mathematics in economics, Economic Theory  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Статистика, Кәсіпорын экономикасы,  Аймақ экономикасы 

Статистика, Экономика предприятия, Экономика региона 

Statistics, Business Economics, Economics of the region 

 

 

Экономикалық процестер мен болжауларды моделдеу 

Моделирование в экономических процессах и в прогнозировании 

Modeling of economic processes and in predicting 



«Экономикалық процестер мен болжауларды моделдеу» пәні экономика деңгейіндегі макро және микроның экономикалық моделдеу 

құрылғыларын оқытады. 

Мақсаты: негізгі модельдер басқару шешімдерінің негіздемесінде қолданылатын экономика-математикалық моделдеу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  Жоспарлау экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі құралы ретінде. 

Жоспарлаудың эксперттік әдістері. Экономикалық әдістер ел экономикасы диагностикасының құралы ретінде. Жоспарлау әдістерін 

оптимизациялау. Бәсекелестік ортада математикалық ойын теориясын қолдану.    

Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде: 

Білуі керек: қазіргі қоғам мен экономикалық білімнің дамуында ақпарттық технологиялар мен ақпараттың ролі мен маңызын білу.  

Меңгеруі керек: жаһандық корпоративтік ақпараттық жүйелер мен компьютерлік желілердегі ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін. 

Дағдылауы қажет: теориялық және эксперименталдық зерттеу, сандық талдау және моделдеу әдістеріне; ақпаратты басқару құралы 

ретінде компьютермен жұмыс істеу, ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі құралдары мен әдістеріне. 

Құзыретті болу: практикалық жұмыста экономикалы-математикалық шешімдерге сәйкес негізгі басқару үлгісін қолдану. 

 

Дисциплина «Моделирование в экономических процессах и в прогнозировании» изучает методы моделирования экономики на микро и 

макро уровне. 

Цель: изучить основные модели управления на основе экономико-математического  решения. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:прогнозирование как инструмент государственного регулирования 

экономики. Экспертные методы прогнозирования. Эконометрические методы как инструменты диагностики экономики страны. 

Оптимизационные методы прогнозирования. Применение математической теории игр в конкурентной среде. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного общества, экономических явлений и 

процессов;  

уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; 

владеть: методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;владеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информации. 

Быть компетентным:в применении  основных моделей управления на основе экономико-математического  решения в практической 

работе. 

 

Discipline "in economic modeling and forecasting processes," examines the methods of modeling the economy on both micro and macro level. 

Purpose: maps the basic management model based on economic and mathematical solutions. 

Contents include basic sections: Forecasting as an instrument of state regulation of the economy. Expert methods of forecasting. Econometric 

methods as tools for diagnosis of the economy. Optimization methods of forecasting. Application of game theory in the competitive environment. 

As a result of the discipline student should: 



Know: Understanding the role and importance of information and information technologies in the development of modern society and economic 

values 

be able to: the ability to work with information on global computer networks and corporate information systems. 

own: own methods of quantitative analysis and modeling, theoretical and experimental research; Be familiar with basic techniques, methods and 

means of production, storage, information processing, computer skills as a means of managing information. 

Be competent:in the application of basic management model based on economic and mathematical 

solutions to practical work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған  математика, Экономикалық теория 

Математика  в экономике, Экономическая теория  

Mathematics in economics, Economic Theory  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Статистика, Кәсіпорын экономикасы,  Аймақ экономикасы 

Статистика, Экономика предприятия, Экономика региона 

Statistics, Business Economics, Economics of the region 

 

 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное моделирование  

The softwareandcomputer’smodeling 

Пән оқытуда компьютерлік үлгілеу әдістері, қолданбалы бағдарламалармен жүмыс жасау үрдісі және диссертациялық зерттеу бойынша 

инфологиялық үлгілеу сұрақтары қарастырылады. 

Пән оқытудың мақсаты компьютерлік үлгілеудің теориялық негіздерін білу, қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасау, ғылыми 

зерттеушілік жұмысты жетілдіру қабілеттіктер қалыптастыру болып келеді. 

Пән мазмұны: зерттеу бойынша пәндік аймақты инфологиялық үлгілеу. Пәндік аймақ объектілерін формализациялау ережелері. 

Компьютерлік үлгілеу әдістері. Қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасау үрдісі. Зерттеу нәтижелерін талдау үшін математикалық аппарат 

қолдану. 

Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде: 

- Қолданбалы бағдарламалар классификациясын; 

- Интернетте іздестіру жүйелерімен жұмыс жасау ережелерін; 

- Инфологиялық үлгілеу әдістерін; 

- Ғылыми зерттеу нәтижелерін өңдеу құралдарын; 

- Зияткерлі ақпаратты қорғаудың құқық аспектілерін; 

- Ғылыми нәтижелерді ЭЕМ-да рәсімдеу талаптарын. 

Пән меңгеру негізінде келесі қабілеттіліктер қалыптасу мақсатталған: 



- Ақпаратты компьютерде өңдеу ұйымдастыру және алынған нәтижелерді талдау; 

- ЭЕМ-да ақпаратты өңдеуде жіберілген қателерді табу және жөндеу; 

- Пәндік аймақ бойынша Интернет көздерін қолдана білу; 

- Зияткер ақпаратты иемдену (меншіктеу) деңгейін тексеру бағдарламалармен (антиплагиат) жұмыс жасау. 

Студентта келесі дағдылар қалыптасу керек: 

1) Зерттеу материалдары негізінде презентация даярлау; 

2) Мақала, тезис – терді рәсімдеу және нәтижелерді конференциялардың Интернет-алаңдарында талқылау; 

3) Зияткерлі ақпаратты иемдену фактысына (наличие плагиата) тексеру; 

4) Нәтижелерге статистикалық талдау жасау және қорытындылар мен ұсыныстар қалыптастыру.   

Пәнді оқу нәтижесінде келесі құзіреттіліктер қалыптасу қарастырылған: білімді кең деңгейде, пәнаралық байланыста қолдану, ғылыми 

нәтижелерді талдау. 

 

При изучении дисциплины рассматриваются методы компьютерного моделирования, процесс работы с прикладными программами; 

инфологическое моделирование. 

Целями изучения курса являются освоение студентами  теоретических основ компьютерного моделирования,  формирование навыков 

работы с прикладными программами, а также совершенствование навыков научно-исследовательской работы. 

Содержание дисциплины: Инфологическое моделирование. Правила формализации объектов предметной области. Методы 

компьютерного моделирования. Процесс работы с прикладными программами. Применение математического аппарата для интерпретации 

результатов исследования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- Классификации прикладных программ; 

- Правила работы с поисковыми системами в Интернет; 

- Методы инфологического моделирования; 

- Средства обработки результатов научных исследований; 

- Правовые аспекты защиты интеллектуальной информации; 

- Требования к оформлению научных публикаций на ЭВМ. 

У студентов должны быть сформированы умения: 

- Организация обработки информации на компьютере и интерпретация полученных результатов; 

- Поиск и исправление ошибок при получении недостоверных сведений на ЭВМ; 

- Знание интернет источников поиска информации в различных областях профессиональной деятельности; 

- Работа с известными программами проверки исходных текстов на наличие плагиата. 

Изучение дисциплины предусматривает формирование следующих навыков: 

1) Оформления презентации по проводимым исследованиям; 

2) Оформление статьи, тезиса и обсуждение результатов проводимых исследований на дискуссионных интернет- площадках 

конференций; 



3) Проверка интеллектуальной информации на наличие плагиата; 

4) Статистический анализ результатов и формулировка выводов и рекомендаций. 

Студенты должны быть компетентными: в применении  компьютерного моделирования, в работе с прикладными программами, анализе 

результатов исследований.  

 

The discipline consides methods of computer modeling, process of work with applied programs, infological modeling of subject domain of 

research. 

The purposes of studying of a course are development by students of theoretical bases of computer modeling, formation of skills of work with 

applied programs, and also improvement of skills of research work. 

Content of discipline: Infological modeling of subject domain of research. Rules of formalization of objects of subject domain. Methods of 

computer modeling. Process of work with applied programs. Use of mathematical sets for interpretation of results of research. 

As a result of studying of discipline students have to know: 

- Classifications of applied programs; 

- Rules of work with search engines in the Internet; 

- Methods of infological modeling; 

- Means of processing of results of scientific researches; 

- Legal aspects of protection of intellectual information; 

- Requirements to registration of scientific publications. 

At students abilities have to be created: 

- The organization of information processing on the computer and interpretation of the received results; 

- Search and correction of mistakes after information processing; 

- Knowledge the Internet of sources of information; 

- Work with known programs of check of source texts on loan existence. 

Studying of discipline provides formation of the following skills: 

1) Design of presentation on the conducted researches; 

2) Registration of article, thesis and discussion of results at discussion Internet platforms of conferences; 

3) Verification of intellectual information on loan existence; 

4) Statistical analysis of results and formulation of conclusions and recommendations. 

As a result of studying of discipline are provided formation of competences: application of knowledge in wider interdisciplinary aspects, the 

analysis of results of researches. 

Students must be competent:in the application of computer simulation in the work with applications, the analysis of the research results. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған  математика, Экономикалық теория 

Математика  в экономике, Экономическая теория  

Mathematics in economics, Economic Theory  



Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Статистика, Кәсіпорын экономикасы,  Аймақ экономикасы 

Статистика, Экономика предприятия, Экономика региона 

Statistics, Business Economics, Economics of the region 

 

 

Мемлекеттің экономикалық саясаты 

Экономическая политика государства 

The economic policy of the State 

Пән  экономикалык саясаттың субъектілерін, әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясын, экономикалык саясаттың негізгі және 

қосалқы мақсаттарын оқытады. 

Мақсаты – мемлекеттің экономикалық іс-шараларының жүйесі, яғни мемлекет, үкімет жүргізетін іс-қимылдардың, экономиканы басқару 

саласындағы шаралар жүйесі, елдің мақсаттарына, міндеттеріне, мүдделеріне талдау жүргізу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Экономикалық саясат: принциптері, мақсаттары, қайшылықтары. Экономикалық 

реттеудің әлеуметтік-экономикалық мақсаттары. Экономикалық саясат объектілері мен субъектілері. Ұлттық экономиканың бәсекеге 

қабілеттігін арттырудағы экономикалық саясат. Экономикалық саясатты жүзеге асырудың шетелдік тәжірибесі. Шетел экономикасын аймақтық 

реттеудің мәні мен әдістері. Нарықтық экономикасы дамыған әртүрлі елдердегі аймақтық саясатты жүзеге асырудың  шетелдік тәжірибесі. 

Индустриалды-инновациялық даму стратегиясының экономикалық саясаттағы маңызы. Индустриялық - нновациялық саясаттың принциптері 

мен негізгі міндеттері. ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты жолдауындағы 

негізгі индустриялық – нновациялық бағыттар.Экономикалық саясаттың қаржы-несие механизмі және бюджет-салық саясатының маңызы. 

Экономикалық саясаттың қаржы-несие механизмінің ерекшеліктері; Фискалдық саясаттың маңызы. Экономикалық саясаттың конъюктуралық, 

құрылымдық және аймақтық бағыттары. Экономикалық саясаттың конъюнктуралық бағыттары; Экономикалық саясаттың құрылымдық 

бағыттары; Экономикалық саясаттың аймақтық бағыттары. Экономикадағы инфляция және инфляцияға қарсы саясат. Экономикалық 

инвестициялық саясат. Әлеуметтік саясат. Мемлекеттің экономикалық баға саясаты. Қоршаған ортаны қорғаудағы экономикалық-экологиялық 

саясат. Экономикалық саясат: құнды қағаздар нарығын қалыптастыру және реттеу саясаты. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі керек:  экономикалық жүйелерді, экономикалык саясаттың субъектілерін, әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясын, өтпелі 

экономиканың негізгі зандылықтарын, экономикалык саясаттың негізгі және қосалқы мақсаттарын, мәселелерін білу, экономикалық зерттеудің 

ақпараттарын білу, алынған ақпараттарды шешім қабылдауда пайдалану, презентацияларды жүргізу, экономикалық есептер шешу және т.б. 

жүзеге асыра алуға міндетті.  

Меңгеруі керек: экономикалық саясаттың құрылымын, мемлекеттің экономикаға араласу шектерін, экономикалық саясат бағытын 

таңдау мәселесін және  соған қоса қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы 

қажет.  

Дағдылануы керек: Экономикалық заңдылықтарды есте сақтап, категориялар, талдау әдістерін, есептеу жолдарын іс жүзінде 

пайдалануға дағдылану. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%96%D1%81-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1


Құзыретті болу:мемлекеттің экономикалық саясатын талдау және  экономикалық саясатты әзірлеу, іске асыру тиімділігін бағалауда. 

 

Дисциплина изучает теоретические основы экономической политики государства, сложные и разнообразные явления и процессы, 

связанные с разработкой и реализацией экономической политики. 

Цель курса -  овладение современными знаниями, умениями и навыками в области экономической политики  государства.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: предмет, объекты и субъекты экономической политики; концептуально-

методологические основы экономической политики; политологические основы экономической политики; соотношение государства и рыночного 

механизма при формировании экономической политики; инструменты экономической политики; соотношение средств экономической политики 

и оценка эффективности ее воздействия; формирование экономической политики; механизмы принятия экономико-политических решений; 

методы моделирования экономико-политической ситуации; проблемы разработки и реализации избранного курса экономической политики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные характеристики и закономерности разработки и реализации экономической политики государства; 

уметь:  использовать методы системного, экономического, политического и ситуационного анализа в области разработки, реализации, 

оценки эффективности экономической политики, для решения практических вопросов и проблем экономической политики;  

владеть: методами  системного, экономического, политического, ситуационного анализа в области экономической политики 

государства. 

Быть компетентными:в анализе экономической политики, в разработке, реализации, оценке эффективности экономической политики 

государства. 

 

Discipline examines the theoretical foundations of economic policy, complex and diverse phenomena and processes related to the development 

and implementation of economic policy. 

Aim of course : capture by modern knowledge, abilities and skills in area of economic politics of the State. 

Course content: object, objects and subjects of economic policy; conceptual and methodological bases of economic policy; political science 

foundations of economic policy; the relation of the state and the market mechanism in the formation of economic policy; economic policy instruments; the 

ratio of economic policy and performance evaluation of its impact; formation of economic policy; making mechanisms of economic and political decision-

making; modeling methods of economic and political situation; problems of development and implementation of the selected course of economic policy.  

As a result of study of discipline students must: 

        Gentlefolks: basic descriptions and conformities to law of development and realization of economic politics of the state. 

Able: to use the methods of, economic, political and situatioonal analysis of the systems in area of development, realization, estimation of 

efficiency of economic politics, for the decision of practical questions and problems of economic politics. 

To own: by the methods of, economic, political, situatioonal analysis of the systems in area of economic politics of the state. 

To be competent:in the analysis of economic policy, in the development, implementation, evaluation of the effectiveness of economic policy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Құқық негіздері 

Экономическая теория, Микроэкономика, Основы права 



 Economic theory, Microeconomics, Law basics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Мемлекет және бизнес, Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу,  Мемлекеттік сектордың менеджменті, Аймақтық экономика және 

басқару 

Государство и бизнес, Государственное регулирование предпринимательской деятельности, Менеджмент государственного сектора, 

Региональная экономика и управление 

The state and business,  Government control of entrepreneurial activity,  Management of Public Sector, Regional economy and management 

 

 

 

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование регионального развития 

State regulation of the regional development 

Пән экономикалық ойлау мен білім беруді аймақтандыруға мүмкіндік береді. Курс аймақтық дамуды реттеудің теориялық негіздерін,  

аймақтық дамуды реттеудің негізгі тұжырымдаламарын, аймақтық дамуды реттеу формаларын қарастырады.  

Мақсаты - аймақтық дамуды реттеудің теориялық негіздері мен тәжірибелік аспектілерін зерттеу болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   аймақтық экономика теориясы мен оны реттеу. Қазіргі аймақтық даму 

концепциялары. Мемлекеттің өндірістік күштерінің орналастыру теориясы. ҚР экономикасының территориалдық-салалық құрылымы. Аймақтық 

талдау әдістері. Аймақтарды типологизациялау. Аймақтық дамуды реттеудің шетелдік тәжірибесі. ҚР аймақтық дамуын реттеу.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- аймақтық дамуды реттеудің теориялық негіздері, негізгі концепциялары; 

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеуді жүзеге асырудың негізгі заңдылықтары; 

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің негізгі механизмдері. 

Меңгеруі керек:  

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру саласында алынған білімді себеп-салдар байланысын анықтауда пайдалану; 

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеуді тиімді жүзеге асырудың жағдайларын, үрдістерін, механизмдерін, нәтижелері мен тиімділігін 

өзіндік бағалау мен талдау. 

Дағдылануы керек:  

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеуді саласындағы оқу, ғылыми әдебиет, статистикалық мәліметтер және нормативтік-құқықтық 

актілермен жұмыс жасай білу; 

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу бойынша тезистер, құрылымдық-логикалық сызбалар, кестелер жасай білу. 

Құзіретті болу:аймақтық дамуды мемлекеттік реттеуді тиімді жүзеге асырудың жағдайларын, үрдістерін, механизмдерін, нәтижелері мен 

тиімділігін өзіндік бағалау мен талдауға. 

 



Курс рассматривает теоретические основы, базовые  концепции государственного регулирования регионального развития, механизмы 

государственного регулирования регионального развития, формы регулирование регионального развития. 

Цель курса – изучить теоретические основы и практические аспекты государственного регулирования регионального развития. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  теории региональной экономики и регулирования. Современные 

концепции регионального развития. Теория размещения производительных сил страны. Территориально-отраслевая структура экономики РК. 

Методы регионального анализа. Типологизация регионов. Зарубежный опыт государственного регулирования регионального развития. 

Регулирование регионального развития в РК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  ключевые понятия, теоретические основы, базовые  концепций регионального развития и его государственного регулирования; 

- основные   закономерности  функционирования системы государственного регулирования регионального развития; 

- основные механизмы  государственного регулирования регионального развития; 

уметь: 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей  в области государственного регулирования 

регионального развития; 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты государственного регулирования 

регионального развития; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области 

государственного регулирования регионального развития; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц по вопросам государственного регулирования регионального развития. 

Быть компетентным:в анализе и оценке сложных и разнообразных явлений государственного регулирования регионального развития, в 

применении форм и методов государственного регулирования регионального развития. 

 

The study of this discipline contributes to regionalization of economic thinking and education. The course examines the theoretical foundations, 

the basic concepts of state regulation of regional development, mechanisms of state regulation of regional development, forms of regulation of regional 

development. 

The purpose of the course - to explore the theoretical foundations and practical aspects of state regulation of regional development. 

Course content: Theory of the regional economy and regulation. The modern concept of regional development. The theory of productive forces of 

the country. Territorially-economic structure of Kazakhstan. Methods of regional analysis. Typology of regions. Foreign experience of state regulation o f 

regional development. Regulation of regional development in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Key concepts, theoretical foundations, basic concepts of regional development and state regulation; 

- Basic principles of functioning of the system of state regulation of regional development; 



- Basic mechanisms of state regulation of regional development. 

To be able to: 

- Use the knowledge in identifying cause-effect relationships in the field of state regulation of regional development; 

- Independently analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of public regulation of regional development. 

Own skills: 

- Work with educational, scientific literature and statistical sources, and regulatory - legal acts of the state regulation of regional development; 

- Compilation of abstracts, structural logic, tables on the state regulation of regional development. 

Be competent:in the analysis and evaluation of complex and diverse phenomena of state regulation of regional development in the application 

forms and state regulation of regional development methods. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  pre-requisites 

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Құқық негіздері 

Экономическая теория, Микроэкономика, Основы права 

 Economic theory, Microeconomics, Law basics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Аймақтық экономика және басқару, Дағдарысқа қарсы басқару, Мемлекеттік сектор менеджменті 

Региональная экономика и управление, Антикризисное управление, Менеджмент государственного сектора 

Regional economy and management, Antirecessionary Management, Management of Public Sector 

 

 

Аймақтық саясат 

Региональная политика 

Regional policy 

Пән аймақтық саясатты қалыптастыру кезінде мемлекет және нарықтық механизмін қатынасын оқытады. 

 Мақсаты - аймақтық саясат саласындағы қазіргі заманғы білімді, шеберлікті және дағдыларды меңгеру.  

 Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   аймақтық саясаттың пәні, объектісі және субъектісі; аймақтық саясаттың 

концептуалды-әдіснамалық негіздері;  аймақтық саясаттың саясаттану негіздері;  аймақтық саясатты қалыптастыру кезінде мемлекет және 

нарықтық механизмін қатынасы; экономикалық-саяси шешімдерді қабылдау тетіктері; аймақтық саясат әзірлеу және іске асыру мәселелері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі керек: мемлекеттің аймақтық саясатының негізгі сипаттамалары мен заңдылықтарын әзірлеуін және іске асыруын.  

Меңгеруі керек: аймақтық саясаттың мәселелерін практикалық тұрғыда шешу үшін, жүйелік, экономикалық, саяси және ситуациялық 

талдау әдістерін пайдалану. 

Дағдылануы керек: мемлекеттің аймақтық саясат аумағында жүйелі, экономикалық, саяси, ахуалдық талдау әдістермен. 

Құзыретті болу:аймақтық саясатты әзірлеу, іске асыру, тиімділігін бағалау және талдауда. 

 



Дисциплина изучает теоретические основы региональной политики государства, сложные и разнообразные явления и процессы, 

связанные с разработкой и реализацией региональной политики, ее особенностью. 

Цель курса -  овладение современными знаниями, умениями и навыками в области региональной политики.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: предмет, объекты и субъекты региональной политики; концептуально-

методологические основы региональной политики; политологические основы региональной политики; соотношение государства и рыночного 

механизма при формировании региональной политики; инструменты региональной политики; соотношение средств региональной политики и 

оценка эффективности ее воздействия; формирование региональной политики; механизмы принятия экономико-политических решений; методы 

моделирования экономико-политической ситуации; проблемы разработки и реализации региональной политики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные характеристики и закономерности разработки и реализации региональной политики государства; 

уметь:  использовать методы системного, экономического, политического и ситуационного анализа в области разработки, реализации, 

оценки эффективности региональной политики, для решения практических вопросов и проблем региональной политики;  

владеть: методами  системного, экономического, политического, ситуационного анализа в области региональной политики государства. 

Быть компетентными:в анализе региональной политики, в разработке, реализации, оценке эффективности региональной политики. 

 

Discipline examines the theoretical foundations of regional policy, complex and diverse phenomena and processes related to the development and 

implementation of regional policy, its peculiarity. 

Course objective - to master modern knowledge, skills and abilities in the field of regional policy. 

Course content: the object, the objects and subjects of the regional policy; conceptual and methodological foundations of regional policy; political 

science foundations of regional policy; the relation of the state and the market mechanism in the formation of regional policy; Instruments of regional 

policy; the ratio of the regional policy and evaluation of its impact; the formation of regional policy; making mechanisms of economic and political 

decision-making; modeling methods of economic and political situation; problems of development and implementation of regional policy.  

As a result of the discipline, students should: 

To know: the main characteristics and patterns of development and implementation of regional policy. 

To be able to: use methods of system, economic, political and situational analysis in the development, implementation, evaluation of the 

effectiveness of regional policy, to address practical issues and problems of regional policy. 

Possess: methods of system, economic, political, situational analysis in the field of regional policy. 

To be competent:in regional policy analysis, design, implementation, evaluation of the effectiveness of regional policy.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Құқық негіздері 

Экономическая теория, Микроэкономика, Основы права 

 Economic theory, Microeconomics, Law basics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Аймақтық экономика,Аймақтық экономика және басқару 

Экономика региона,Региональная экономика и управление   



The region's economy, Regional economy and management 

 

 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

«Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні – жастардың білім алу үдерісіндегі өзінің мүмкін болатын салдары бойынша ұзақ 

мерзімді, стратегиялық және ең тиімді сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт.  

Мақсаты: «Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша 

және осы негізде аталған құбылысқа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру. 

Куртың мазмұны: «Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. Қазіргі мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың 

тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын 

жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру 

ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлықтың мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру. 

Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық жауапкершілік. Діни ережелер мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік 

институтының қалыптасуы және әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық 

және ұйымдастырулық негіздері. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының әлеуметтік-мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі мен 

қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті  

Білу: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса  алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу.  

Істеу керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  

Дағдылана білу: Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді шешуге дағдылану. 

Пән келесі құзыреттіліктердің қалыптасуына бағытталған: дүниетанымдық, кәсіби, зерттеушілік, коммуникативтік, өзіндік 

менеджметтік.  

 

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» изучаетcя студентами в целях формирования антикоррупционной культуры, 

выработке знаний, умений и навыков в области противодействия коррупции. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой субъектами противодействия коррупции по 

сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  

коррупции в студенческой среде. 

Содержание курса: «Основы антикоррупционной культуры» направлен на изучение понятия антикоррупционной культуры, механизмов 

совершенствования социально-экономических отношений, как условий для формирования антикоррупционной культуры,  правового 



противодействия развитию коррупции в Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, направленные на 

противодействие коррупции,  изучение особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных социальных группах, 

особенности морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и ценностей, как 

принципов антикоррупционной культуры общества, психологические особенности природы коррупционного поведения.   

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

Знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к формированию антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные правонарушения в различных сферах. 

Уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части правового и социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с социальным 

явлением.  

Владеть навыками: умением распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в международном и 

национальном контексте, анализом деятельности органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере  

противодействия коррупции и принимать в ней участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в различных социальных 

средах. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: мировоззренческой, профессиональной, исследовательской, коммуникативной,  

самоменеджмента. 

 

The discipline " Bases of anticorruption culture" is studied by students in order to create an anti-corruption culture, the development of knowledge 

and skills in the field of combating corruption. 

Purpose: creation of knowledge and skills in the field of the activities carried out anti-corruption entities to preserve and strengthen the social value 

system that reflects intolerance of corruption, creating zero tolerance for corruption phenomenon among students. 

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the concept of an anti-corruption culture and mechanisms to 

improve the socio-economic relations, as the conditions for the formation of an anti-corruption culture, counter pravovovogo korrruptsii development in the 

Republic of Kazakhstan; study public administration reforms aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption culture in 

different social groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in various fields, religious norms and values such as the 

principles of anti-corruption culture in the society, the nature of the psychological characteristics of corrupt behavior. 

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the concept of an anti-corruption culture and mechanisms to 

improve the socio-economic relations, as the conditions for the formation of an anti-corruption culture, counter development in the Republic of 

Kazakhstan; study public administration reforms aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption culture in different 

social groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in various fields, religious norms and values such as the principles of 

anti-corruption culture in the society, the nature of the psychological characteristics of corrupt behavior. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы,Құқықнегіздері. 

Современная история Казахстана,Основыправа. 



Modern history of Kazakhstan, Law basics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекет және бизнес, Мемлекеттік сектордың менеджменті,  Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет 

Государство и бизнес, Менеджмент государственного сектора,  Государственное управление и государственная служба 

Government and Business, Management of public sector,  Public administration and public service. 

 

 

Адам дамуын басқару  

Управление человеческим развитием 

Managing human development 

Пән  адами капиталды дамытудың негізгі теориялары, адам ресурстарының тұрақты дамуын басқару жайлы жалпы мағлұматтар 

береді. 

Мақсаты  - студенттерге адами капиталды дамытудың негізгі теориялары мен қазіргі жағдайдағы адам капиталын басқарудың 

құралдары, механизмдері  жайлы мәліметтер беру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:адами капитал және адами даму тұжырымдамасының мәні мен мазмұны, адами 

дамудың негізгі құрамдауыштарының үрдістері және болжамдары, адами капитал сапасын жақсартудың тиімді мемлекеттік саясаты, адами 

капиталды дамытудың негізгі теориялары, адам ресурстарының тұрақты дамуын басқару. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  адами капиталды дамытудың негізгі теориялары, адам ресурстарының тұрақты дамуын басқаружайлы түсінігін. 

Меңгеруі керек:  адам дамуын басқару пәнінде қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды 

жасауға мүмкіндігі болуы қажет.  

Дағдылануы керек: студенттер экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен бітіру жұмысын дайындауға 

дағдылану. 

Құзыретті болу:аймақтық  және жергілікті деңгейлерде адам ресурстарын басқару саласындағы байланысты түсіне отырып, заңдардың, 

адам ресурстарын дамыту және басқару жүйесін, адам ресурстарын жаһандық аумағында басқаруда. 

  

Дисциплина изучает теорию управления человеческим развитием. 

Цель курса -  формирование у обучающихся знаний и исследовательских навыков в области управления человеческими ресурсами, 

связанных с пониманием законов развития человеческих ресурсов и системой управления человеческими ресурсами на глобальном, 

региональном и местном уровнях.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  сущность и содержание концепции человеческого развития, истоки 

концепции, концепции базовых нужд и качества жизни. Человеческое развитие как новейшая социально-экономическая теория. Индикаторы 

человеческого развития. Классификация в мире уровневых структур и моделей образования. Первая Международная стандартная классификация 

образования. Казахстанская модель образования в свете задач человеческого развития. Эффективное управление и человеческое развитие. 



Демократия и развитие человека. Ключевые принципы демократии. Всеобщая Декларация прав человека как основа концепции человеческого 

развития. Права человека и сбалансированное развитие человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- составляющие человеческого капитала; 

- факторы воспроизводства человеческого капитала; 

- виды человеческого капитала; 

уметь:  

- проводить оценку человеческого капитала организации; 

- разрабатывать мероприятия по развитию человеческого капитала организации; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц, составления и анализа ответов на вопросы в области управления 

человеческим развитием. 

Быть компетентным:в области управления человеческими ресурсами, связанных с пониманием законов развития человеческих ресурсов  

и системой управления человеческими ресурсами на глобальном, региональном и местном уровнях.  

 

Purpose: formation at the trained knowledge and research skills in the field of management of human resources connected with understanding of 

laws of development of human resources and a control system of human resources on globalКурсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Course content:  the nature and content of the concept of human development, the origins of the concept, the concept of basic needs and quality of 

life. Human development as the recent socio-economic theory. Indicators of human development. The classification of the world's tier structure and models 

of education. First International Standard Classification of Education. Kazakhstan model of education in the light of the objectives of human development. 

Good governance and human development. Democracy and human development. The key principles of democracy. The Universal Declaration of Human 

Rights as the basis of the concept of human development. Human rights and the balanced development of the person. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

Nobility: 

- components of the human capital. 

- factors of reproduction of the human capital. 

- types of the human capital. 

To be able:  

- to carry out an assessment of the human capital of the organization. 

- to develop actions for development of the human capital of the organization. 

To own skills: 

- works with educational, scientific literature, with statistical sources and it is standard – legal acts; 

- drawing up theses, structural and logical schemes, tables, drawing up and the analysis of answers to questions in the field of public administration 



by human development.  

Be competent:in the field of human resource management related to understanding the laws of development of human resources and human 

resources management system at the global, regional and local levels. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Құқық негіздері. 

Современная история Казахстана, Основы права. 

Modern history of Kazakhstan, Law basics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекет және бизнес, Мемлекеттік сектордың менеджменті,  Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет 

Государство и бизнес, Менеджмент государственного сектора,  Государственное управление и государственная служба 

Government and Business, Management of public sector,  Public administration and public service. 

 

 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

National traditions 

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық 

ерекшелік деңгейі жоғары тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени құндылықтардың тарихын және 

әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі 

заманғы қазақстандық қоғамның субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; 

Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында болған дәстүрлі қоғамдардың 

мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде игеруі қажет: 

- дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды, адамдардың өмір сүру салтын, өз әдет-ғұрыптарын, ұлттық ерекшеліктерін білу; қазақтардың 

этикалық және ділінің негіздері, оның негізгі ерекшеліктері: адалдық дәстүрі; ата-бабаларын жадында сақтау, отбасы мен балалардың үлкенге 

құрметі; басқа мәдениет өкілдері мен дін өкілдеріне деген төзімділік. 

- әр тараптар еркін байланысу барысында бір-бірін қалай қабылдайтыны туралы ой-тұжырым жасау, мәдени қарым-қатынас этикетін 

сақтау. 

- тұрақты даму стратегиясын жүзеге асырудың аналитикалық және басқару міндеттерін шешу үшін қажетті Қазақстан мәдениетінің 

ғылыми-зерттеу жобаларын жүргізуге дағдылану. 



Құзыретті болу: қазақ және басқа да халықтардың Қазақстан Республикасының ерекшеліктерді қазіргі қазақ мәдениет және өркениет, 

олардың тарихи және әдіснамалық дамыту негізгі типтерін және жарысын қазіргі қазақстандық қоғамның әлеуметтік аспектісі саласындағы 

рухани мұрасын қолдануда. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким уровнем национального самосознания на основе освоения ею 

духовного наследия казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической социализированности личности; пробудить 

интерес у студентов к проблеме ценностей казахской культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их историческом 

и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов проявления феномена казахской культуры; характерные черты и 

сущности основных типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания современного культурного процесса в Республике Казахстан; 

основные этапы развития культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и сопредельных государств 

содружества, закономерности их функционирования и развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 

казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности; основы этикета и менталитет казахов, его 

основные черты: верность традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и детям; толерантность по 

отношению к другим культурам и религиям;   

уметь свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают друг друга; владеть этикетом и культурой 

общения;  

иметь навыки проведения научно-исследовательских работ в области культуры Казахстана, необходимых для решения аналитических и 

управленческих задач при реализации устойчивого развития. 

Быть компетентным: в области духовного наследия казахского и других народов Республики Казахстан,   особенностей современной 

казахской культуры и цивилизации в их историческом и методологическом развитии, основных типов и субкультур современного 

казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity based on the development of its spiritual heritage of the 

Kazakh and other peoples of the Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the interest of students to the 

problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh culture and civilization in their historical and methodological development; disclose 

the specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and nature of the basic types and subcultures of the modern 

Kazakh society in the socio-cultural aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic 

stages development of culture of traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth states, the laws of their 

functioning and development; rituals, traditions and customs, games and holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the 

national culture. 

As a result of the development of discipline a student must: 



- to know the traditions and customs, way of life of the people, his customs, national characteristics; the basics of etiquette and mentality of the 

Kazakhs, its main features: loyalty to tradition; respect for the memory of ancestors, your family, the eldest in the family and children; tolerance towards 

other cultures and religions. 

- be able to communicate freely, to have an idea about how the sides perceive each other, own etiquette and culture of communication; 

- have the skills conduct research projects in the culture of Kazakhstan, required to solve analytical and management tasks in the implementation 

of sustainable development. 

Be competent: 

in the spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the Republic of Kazakhstan, the characteristics of modern Kazakh culture and 

civilization in their historical and methodological development, and the main types of subcultures of the modern Kazakhstani society in the socio-cultural 

aspect. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Мәдениеттану, Құқық негіздері. 

Современная история Казахстана,Культурология, Основы права. 

Culturalogy, Law Basics, Modern history of Kazakhstan.  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites: 

Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет,  Мемлекет және бизнес 

Государственное управление и государственная служба,  Государство и бизнес 

Public administration and public service,  Government and Business 

 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, әлемдік және негізгі халықтық діндері жайлы 

мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: дінтанудың пәні мен құрылымы, дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, 

дінтану тарихы, діннің пайда болуы қарастырылады.  

Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде, 

білуі тиіс: 

- дінтану ғылымының теориялық негіздерімен, әлемнің негізгі діни бейнесімен, құндылықтар жүйесімен, әлемдік діндердің этикалық 

нормалары және олардың қоғамның, соның ішінде Қазақстанның да дамуы мен жетілуіне маңызын; 

- Қазақстандағы конфессия аралық келісімнің қағидаларын; 

- өлкетанудың теориялық негіздері, оның ғылыми қағидалары мен әртүрлі бағыттары, туған өлкені зерттеудің басты объектілері мен 

көздері, заманауи өлкетанушылық қозғалыс пен оның формалары, соның негізінде Қазақстанның  жан-жақты өлкетанушылық сипаттамаларын. 

меңгеруі тиіс: 



-  күнделікті өмірдегі және кәсіби қызметтегі нақты жағдайды түсінуге дінтанушылық тұрғыдан қарау; заманауи қоғамның діни өміріне 

қатысты сұрақтарды өз бетімен және ұжымдық зерделеу; 

Әртүрлі көздерден алынған дін туралы ақпаратты талдау дағдыларына ие болуы қажет. 

Құзыретті болу: әлемдік және ұлттық діндер, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдайлардың, қолдану әдістерін қалыптастыру, 

толеранттылық және діни төзімділікте. 

 

Целью курса «Религиоведение» является получение студентами общих представлений о религии, мировых и основных национальных 

религиях, конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы:предмет и структура религиоведения, религиозно-теологические определения религии, 

история религии, происхождениерелигии. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические основы религиоведческой науки,основные религиозные картинымира, системы ценностей, этические нормы мировых 

религий и их значение дляразвития и совершенствованияобщества, в т. ч. в Казахстане; 

- принципы межконфессионального согласия в Казахстане; 

- теоретические основы краеведения, его научные принципы и различные направления, главные объекты и источники изучения родного 

края, современное краеведческое движение и его формы, а на его базе – всесторонние краеведческие характеристики Казахстана. 

уметь: 

-  использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной жизни в современном обществе. 

Иметь навыки анализа информации о религии из различных источников. 

Быть компетентным: в мировых и основных национальных религиях, конфессиональной ситуации в современном Казахстане, в 

применении методов формирования толерантности и веротерпимости. 

 

The purpose of the course "Religious studies" is receiving by students the general ideas of religion, world and main national religions, a 

confessional situation in modern Kazakhstan, formation of tolerance and toleration. 

The maintenance of a course includes the following sections: subject and structure of religious studies, religious and theological definitions of 

religion, religion history, origin religions. 

As a result of development of this discipline the student has to,  

know: 

- theoretical fundamentals of theological science, the main religious, system of values, ethical standards of world religions and their value a and 

including in Kazakhstan; 

- the principles of an interfaith consent in Kazakhstan; 

- theoretical fundamentals of study of local lore, its scientific principles and various directions, the main objects and sources of studying of the 

native land, the modern local history movement and its forms, and on its base – comprehensive local history characteristics of Kazakhstan. 



to be able: 

- to use theological approach to judgment of a concrete situation in everyday life and in professional activity; independently and collectively to 

comprehend the questions concerning religious life in modern society. 

To have skills of the analysis of information on religion from various sources. 

Be competent: in the world and the main national religions, the religious situation in the modern Kazakhstan, in the applicat ion of methods of 

formation of tolerance and toleration. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Мәдениеттану, Құқық негіздері. 

Современная история Казахстана,Культурология, Основы права. 

Culturalogy, Modern history of Kazakhstan, Law Basics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет,  Мемлекет және бизнес 

Государственное управление и государственная служба,  Государство и бизнес 

Public administration and public service,  Government and Business 

 

 

 

 

Бизнес этикасы 

Этика бизнеса 

Business ethics 

Бизнес этикасы мәселелерін іскерлік этика ретінде, осы сөз адалдыққа, ашықтыққа, шыншылдыққа негізделген, қолданыстағы 

заңнамаға, белгіленген ережелер мен салт-дәстүрге сәйкес нарықта тиімді жұмыс істеуі қабілетін қарастыру курстың негізгі міндеті болып 

табылады. 

Мақсаты - зерттеу теориялық және практикалық білімдерін бекіту. Студенттерге стратегиялық салауатты ойлау қабілетін қалыптастыру, 

проблемаларын жан-жақты пайымдау, практикалық жағдайларда баламалы шешімдерді іздеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: бизнес этикасы туралы ғылымның пайда болуының міндеттері мен мағынасы. Бизнес 

этикасының қазіргі тұжырымдамалары. Әділдік  этикасының негізгі ережелері. Корпоративтік  этика мәні мен маңызы. Этикалық кодекс. Пост 

кеңестік қоғам және оның бизнес бағдары. Басшысының этика элементтері және қызметкерлердің әлеуметтік психологиялық үйлесімділігі мәні. 

Іскерлік этикеттің негізгі ережесі. Қазақстан кәсіпорындары жағдайында этика бағыттарының дамуы. Мінез-құлықтағы тұлғааралық қарым-

қатынас. Кәсіби этика. Іскерлік өмірдің этикалық проблемалары. Бизнес этикасының құрылымы. Дін және бизнес. Қазақстандық  кәсіпкерлік 

көшбасшылары: адамгершілік портреті. Халықаралық бизнестегі іскерлік мәдениет. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 



білуі тиіс: этикалық нормалар мен ережелерді түрлі тұжырымдамасымен бизнестің және қоғамның өзара қарым-қатынастарын реттеуді; 

компаниялар арасында өзара қарым-қатынас, сондай-ақ қоғам мен компаниялар арасындағы қарым-қатынас, фирмалар ішіндегі,  индивидтар 

арасындағы іскерлік байланыстарды; 

менгеруі керек: қазіргі заманғы бизнес этикасының тұжырымдамалары; этикалық кодексті, бизнестегі адамгершілік және мораль 

ұғымдарын түсіну;басқарушылық этика ерекшеліктерін, іскерлік байланыстар этикасын зерттеу;қоғам алдындағы бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігін, этика және этикеттік кәсіпкерлік қызмет табыстылығына әсерін; 

дағдылануы керек: кәсіпорынға экономикалық және кадрлық минимум жоғалтумен бәсекелестік нарықта ұзақ өмір сүру мүмкіндігін 

беретін барабар, этикалық тиімді басқарушылық шешімдер қабылдауға. 

Құзыретті болу: бекітілген заңдылықтар, ережелер мен дәстүрлер аясында нарықта тиімді қызмет етуге іскерлік этиканың мәселелеріне.   

 

Основной задачей курса является рассмотрение вопросов этики бизнеса как деловой этики, базирующейся на честности, открытости, 

верности данному слову, способности эффективно функционировать на рынке в соответствии с действующим законодательством, 

установленными правилами и традициями. 

Цель - изучение закрепление теоретических и практических знаний и формирование у студентов стратегического образа мышления, 

способности к целостному видению проблемы, поиску альтернативных решений в практических ситуациях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Задачи и смысл появления науки об этике бизнеса. Современные 

концепции этики бизнеса. Основные положения этики справедливости. Сущность и значение корпоративной этики. Этический кодекс 

организации. Пост советское общество и его бизнес ориентации. Элементы этики руководителя и значение социально психологической 

совместимости сотрудников. Основные правила делового этикета. Направления развития этики в условиях предприятий Казахстана. 

Межличностные отношения в поведении. Профессиональная этика. Этические проблемы деловой жизни. Структура этики бизнеса. Религия и 

бизнес. Лидеры казахстанского предпринимательства: нравственный портрет. Деловые культуры в международном бизнесе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: урегулирования взаимоотношений бизнеса и общества через различные концепции этических норм и правил;взаимоотношения 

как между компаниями, так и между компаниями и обществом, отношения внутри фирмы, деловые связи между индивидами; 

уметь: современных концепций этики бизнеса; понимания этического кодекса, понятий нравственности и морали в бизнесе;изучения 

особенностей управленческой этики, этики деловых контактов;социальной ответственности бизнеса перед обществом, влияния этики и этикета 

на успешность предпринимательской деятельности; 

иметь навыки: принимать адекватные, этичные, эффективные управленческие решения, дающие предприятию возможность 

долговременного существования на конкурентном рынке при минимуме экономических и кадровых потерь. 

Быть компетентным в вопросах деловой этики и способности эффективно функционировать на рынке в соответствии с действующим 

законодательством, установленными правилами и традициями. 

 

The basic task of course is consideration of questions of business ethics as business ethics, being based on honesty, openness, to loyalty given 

one's word, ability effectively to function at the market in accordance with a current legislation, set rules and traditions. 



An aim is a study fixing of theoretical and practical knowledge and forming for the students of strategic character of thinking, capacities 

for integral vision of problem, search of alternative decisions in practical situations. 

Brief description of the course: Tasks and sense of appearance of science dealing with ethics of business. Modern conceptions of business 

ethics. Substantive provisions of ethics of justice. Essence and value of corporate ethics. Ethic code of organization. A post is soviet society and his 

business of orientation. Elements of ethics of leader and value socially of psychological compatibility of employees. Basic rules of business 

etiquette. Directions of development of ethics in the conditions of enterprises of Kazakhstan.  Between personality relations are in 

behavior.Professional ethics. Ethic problems of business life. Structure of business ethics.Religion and business. Leaders of the Kazakhstan 

enterprise: moral portrait. Business cultures are in international business. 
In the process of studying the discipline a student must:  

to know:are settlements of mutual relations of business and society through different conceptions of ethic norms and rules; are mutual 

relations both between companies and between companies and society, relations into a firm, business connections between individuals; 

to be able to:modern conceptions of business ethics; understanding of ethic code, concepts of morality and moral in business;are studies of 

features of administrative ethics, ethics of business contacts;to social responsibility of business before society, influence of ethics and etiquette on 

success of entrepreneurial activity; 

have skills:принимать adequate, ethic, effective administrative decisions giving to the enterprise an opportunity of long duration 

existence at the competition market at a minimum of economic and skilled losses. 

To be competent in matters of business ethics and the ability to function effectively on the market in accordance with applicable law, the 

established rules and traditions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Мәдениеттану, Құқық негіздері. 

Современная история Казахстана,Культурология, Основы права. 

Culturalogy, Law Basics, Modern history of Kazakhstan.  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites: 

Мемлекет және бизнес, Мемлекеттік сектордың менеджменті,  Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет 

Государство и бизнес, Менеджмент государственного сектора,  Государственное управление и государственная служба 

Government and Business, Management of public sector,  Public administration and public service. 

 

 

Аймақтық дамытуды жоспарлау және болжау  

Планирование и прогнозирование регионального развития 

Planning and forecasting of regional development 

Пән  аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының  кешенді және тиімді мүмкіндіктерін және болашағын оқытады. 

Мақсаты - аймақтың  әлеуметтік-экономикалық дамуының аумағын жоспарлау және басқаруға арналған білімдерді алу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: 



Аймақтың дамуының стратегиялық жоспарлауының теориялық негізін. Аймақтың  әлеуметтік-экономикалық дамуының 

стратегиялық жоспарлау ретінде. Аймақтың дамуының стратегиялық жоспарлауының қадамдары. Аймақтың дамуының стратегиялық 

мазмұны мен әдістемесі Аймақтың дамуының мәселелері. Аймақтың дамуының баламасы. Аймақтың дамуының экономикасы. Мемлекеттік 

органның  аймақтың дамуына әсері. Аймақтың дамуының әлеуметтік, институциональдық,экономикалық мәселелері. Стратегиялық 

жоспарлауының мақсаты мен міндеті. 

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

білу қажет: әлеуметтік-экономикалық дамуының кезеңдері; аймақтың дамуының жоспарлауының сипаттамасы; аймақтың дамуының 

концептуальді және бағдарламалық әрекеті; 

істей алу қажет: аймақтық саясаттың  оң және теріс жақтары; аймақтың стратегиялық дамуының мәселелерін анықтау; аймақтың 

дамуының әлеуметтік, институциональдық,экономикалық мәселелері анықтау; 

дағдыға ие болу: аймақтың қажетілігін анықтау; мемлекеттік органның  аймақтыңдамуына әсері. 

Құзыретті болу:  аймақтың экономика мен әлеуметтік сала дамуын талдай білуге. 

 

Дисциплина изучает проблемы, возможности и перспективы обеспечение комплексного и наиболее эффективного управления 

социально-экономическим развитием регионов на основе планирования и прогнозирования. 

Цель - получение знаний в области планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона. 

Содержание дисциплины:теоретические основы стратегического планирования развития региона. Регион как объект стратегического 

планирования. Основные характеристики стратегического планирования социально-экономического развития региона. Этапы разработки 

стратегического плана социально-экономического развития региона. 

Институциональные совершенствования регионального стратегического планирования. Альтернативы регионального развития. Анализ 

развития экономики региона.Анализ влияния государственных органов власти на развитие региона. Концептуальные и программные подходы 

к планированию развития региона. Социальные, экономические, институциональные проблемы развития регионов. Определение предназначения 

региона, целей и задач стратегического планирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: этапы разработки стратегического планирования социально-экономического развития региона; основные характеристики 

планирования развития региона; концептуальные и программные подходы к планированию развития региона; 

уметь: выделять сильные и слабые стороны региональной политики; выявлять проблемы совершенствования регионального 

стратегического планирования; выделять социальные, экономические, институциональные проблемы развития регионов; 

иметь навыки: определения предназначения региона; анализа влияния государственных органов власти на развитие региона. 

Быть компетентным в сфере планирования и прогнозирвания экономики и социального развития регионов. 

 

The discipline studies the challenges, opportunities and prospects for comprehensive and the most effective management of socio-economic 

development of regions. 

The aim - to provide knowledge in the field of planning and management of socio-economic development of the region. 



Contents: the theoretical foundations of strategic planning for the region. The region as an object of strategic planning. Key Features of strategic 

planning of social and economic development of the region. Stages of development of a strategic plan for social and economic development of the region. 

The content and methodology of regional strategic planning.Problems of improving regional strategic planning.Alternatives to regional 

development.Analysis of regional economic development.Analysis of the influence of public authorities on the development of the region.Conceptual and 

programmatic approaches to development planning in the region.Social, economic and institutional problems of regional development.Defining the 

destination of the region, the goals and objectives of strategic planning. 

As a result of study of discipline a student must: 

know: the stages of development of the strategic planning of socio-economic development of the region; the main characteristics of planning the 

development of the region; conceptual and programmatic approaches to development planning in the region; 

to be able to: highlight the strengths and weaknesses of regional policy; to identify the problems of improving regional strategic planning; 

highlight the social, economic and institutional problems of regional development; 

have skills: determining the destiny of the region; analysis of the impact of public authorities in the development of the region. 

Be competent in the field of planning and management of economy and social development of the regions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Құқық негіздері. 

Экономическая теория, Микроэкономика, Современная история Казахстана, Основы права. 

Economic Theory, Microeconomics, Modern history of Kazakhstan, Law Basics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Мемлекет және бизнес, Мемлекеттік сектор менеджменті 

Государство и бизнес, Менеджмент государственного сектора  

The state and business, Management of the public sector. 

 

 

Бухгалтерлік есеп  

Бухгалтерский учет  

Book keeping  

Бұл пәнде қаржылық ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру негіздері және бюджеттің жеке түрлерінің міндеттері, ҚР-дағы 

бюджет жүйесін басқарудағы қаржы қызметкерлерінің жұмысы, ҚР-дағы бюджеттің орындалуы қарастырылады. 

Мақсаты негізгі теорияларды оқу, болашақ мамандарын диагностикаларды үйрену, қаржы-экономикалық бағдарламасының қызметін 

болжамдау, таризм мамандарын басқару процессын жиған білімдерді есептеуге бағдарламалау.  

Мазмұны: Бухгалтерлік  есепті  ұйымдастыру  негіздері, Сауда  операциясының  есебі, Туристік  компаниялардағы   бухгалтерлік  

есептің  ерекшеліктері, Саудадағы  есептің ерекшеліктері, Механизацияланылған  құрылыс монтаж  жұмыстары шығынының есебін  

ұйымдастыр, Құрылыстағы  шығындар есебі  және құрылыс – монтаждау жұмыстарының өзіндік  құнын  калькуляциялау. 

Студенттер, пәнді  оқу нәтижесінде: 

білуі керек:  



- экономиканың әр түрлі саласындағы кәсіпорындардың бухгалтерлік есепті жүргізудің  

негізгі ережелерін;  

- экономиканың әр түрлі саласындағы кәсіпорындардың қызметі туралы білу;  

- пәннің терминдері мен базалық ұғымын.  

істей алуы қажет:  

- кәсіпорын қызметінің ерекшелігіне сәйкес операцияларды құжаттарда дұрыс рәсімдеу, қолданыстағы заңдарға сәйкес бухгалтерлік 

есеп операцияларын шоттарда көрсету. 

Құзыретті болу: экономиканың түрлі салаларындағы кәсіпорындарыдың  нысандары мен әдістерін есепке алуды қолдануда.  

 

В данном курсе рассматриваются основы организации бухгалтерского учета в отраслях. 

Целью изучения дисциплиныявляется глубокое овладение студентами особенностей учета и отчетности в различных отраслях 

экономики. 

Содержание:Основные принципы бухгалтерского учета, отчет о торговле, Туристические компании функций учета, Особенности отчета 

о сделке, Расчет затрат на строительство и расчет стоимости строительных и монтажных работ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые понятия и термины дисциплины; иметь представление о деятельности предприятий  

различных отраслей экономики; основные правила ведения бухгалтерского учета на предприятиях различных отраслей экономики. 

Уметь:отражать на счетах бухгалтерского учета операции в соответствии с действующим законодательством,правильно оформлять 

документально операции в соответствии со спецификой деятельности предприятия. 

Владеть:навыкамисамостоятельной работы в области бухгалтерского учета на предприятиях различных отраслей экономики. 

Быть компетентным: в использовании форм и методов учета и отчетности на предприятиях различных отраслей экономики. 

 

Discipline: ekonomikanyң әr tүrlі salasyndaғy kәsіporyndardyң buhgalterlіk esep zhұmysyn өz betіmen zhүrgіzuge. 

This course covers the basics of the organization of accounting in financial institutions: content and objectives of the individual types of budgets, 

the work of the financial management of the budgetary system of the RK budget classification, accounting execution of the state budget of Kazakhstan in 

financial institutions, taking into account the cash execution of the state budget of the Republic of Kazakhstan. 

The purpose of discipline is a deep mastery of the students characteristics and accounting in various industries. 

Contents: The basic principles of accounting, report on trade, tourism companies accounting features, Features of the trade report, calculation of 

construction costs and the calculation of the cost of construction and installation works. 

Students who have completed the study of the discipline, the result should be: 

To know: the basic concepts and terms of discipline; be aware of the activity of enterprises 

various sectors of the economy; the basic rules of accounting at the enterprises of various sectors of the economy. 

To be able to: reflect on the accounts of accounting operations in accordance with applicable law, the right to issue documentary operations in 

accordance with the specifics of the company. 

Own: independent work skills in the field of accounting at the enterprises of various industries. 



Be competent: in the use of forms and methods of accounting at the enterprises of various branches of economy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған математика. Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика.   

Математика в экономике, Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика.  

Mathematics in economics,Econometrics, Microeconomics, Macroeconomics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекет және бизнес,Дағдарысқа қарсы басқару, Кәсіпорын экономикасы. 

Государство и бизнес, Антикризисное управление,Экономика предприятия. 

The state and business, Antirecessionary Management,Economy of Enterprises. 

 

 

 

 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 
Пән ҚР салық жүйесін құру,реформалау үрдісін, салық салудың қағидаттарын.Қазақстандағы салықтың теориялық және әдістемелік 

негізін, физикалық және заңдық тұлғаларға арналған  негізгі салықтарды оқытады. 

Мақсаты– салық жинау жинақтау,салықты төлеу мен есептеу әдістемелері саласынынан  білім береді. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  Фискалдық, бюджетке түсетін міндетті төлем, салықтың мемлекеттік реттеуші 

қызметі. Салық ұлттық экономика негізі болып табылатынындығы. Салық ұлттық экономика дамуы негізі. Мемлекеттегі   қызметтегі  және 

әлеуметтік мәселерді шешудегі салықтың ролі. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білу  тиіс: салық салудың нормативтік- заңдылық базасын білу; салық түрлері мен қызметтерін; салық жүйесінің негізгі анықтамасын, 

мазмұнын; 

Меңгеруі керек: әр салық бойынша жинақты және салықтық базаны анықтауды; салықтық ставканы таңдауды; 

Дағдылануы керек: салық соммасын есептеуді; салықтық декларациясын толтыруды. 

Пән кәсіби, зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина изучает процесс создания и реформирования налоговой системы РК, принципы налогообложения, рассматривает 

теоретические и методологические основы действующей в Казахстане системы налогообложения, основные налоги, предназначенные для 

уплаты как юридическими, так и физическими лицами. 

Цель - приобретение знаний в области налогообложения, методологии исчисления и уплаты налогов. 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: фискальная, регулирующая, перераспределительная функции 

обязательных платежей в бюджет. Налоги как основа для развития национальной экономики. Роль налогов в осуществлении государственных 

функций и решения социальных проблем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативно-правовую базу налогообложения; сущность, виды и функции налогов; содержание основных понятий налоговой 

системы; 

Уметь: определить налоговую базу по каждому налогу и сбору; выбрать налоговую ставку; 

Иметьнавыки: начисления суммы налога; заполнения налоговой декларации. 

Быть компетентным: в использовании методов исчисления и уплаты налогов. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The purpose of the discipline - the acquisition of knowledge in the field of taxation, the methodology for the calculation and payment of taxes. 

The essence of the course to show fiscal, regulatory, redistributive function obligatory payments to the budget, which are the basis for the 

development of the national economy, the implementation of state functions and solving social problems. 

In the process of studying the discipline a student must: 

to know: normativno legal tax base; suschnost, types and functions of taxes; content of the basic concepts of the tax system. 

be able to: is to define the tax base for each tax and the collection; select tax rate; 

have the skills to: nachisleniya amount of tax; zapolneniya tax return. 

Be competent: in the use of methods of calculation and payment of taxes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық ілім,  Микроэкономика, Макроэкономика  

Экономическая теория,  Микроэкономика, Макроэкономика  

Economic theory, Microeconomics, Macroeconomics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Мемлекет және бизнес,Аймақтық экономика және басқару, Мемлекеттік сектордағы менеджмент 

Государство и бизнес, Региональная экономика и управление, Менеджмент государственного сектора  

The state and business, Management of the public sector, Regional economy and management 

 

 

Салықтық жоспарлау және бақылау 

Налоговое планирование и контроль 

Taxplanningandcontrol 

Пән кәсіпорындағы жалпы экономикалық жоспарлау жүйесінде өз орнын анықтау үшін салықтық жоспарлауды ұйымдастырудың 

ғылыми әдіснамасын,салықтық жоспарлау қағидаттары мен әдістерін зерттейді. 



Мақсаты - салықтық жоспарлау және бақылау сұрақтарын, оның нысандары мен түрлерін, әр түрлі деңгейдегі бюджетке салық 

аударымдар төлеу іс-шараларын,сондай-ақ, мемлекеттік және жергілікті бюджеттерге салық түсімдерін жоспарлау мәселелерін зерттеу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады салық жоспарлау мазмұны және принциптері; салық жоспарлау кезеңдері және 

құрылымы; салық жоспарлаудың стратегиялық, тактикалық және жедел деңгейлері; салықтық бақылаудың экономикалық мәні; салық салу 

объектiлерi мен салық салуға байланысты объектілері; салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер есебі; салық жоспарлау мен 

болжау әдістері; салықтық бақылау мақсаттары үшін фискалдық жады бар бақылау-касса пайдалану; салықтық тексерулер түрлері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: салық жоспарлау және салықтық бақылау мәні; салық жүйесі; салық агенттері; салық қатынастары қатысушыларының өзара 

іс-қимыл әдістері; 

Менгеруі керек: Салық кодексімен жұмыс істеу; салықтарды есептеу. 

Дағдылануы керек: салық оңтайландыру (салық шегерiмдерi азайту) әдістерін қолдану. 

Құзіретті болу: салықтық жоспарлау және бақылау , мемлекетке салық түсімдерінің жоспарлау және жергілікті бюджеттер нысандары 

мен әдістерін пайдалануда 

 

Дисциплина изучает принципы и методы налогового планирования, научную методологию организации налогового планирования, 

выявление его места в системе общеэкономического планирования. 

Цель - изучение вопросов налогового планирования и контроля, его формы и виды, меры взыскания по уплате налоговых отчислений в 

бюджет различного уровня, а также планирование налоговых поступлений в государственный и местный бюджеты. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: содержание и принципы налогового планирования; этапы и структура 

налогового планирования; стратегический, тактический и оперативный уровни налогового планирования; экономическая ценность налогового 

контроля; объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением; учет налогов и других обязательных платежей в бюджет; 

методы налогового планирования и прогнозирования; использование кассовых машин с фискальной памятью для целей налогового контроля; 

виды налоговых проверок. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность налогового планирования и налогового контроля; налоговую систему; субъекты налогообложения; методы 

взаимодействия с участниками налоговых отношений; 

Уметь: работать с Налоговым кодексом; исчислять налоги. 

Иметьнавыки: применения методов налоговой оптимизации (минимизации налоговых отчислений). 

Быть компетентным:в использовании форм и методов налогового планирования и контроля, в планировании налоговых поступлений в 

государственный и местный бюджеты. 

 

The discipline studies the principles and methods of tax planning, tax planning methodology of scientific organizations, identifying its place in the 

system of general economic planning. 

The goal - to study the issues of tax planning and control, its forms and types, recovery measures in the payment of tax deductions to the budget of 

different levels, as well as the planning of tax revenues to the state and local budgets. 



Contents includes basic sections: the content and principles of tax planning; the stages and structure of tax planning; strategic, tactical and 

operational levels of tax planning; the economic value of tax control; objects of taxation and objects related to taxation; including taxes and other obligatory 

payments to the budget; methods of tax planning and forecasting; the use of cash registers with fiscal memory for tax control purposes; types of tax audits. 

As a result of study of discipline a student must: 

know: the essence of tax planning and tax control; the tax system; tax agents; methods of interaction with the participants of tax relations; 

be able to: work with the Internal Revenue Code; calculate taxes. 

to have skills: application of methods of tax optimization (minimization of tax deductions). 

Be competent:to use the forms and methods of tax planning and control, planning of tax revenues to the state and local budgets. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық ілім,  Микроэкономика, Макроэкономика  

Экономическая теория,  Микроэкономика, Макроэкономика  

Economic theory, Microeconomics, Macroeconomics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Мемлекет және бизнес,Аймақтық экономика және басқару, Мемлекеттік сектордағы менеджмент 

Государство и бизнес, Региональная экономика и управление, Менеджмент государственного сектора  

The state and business, Management of the public sector, Regional economy and management 

 

 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

Пән статистика  ғылымының әдістері, принциптері жіне негізгі көрсеткіштері туралы жалпы мағлұмат береді.  

Мақсаты - ғылыми ұйымдастырылған жүйеде статистикалық әдістерді қолдану арқылы әлеуметтік – экономикалық құбылыстар мен 

процестердің сандық өзгерістерін сапалық жағымен байланыстыра отырып, зерттеу жұмысын жүргізу, қоғамдық құбылыстар жайындағы жаппай 

мәліметтерді жинау, топтау және есептеу сияқты әртүрлі тәсілдерді үйрену. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: статистиканың пәні және есептері; статистикалық бақылау; статистикалық мәлімет 

және топтау; абсолютті және салыстырмалы шама; вариацияның көрсеткіштері және орташа шамасы; ішінара бақылау; динамикалық қатарлар; 

индекстер; әлеуметтік-экономикалық оқиғаның өзара байланыс статистикалық зерттеу; халықтың статистикасы және еңбек ресурстары; ұлттық 

жүйенің есебі, макроэкономиканың негізгі көрсеткіштері; халықтың өмір деңгейінің статистикасы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- халық және еңбек ресурстары, ұлттық байлық, сақтандыру қызметі, халықтың табысы мен шығысы, баға статистикасы және т.б. 

бөлімдер бойынша көрсеткіштер жүйесін статистикалық зерттеу; 

- жалпы ішкі өнімді есептеу әдістерін статистикалық талдау; 

- инфляцияны статистикалық зерттеу. 



Менгеруі керек: 

- қоғамдық құбылыстар мен процестердің статистикалық көрсеткіштер өсіңкілігін статистикалық зерттеу.  

-  ҚР Конституциясының және денсаулық сақтау туралы заңдардың ережелерін қолдану; 

- түрлі  құқық салалардың қолдану ортаны айыра білу.   

Дағдылануы керек: 

- мемлекеттің әлеуметтік құндылығына қатысты мәдени-құндылықты қалыптастыру; 

- құқықтық жағдайларда теориялық талдау жасай білу қабілеттілігіне бейімдеу. 

Құзыретті болу:пайдалану зерттеу әдістерін жай-күйін, дамуын, құрылымын және өзара байланысты қоғамдық құбылыстарын, оларды 

статистикалық үлгілерін қолдануда. 

 

Дисциплина изучает основы статистики, социально-экономические показатели, использование статистических методов в анализе. 

Цель курса - изучить методологию исследования состояния, развития структуры и взаимосвязей общественных явлений, их 

статистического моделирования.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: предмет и задачи статистики; статистические наблюдения; статистические 

сведения и группировка; абсолютные и относительные величины; средние величины и показатели вариацияның; выборочное наблюдение; ряды 

динамики; индексы; социально-экономическая статистическое изучение взаимосвязи; статистика населения и трудовые ресурсы; системы 

национальных счетов, основные макроэкономические показатели; статистика уровня жизни населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия экономической статистики; 

-роль классификаторов при осуществлении экономической деятельности как в Казахстане, так и за рубежом; 

- понятие системы национальных счетов, ее особенности и цели; 

уметь:  

- строить статистические модели явлений и применять их на практике; 

-  осуществлять перерасчет ВВП; 

иметь навыки: 

- расчета основных экономико-статистических показателей как на микро-, так и на макроуровне, в том числе ВВП; 

- прогнозирования статистического ряда динамики. 

Быть компетентным:в использовании методов исследования состояния, развития структуры и взаимосвязей общественных явлений, их 

статистического моделирования.  

 

Methods of statistics of science, education and on basic indicators for the integrated and principles; socio-economic indicators, knowledge of 

which is learning with the use of statistical methods in the analysis.The purpose of discipline: is studying the state of the research methodology, 

development of structures and relationships of social phenomena and their statistical modeling. 

Course content: the object and tasks of statistics; statistical surveys; statistical information and grouping; absolute and relative values; the average 



values and indicators variazioni; selective observation; time series; indices; socio-economic statistical study of the relationship; the statistics of population 

and labour resources; the system of national accounts main macroeconomic indicators; statistics of level of living of the population. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- The basic concepts of economic statistics; 

- Role classifications in economic activity both in Kazakhstan and abroad; 

- The concept of the national accounts, its characteristics and objectives; 

To be able to: 

- To build statistical models of phenomena and apply them in practice; 

- To carry out recalculation of GDP. 

Have skills: 

- Calculation of the basic economic and statistical indicators at both the micro- and macro-level, including the GDP; 

- Predict the dynamics of the statistical series. 

Be competent:to use methods of investigation status of the structure and relationships of social phenomena and their statistical modeling. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған математика. Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика.   

Математика в экономике, Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика.  

Mathematics in economics,Econometrics, Microeconomics, Macroeconomics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекет және бизнес,Аймақтық экономика және басқару, Мемлекеттік сектордағы менеджмент 

Государство и бизнес, Региональная экономика и управление, Менеджмент государственного сектора  

The state and business, Management of the public sector, Regional economy and management 

 

 

Бизнес- статистика негіздері 

Основы бизнес-статистики 

Fundamentals of Business Statistics 

Пән нарықтық экономиканың салыстырмалы және репрезентативті статистикалық деректер туралы кешенді ұсыныс береді, 

экономикалық мазмұны және статистикалық деректер құрылымы тиісті статистикалық талдау әдістерін таңдау және қолдану дағдыларын 

қалыптастыруға көмектеседі. 

Мақсаты - статистикалық көрсеткіштер көмегімен нарықтық жағдайдың сандық сипаттамалары негіздерін үйрену, оларды зерттеу және 

болжау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Бизнес-статистика мәні. Бизнес-статистиканың есепке алу жүйесі. Кәсіпорындардағы 

еңбек ресурстары көрсеткіштер жүйесіннің аналитикалық мүмкіндіктері. Статистикалық есепке алу және негізгі активтер талдау. Айналым 

активтертерін статистикалық зерттеу. Өнімді шығару статистикасы. Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері.Бизнес-сектор шығындары 



көрсеткіштерінің жүйесі. Бизнес-сектор қаржы нәтижесінің көрсеткіштері және ақпараттық қажеттіліктері. Кәсіпкерлік және бизнес-демография 

статистикасы. Кәсіпорынның  сыртқы экономикалық қызметі туралы статистикалық ақпарат құрылымы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- бизнес-статистиканың негізгі ұғымдарын; 

- бизнес-секторда жүйесін есепке алу және талдау; 

- бизнес-статистиканың сандық көрсеткіштер жүйесін. 

Меңгеруі керек:  

- кәсіпорынның негізгі және айналым активтеріне статистикалық талдау жүргізуді; 

- құбылыстардың статистикалық модельдің құру және оларды тәжірибеде қолдануды. 

Дағдылануы керек:  

- одан әрі талдау мақсаттары үшін статистикалық ақпаратты жүйелендіруге; 

- динамикалық қатарларды талдау және болжауға; 

- негізгі экономикалық-статистикалық көрсеткіштері есептеуге. 

Құзыретті болу:нарықтық жағдайда сандық сипаттамаларын   пайдалану көмегімен статистикалық көрсеткіштер өткізу, оларды зерттеу 

және болжауда. 

 

Дисциплина дает комплексное представление о сопоставимых и репрезентативных статистических данных о рыночном секторе 

экономики, поможет сформировать навыки выбора и применения методов статистического анализа, соответствующих экономическому 

содержанию и статистической структуре данных. 

Цель – изучение основ количественной характеристики рыночной ситуации с помощью статистических показателей, проведения их 

исследований и прогнозирования.  

Содержание дисциплины: cущность бизнес-статистики. Учетная система бизнес-статистики. Аналитические возможности системы 

показателей ресурсов труда на предприятиях. Статистический учет и анализ основных активов. Статистическое изучение оборотных активов. 

Статистика выпуска продукции. Статистические методы контроля качества. Система показателей издержек бизнес-сектора. Показатели 

финансового результата и информационные потребности бизнес-сектора. Статистика предпринимательства и бизнес-демография. Структура 

статистической информации о внешнеэкономической деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- основные понятия бизнес-статистики; 

-систему учета и анализа в бизнес-секторе.; 

- систему количественных показателей в бизнес-статистике; 

уметь: 

- провести статистический анализ основных и оборотных активов предприятия; 

- работать с документами первичного статистического учета; 



- строить статистические модели явлений и применять их на практике; 

иметь навыки: 

- систематизации статистической информации для целей дальнейшего анализа; 

- анализа и прогнозирования динамических рядов; 

- расчета основных экономико-статистических показателей. 

Быть компетентными:в использовании количественной характеристики рыночной ситуации с помощью статистических показателей, 

проведении  их исследований и прогнозирования. 

 

Discipline gives a comprehensive picture of a comparable and representative statistics on the market economy, will help build the skills selection 

and application of methods of statistical analysis, the relevant economic content and statistical data structure. 

The goal - the study of the foundations of the quantitative characteristics of the market situation by using statistical indicators, conduct their 

research and forecasting. 

Contents: the nature of business statistics. The accounting system of business statistics.The analytical capabilities of the system of indicators of 

labor resources in the enterprise.Statistical recording and analysis of the underlying assets.The statistical study of current assets.Statistics 

production.Statistical methods for quality control.The system of indicators of costs of the business sector.Indicators of financial results and the information 

needs of the business sector.Statistics of entrepreneurship and business demography.The structure of the statistical information on the foreign economic 

activities of the enterprise. 

As a result of the discipline, students should: 

Know: 

- The basic concepts of business statistics; 

- The accounting system and analysis of the business sector; 

- A system of quantitative indicators of business statistics. 

 To be able to: 

- A statistical analysis of the fixed and current assets of the company; 

- Work with primary documents statistics; 

- To build statistical models of phenomena and apply them in practice. 

Have skills: 

- Systematization of statistical information for further analysis; 

- Analysis and forecasting of time series; 

- Calculation of the basic economic and statistical indicators. 

To be competent:to use quantitative characteristics of the market situation by using statistical indicators, conduct their research and forecasting. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған математика. Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика.   

Математика в экономике, Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика.  

Mathematics in economics,Econometrics, Microeconomics, Macroeconomics. 



Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекет және бизнес,Дағдарысқа қарсы басқару, Мемлекеттік сектордағы менеджмент 

Государство и бизнес, Антикризисноеуправление, Менеджмент государственного сектора  

The state and business, Antirecessionary Management, Management of the public sector 

 

 

Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Планирование деятельности предприятия 

Planning for the enterprise 

«Кәсіпорынның қызметін жоспарлау» пәнін жүргізу барысында диалектикалық әдіс негізінде танудың жеке әдістері кеңінен 

пайдаланылады. Олардың санына экономикалық талдау және синтездеу, баланстық, жүйелік ыңғай, экономика-математикалық және тағы басқа 

әдістер жатады. 

Пән мақсаты «Кәсіпорынның қызметін жоспарлау» пәні экономикалық мамандықтарының базасының бірі болып саналады. Берілген 

пәннің тереңдетіліп меңгерілуі тыңдаушыларға, студенттерге экономика саласындағы және әртүрлі салаларда кәсіпкерлік және өндірістік-

шаруашылық қызметті басқару және ұйымдастыру қағидалары және әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: кәсіпорын қызметін жоспарлау;  кәсіпорында жоспарлы жұмысты ұйымдастыру; 

болжау жүйесінің мәні, элементтері; стратегиялық жоспарлау мәні және құрылымы; жедел жоспарлау түрлері мен жүйесі; бизнес-жоспарлау 

ұғымы және мазмұны; кәсіпорынның өндіріс жоспарының мазмұны, оның кәсіпорын жоспарларындағы өзара іс-қимыл механизміндегі рөлі; 

өнімді өткізуді жоспарлау, оның міндеттері; өндірістік қуаты жоспарлау; қызметкерлерге қажеттілігін жоспарлаудың мазмұны, міндеттері мен 

технологиясы; өнімнің өзіндік құны жоспарлау; нарықтық баға жоспарлау және реттеу; қаржылық жоспарлау мәні мен міндеттері; бюджеттеу 

қаржылық жоспарлау түрі ретінде. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

- кәсіпорынның қызметін жоспарлау; 

- кәсіпорында жоспарлы жұмысты ұйымдастыру; 

- болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; 

- стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

- Менгеруі керек: 

- жоспарлаудың оперативті мәні; 

- бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; 

- өндірістік кәсіпорынның мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; 

Дағдылануы керек: 

 - өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын құрастыруға икемді болуын меңгеруі . 

- өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлауын меңгеруі; 

- кәсіпорындағы жоспарлауды ұйымдастыруды меңгеруі; 



Құзыретті болу:пайдалану нысандары мен әдістерін жоспарлау жағдайында нарықтық типтегі шаруашылық жүргізудің түрлі 

деңгейлерінде басқару. 

 

«Планирование деятельности предприятия» широко используются частные методы познания диалектический метод, в ходе проведения 

на основании предмета. Их численности, экономического анализа и синтеза, балансовый, системный подход, экономико-математические и 

другие методы. 

Цель дисциплины: является выработка у студентов экономического мышления на основе изучения экономического механизма 

функционирования предприятия в условиях рыночного типа хозяйствования. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: планирование деятельности предприятия; организация плановой работы на 

предприятии; сущность, элементы системы прогнозирования; сущность и структура стратегического планирования; виды и системы 

оперативного планирования; понятие и содержание бизнес-планирования; содержание плана производства предприятия, его роль в механизме 

взаимодействия планов предприятия; планирование сбыта продукции, его задачи; планирование производственной мощности; содержание, 

задачи и технология планирования потребности в персонале; планирование себестоимости продукции; планирование и регулирование рыночных 

цен; сущность и задачи финансового планирования; бюджетирование как вид финансового планирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные и вспомогательные функции менеджмента; 

-методы и модели управления; планирование производственной программы и мощности производственных ресурсов предприятия, 

производительности труда;  

- основы управления качеством;принципы и методы планирования: 

-  инфраструктуру предприятий; 

Уметь: 

- пользоваться методами оперативно-календарного планирования, методами расчета параметров различных систем управления; 

прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и конкурентоспособность выпускаемой продукции;  

- определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их реализации; с системных позиций проводить анализ и 

синтез системы управления;  

- применять экономико-математические методы, экспертные оценки, современную управленческую оргтехнику. 

Иметь навыки: 

- применять организационные, графические и математические модели и вычислительную технику для моделирования и оптимизации 

управления различными организационными объектами; воздействия на социально- психологический климат коллектива;  

- разрабатывать и обосновывать различные управленческие решения, осуществлять их многокритериальную оптимизацию;  

- организации производственных процессов. 

Быть компетентным:в использовании форм и методов планирования в условиях рыночного типа хозяйствования на различных уровнях 

управления. 

 



The purpose of discipline: is to develop the students' economic thinking based on the study of economic mehanizmafunktsionirovaniya in a 

market-type economy. 

Brief description of the course: is the development of students' economic thinking based on the study of economic mehanizmafunktsionirovaniya 

in a market-type economy. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- Basic and auxiliary management functions; 

- Methods and models of management; planning the production program and production capacity enterprise resource productivity; 

- The basics of quality management; principles and methods of planning: 

- Infrastructure companies; 

To be able to: 

- Use methods of operational-calendar planning, different methods of calculating the parameters of control systems; predict the development 

strategy of the enterprise, efficiency and competitiveness of products; 

- Define the system goals of the organization, to form the strategy and tactics of their implementation; a system approach for analysis and synthesis 

of control systems; 

- Apply the economic and mathematical methods, expert assessment of modern management office equipment. 

Have skills: 

- Apply the organizational, graphical and mathematical models and computational techniques to simulate and optimize the management of 

different organizational entities; the impact on the socio-psychological climate of the collective; 

-razrabatyvat and justify various management decisions, to carry out their multi-criteria optimization; 

IT organizations of production processes. 

Be competent:to use the forms and methods of planning in a market-oriented management at different levels of governance. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған математика. Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика.   

Математика в экономике, Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика.  

Mathematics in economics,Econometrics, Microeconomics, Macroeconomics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мемлекет және бизнес,Дағдарысқа қарсы басқару, Мемлекеттік сектордағы менеджмент 

Государство и бизнес, Антикризисноеуправление, Менеджмент государственного сектора  

The state and business, Antirecessionary Management, Management of the public sector. 

 

 

Мемлекеттік қаржылық реттеу  

Государственное финансовое регулирование 

State financial regulation 



Бұл курсты игеру экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу мағлұматтар алуға мүмкіндік береді. 

Мақсаты - экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу түсінігімен және жіктелу түрлерімен танысу, экономиканы қаржылық реттеу 

жүйесіндегі салықтық реттеудің атқаратын ролін анықтау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Мемлекеттің қаржылық құрылымы және қаржылық реттеу: түсінігі маңызы. 

Мемлекеттің қаржылық құрылысын құруға және оның құрамындағы әр түрлі қаржы буындарын басқаруға ат салысатын тиісті қаржылық өктем 

құзыреттері бар мемлекеттік уәкілетті органдар жүйесі. Мемлекеттік қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістері. Қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық өміріндегі және қаржылық қызмет саласындағы қаржылық процестерге заң жүзінде бекітілген ықпал ету жүйесі.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- экономикалық заңдардың әрекеттерін білуі; 

- экономикалық процестердің дамуындағы қаржылық заңдылықтарды айқындай білуі. 

Меңгеруі керек:  

- қаржылар облысындағы негізгі принциптер мен білімді меңгеруі;  

- мемлекеттік қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістерін. 

Дағдылануы керек:  

- әлеуметтік-экономикалық сферадағы қаржылық реттеуіштерді және оларды тәжірибеде қолдануға дағдылануы. 

Құзіретті болу: мемлекеттік қаржылық реттеу мен экономиканы Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің нысандары мен әдістерін  

пайдалануда. 

 

Курс дает целостное представление о государственном финансовом регулировании экономики. 

Цель курса:формирование знаний по вопросам государственного финансового регулирования экономики  и функционирования 

финансовой системы Республики Казахстан. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теоретические аспекты государственного финансового регулирования 

экономики. Направление, формы и методы государственного финансового регулирования экономики. Нормативно – правовое обеспечение 

государственного финансового регулирования экономики. Анализ современного состояния государственного финансового регулирования 

экономики. Проблемы и перспективы государственного финансового регулирования экономики. 

В результате изучения дисциплины студентыдолжны: 

знать: основные особенности финансового вмешательства государства в экономические процессы воспроизводства, рассматриваемые 

ведущими школами экономической науки; основные направления и инструменты реализации финансового аспекта социальной, инновационной, 

инвестиционной, региональной, производственной политики государства; 

уметь: выявлять проблемы осуществления финансового регулирования государства на разных уровнях национальной экономики и 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

владеть: современными методами анализа и предвидения возможных результатов воздействия финансового регулирования государства 

на условия и факторы динамики экономических явлений и процессов. 

http://coolreferat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Быть компетентными:в использовании форм и методов государственного финансового регулирования экономики  и 

функционирования финансовой системы Республики Казахстан.  

 

The discipline has mainly theoretical character and is connected with use of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of public 

finances, financial resources, their planning, budgeting of financial activity. 

Aim of course: formation of knowledge of questions of public finances and functioning of a financial system of the Republic of Kazakhstan. 

Maintenance of a course of disciplineTheoretical aspects of the state financial regulation of economy. Direction, forms and methods of the state 

financial regulation of economy. Standardly – legal support of the state financial regulation of economy. Analysis of a current state of the state financial 

regulation of economy. Problems and prospects of the state financial regulation of economy. 

Nobility: the main features of financial intervention of the state in the economic processes of reproduction considered by the leading schools of 

economic science; main directions and instruments of realization of  financial aspect of social, innovative, investment, regional, production policy of the 

state 

To be able: by modern methods of the analysis and anticipation of possible results of impact of financial regulation of the state on conditions and 

factors of dynamics of economic events and processes. 

To own: by modern methods of the analysis and anticipation of possible results of impact of financial regulation of the state on conditions and 

factors of dynamics of economic events and processes. 

To be competent: to use the forms and methods of state regulation of the financial economy and the financial system of the Republic of 

Kazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық ілім,  Микроэкономика, Каржы, Макроэкономика 

Экономическая теория,  Микроэкономика, Финансы, Макроэкономика 

Economic theory, Microeconomics, Finance, Makroeconomics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Аймақтық экономика және басқару, Мемлекеттік сектордағы менеджмент 

Региональная экономика и управление, Менеджмент государственного сектора  

Management of the public sector, Regional economy and management 

 

 

Сыртқы экономикалық қызмет 

Внешнеэкономическая деятельность 

Foreign economic activity 

Пән мемлекеттік түрлі меншіктегі субъектілердің және жалпы ұлттық шаруашылықтың неғұрлым жоғары тиімділікпен жұмыс істеуіне 

қол жеткізу үшін халықаралық еңбек бөлінісінің артықшылықтарын пайдалану мақсатымен әлемдік нарықта жүргізетін сауда-экономикалық 

және қаржылық-өндірістік өзара іс-қимылының түрлі нысандары мен әдістерінің жиынтығын қарастырады. 

Мақсаты - шетел мемлекеттеріндегі сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін зерделеу. 



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Экономикалық факторлардың рөлін көтеру - әлемдік экономиканың дамуының 

бағыттары, мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатының қалыптастырылуы және жүзеге асырылуы, Қазақстан Республикасында сыртқы 

экономикалық қызметті ұйымдастыру, сыртқы экономикалық қызметті реттеудің нысандары мен әдістері, нарық экономикасы бар елдерде 

сыртқы экономикалық байланыстарды мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру, әлемдік нарықта баға белгілеу ерекшеліктері, халықаралық  валюта 

жүйесіндегі халықаралық қаржы ұйымының ролі, халықаралық валюта жүйесінің эволюциясы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: сыртқы экономиканың байланыстарды реттеу тәртібін анықтау және елдің халықаралық еңбек бөлінісіне қатысуын 

оңтайландыру бойынша мемлекет пен оның органдарының нысаналы түрде бағытталған іс-әрекетін. 

Менгеруі керек:  шетел мемлекеттеріндегі сыртқыэкономикалық қызметті мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін сараптап, жүйелеу.  

Дағдылануы керек: оқу құралдарымен, электронды оқулықтармен, интернетпен, бұқаралық басылымдармен, тағы басқада экономикалық 

материалдар, таблицалар, схемалармен жұмыс жасауға дағдылану.  

Құзыретті болу:практикалық жұмыста сыртқы экономикалық қызмет және оны мемлекеттік реттеуде   формалары мен әдістерін 

қолдануда. 

 

Диспциплина рассматривает совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и оперативно-

коммерческих функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и 

методов работы на зарубежных рынках.  

Цель курса – ознакомление студентов с современным состоянием итенденциями изменения форм и методов внешнеэкономической 

деятельности.   

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:сущность и принципы выработки внешнеэкономической политики 

государства в условиях углубления международного разделения труда и усиления мирохозяйственных связей. Формирование стратегии  развития 

внешнеэкономических связей и экспортных программ. Динамизм форм и методов осуществления лицензионной и таможенной политики. 

Общегосударственный подход к созданию совместных предприятий. Государственное регулирование использования иностранных инвестиций в 

зарубежных странах.   

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: принципы, организационные формы, основные характеристики ВЭД; 

уметь: ориентироваться в методах государственного регулирования ВЭД испецифике их практического применения; 

владеть: практическими навыками анализа ВЭД и ее организации. 

Быть компетентными:в применении  форм и методов внешнеэкономической деятельности  и ее государственного регулирования в 

практической работе. 

 

Course aim: to familiarize students with the current state and trends of changes in the forms and methods of state regulation of foreign trade 

activities of foreign countries. 

Course content:  the essence and principles of development of foreign economic policy of the state in the deepening international division of labor 

and strengthening of world economic relations. Formation of strategy of development of foreign economic relations and export programs. The dynamism of 



the forms and methods of implementation of licensing and customs policy. A national approach to setting up joint ventures. State regulation of foreign 

investment in foreign countries. 

As a result of studying of discipline students have to:  

Nobility: organizational structure of state regulation of foreign trade activities. 

To be able: to be guided in methods of state regulation of foreign trade activities and specifics of their practical application. 

To own: to gain theoretical and practical skills in the main questions of discipline.  

To be competent:in the application forms and methods of foreign economic activities and government regulation in practice.  

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономикалық теория, Құқық негіздері, Микроэкономика 

Экономическая теория, Основы права, Микроэкономика 

Economic Theory, Law Basics, Microeconomics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу, Халықаралық инвестициялық 

ынтымақтастық 

Государственное регулирование экономики в зарубежных странах, Международное 

инвестиционное сотрудничество  

State regulation of the economy in foreign countries, International investment cooperation. 

 

 

Инвестициялау 

Инвестирование 

Investment 

Пәнболашақтапайдаалуүшінкапиталсалымынсалумүмкіндігін,инвесторғатұтынудыңмүмкіндігінбағалауды,жалпыбағаөсімдеңгейінбағам

даудыоқытады.  

Мақсаты –

студенттердіңинвестициялықсаясаттыжүзегеасыруғабасқарудыңәртүрлідеңгейінде,инвестицияныбасқарументалдауаумағындапрактикалықдағды

ларынқалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Инвестиция жайлы жәнеоны басқару механизмі жөнінде толық жүйелі білімді 

қалыптастырады. Инвестициялардың  тиімділігін  бағалау әдістемесі. Инвестициялық қызметтің нақты қатысушыларыммен қоғамның мүддесін 

ескере отырып қолдану. Нарықтық экономикадағы    инвестициялық  тәуекелдіктер. 

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

Білу қажет: 

- инвестициялық қызметтің компания мен нарықта түсінгі мен нысанын; 

- инвестиция мен инвестициялық қызметтің экономикалық мәнін; 

- инвестициялық бағдарлау және жоспарлау.  



Істей алу қажет: 

- инвестицияның нормативті актілерімен жұмыс істей білуді, 

- инвестицияның тиімділігін сипаттауды. 

Дағдыға ие болу:  

- инвестициялық жобаларды инвестициялық тиімділігін бағалау; 

- инвестициялық тәуекелдікті талдай білуді. 

Құзыретті болу:басқарудың әртүрлі деңгейлерінде  инвестицияларды әзірлеу, іске асыру және инвестициялық саясатты бағалауды 

талдауда. 

 

Дисциплина изучает возможности вложения капитала в целях получения дохода в будущем, компенсирующего инвестору отложенное 

потребление, ожидаемый рост общего уровня цен и неопределенность получения будущего дохода. 

Цель - формирование у студентов комплекса знаний, необходимых при разработке, реализации и оценке инвестиционной политики на 

разных уровнях управления, а также приобретение практических навыков в области управления и анализа инвестиций. 

Содержание дисциплины: Инвестиции: определение и сущность. Инвестиционная деятельность: сущность, субъекты и объекты. 

Инвестиционная политика: содержание, цели и этапы. Классификация инвестиций. Институты коллективного инвестирования. 

Инвестиционный проект: сущность, цели, виды. Финансирование инвестиционных проектов. Эффективность инвестиционного проекта. 

Денежные потоки в инвестиционном процессе. Инвестирование в финансовые инструменты. Доходность и риск инвестирования в ценные 

бумаги. Инвестиционный портфель: сущность и цели. Стратегия в области портфельных инвестиций. Формирование и оптимизация 

инвестиционного портфеля. Анализ инвестиционного портфеля. Международные портфельные инвестиции. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- формы и виды инвестиционной деятельности компании на рынке; 

- экономическую сущность и содержание различных категорий инвестиций и инвестиционной деятельности; 

- процессы планирования и реализации инвестиционных программ; 

уметь: 

- работать с законодательными и нормативными актами по инвестициям и инвестиционной деятельности; 

- охарактеризовать методы оценки эффективности инвестиций; 

иметь навыки: 

- оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- анализа инвестиционных рисков. 

Быть компетентными:в анализе инвестиций, разработке, реализации и оценке инвестиционной политики на разных уровнях управления . 

 

Discipline is studying the possibility of investing for income in the future, deferred consumption of compensating investors, the expected increase 

in the general level of prices and the uncertainty of obtaining future revenue. 



The goal - formation of students' body of knowledge needed in the development, implementation and evaluation of an investment policy at 

different levels of management, as well as the acquisition of practical skills in management and investment analysis.  

Contents: Investments: definition and essence. Investment activities: the nature, subject and object. Investment policy: the content, objectives and 

milestones. Classification of investments. Collective investment institutions. Investment project: the nature, purpose, types. The financing of investment 

projects. The effectiveness of the investment project. Cash flows in the investment process. Investment in financial instruments. The yield and the risk of 

investing in securities. Investment portfolio: the nature and purpose. The strategy in the field of portfolio investment. Formation and optimization of the 

investment portfolio. An analysis of the investment portfolio. International portfolio investments. State regulation of investment activity. 

Know: 

- Forms and types of investment activity in the market; 

- The economic substance and the content of the various categories of investments and investment activities; 

- Planning and implementation of investment programs. 

To be able to: 

- Work with the laws and regulations on investment and investment activities; 

- Describe the methods for evaluating the effectiveness of investments; 

Have skills: 

- Evaluation of investment projects; 

- The analysis of investment risks. 

To be competent:in the analysis of investment, development, implementation and evaluation of investment policy at different levels of governance. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Макроэкономика. 

Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика. 

Economic Theory, Microeconomics, Macroeconomics/ 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Мемлекеттік сектор менеджменті, Халықаралық инвестициялық ынтымақтастық 

Менеджмент государственного сектора, Международное инвестиционное сотрудничество  

Management of the public sector, International investment cooperation. 

 

 

Қалалық шаруашылық  

Городское хозяйство 

Urban economy 

Пән қалалар мен қалалық шаруашылық жүйесінің дамуының теориялық негіздерін оқытады. 

Мақсаты  - қалалық шаруашылықтың экономикасының мазмұны мен құрылымының негізгі ұғымдарын игеру, қалалардың даму 

заңдылықтары мен мәселелерін зерделеу, қала экономикасын басқарудың тәжірибелік негіздерін меңгеру, біздің елімізде және шетелде 

қолданылатын  қалалық шаруашылықты экономикалық реттеу әдістерімен танысу. 



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   қалалық шаруашылықтың мәні, қалалық шаруашылықтың қалыптасуы мен дамуы, 

қалаларды функционалды анықтау әдісі, қалалық шаруашылық дамуының мәселелері және оларды шешу жолдары, қалалар иерархиясы: орталық 

орындар теориясы, қалалық шаруашылықты дамыту ресурстары, қаланың экономикалық анализінің әдістері, қалалық шаруашылықтың 

экономикалық негізі, қаланың тұрғын-үй саласының экономикалық негіздері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: қалалар мен қалалық шаруашылық жүйесінің дамуының теориялық негіздерін; қалалық шаруашылық салаларын дамытуда 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарынң қызметі мен мәнін; қалалық шаруашылықтың даму ерекшеліктерін есепке ала отырып,  қалалық 

жоспарлау және басқаруды білуге міндетті.  

Меңгеруі керек: қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы қажет.  

Дағдылануы керек: қалалық шаруашылықтың негізгі бағыттарын есте сақтап, категориялар, талдау әдістерін, есептеу жолдарын іс 

жүзінде пайдалануға.  

Құзіретті болу: коммуналдық қызметтер экономиканың көрсеткіштері, нысандарын пайдалану қала құрылысы проблемалары және 

қалалық экономиканы басқарудың талдау 

 

Дисциплина изучает содержание и структуру экономики городского хозяйства и роль государственного, регионального и 

муниципального управления в экономике городского хозяйства. 

Цель курса – освоение студентами основных понятий,  содержания и структуры экономики городского хозяйства, изучение 

закономерностей и проблем развития городов, овладение основами практических подходов в сфере управления городской экономикой. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: основные понятия и определения экономики городского хозяйства; основы 

экономики и управления городским хозяйством; состав городского хозяйства, структуры его отраслей, особенностей их формирования и 

функционирования; специфика развития городского хозяйства в РК в условиях рыночной экономики; цели, задачи и принципы управления 

городским хозяйством; проведения экономических расчетов показателей развития городского хозяйства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы определения приоритетных направлений развития городского хозяйства  для модернизации управления в этих сферах; 

- основы формирования кратко- средне и долгосрочных программ социально-экономического развития города в целом и его отраслей;  

- роль государственного, регионального и муниципального управления в экономике городского хозяйства; 

уметь: применять полученные знания для подготовки и принятия управленческих решений, проводить многофакторный  анализ 

городского хозяйства для оптимизации управленческих решений; 

владеть навыками: анализа в области городского хозяйства для реализации профессиональных задач в сфере управления,  

проводить общественные публичные слушания. 

Быть компетентным: в анализе показателей экономики городского хозяйства, проблем развития городов, в использовании форм и 

методов управления городской экономикой. 

 



By the aim of discipline  yavlyaetsya  mastering of basic concepts, maintenances and structures of economy of municipal economy, study of 

conformities to law and problems of development of cities, capture by bases of practical approaches in the field of management by a municipal economy. 

Course content: basic concepts and definitions of the economy of municipal services; fundamentals of the economy and urban management; part 

of the urban economy, the structure of its industry, the characteristics of their formation and functioning; the specificity of urban development in the 

Republic of Kazakhstan in a market economy; goals, objectives and principles of urban governance; calculation of economic indicators of urban 

development. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

Nobility: 

- bases of definition of the priority directions of development of municipal economy for modernization of management in these spheres; 

- bases of formation short so-so and long-term programs of a social and economic development of the city in general and its branches;  

- a role of the public, regional and municipal administration in economy of municipal economy. 

To be able: to apply the received skills to preparation and adoption of administrative decisions, to carry out the multiple-factor analysis of 

factors of municipal economy for optimization of administrative decisions. 

To own skills: in the field of municipal economy for realization of professional skills in the management sphere to carry out public public 

hearings. 

Be competent: in the analysis of indicators of municipal services economy, urban development problems in the use of forms and the urban 

economy management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика 

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика 

Economic theory, Macroeconomics, Microeconomics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Аймақтық экономика, Мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық жоспарлау 

Экономика региона, Стратегическое планирование и бюджетные процессы в государственном управлении 

Economy of the Region, Strategic planning and the budgetary processesin public administration. 

 

 

Халықаралық экономикалық интеграция 

Международная экономическая интеграция 

International Economic Integration 

Пән интеграция мәні, алғышарты, кезеңдері, халықаралық экономикалық интеграциялық бірлестіктің мәні мен типтерін оқытады. 

Пәннің мақсаты -  халықаралық интеграциялық бірлестіктің мәні мен типтерін зерделеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   интеграция мәні, алғышарты, кезеңдері, халықаралық экономикалық интеграция, 

интеграциялық бірлестіктің мәні мен типтері, дамушы елдердегі және дамыған елдердегі интеграциялық бірлестігі, интеграциялық бірлестіктің 

мәні мен типтер, интеграциялық бірлестіктің мәні мен типтері, пост социалистік мемлекеттердің интеграциялық процестерге қатысуы, дүние 



жүзілік шаруашылық және Қазақстанның әлемдік шаруашылықтағы рөлі, Еуразиялық экономикалық Қауымдастыққа Қазақстанның қосқан 

үлесі. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: экономикалық интеграция жеке елдердің ұлттық шаруашылығы деңгейінде және де кәсіпорындар, фирмалар, корпорациялар, 

компаниялардың іс әрекеті. 

Менгеруі керек: халықаралық экономикалық интеграция ерекшеліктерін сараптап, жүйелеу.  

Дағдылануы керек: оқу құралдарымен, электронды оқулықтармен, интернетпен, бұқаралық басылымдармен, тағы басқада экономикалық 

материалдар, таблицалар, схемалармен жұмыс жасауға дағдылану.  

Құзіретті болу: халықаралық экономикалық интеграцияның нысандары мен әдістерін қолдану, халықаралық экономикалық интеграция 

мәселелерін талдауда. 

 

Дисциплина изучает понятие и предпосылки, цели, основные процессы международной экономической интеграции. 

Цель курса – изучить  процессы и закономерности международной экономической интеграции. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  предпосылки интеграции. Понятие экономической интеграции. Цели 

интеграции. Задачи, которые ставят перед собой интеграционные объединения: использование преимуществ экономики масштаба, создание 

благоприятной внешнеполитической среды, решение задач торговой политики, содействие структурной перестройке экономики, поддержка 

молодых отраслей национальной промышленности. Этапы интеграции: преференциональные торговые соглашения, зоны свободной торговли 

таможенный союз, общий рынок, экономический союз, политический союз. Интеграционные объединения. Принципы оценки интеграции. 

Понятие статистического эффекта и динамического эффекта интеграции. Эффект создания торговли. Эффект отклонения торговли. Теория 

второго лучшего. Этапы формирования интеграции. Единый внутренний рынок ИО. Политика в области сельского хозяйства. Отношения с 

третьими странами. Совместные финансовые институты. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные процессы и закономерности международной экономической интеграции; 

уметь: самостоятельно анализировать и оценивать явления и процессы международной экономической интеграции; 

владеть навыками: теоретического и практического анализа по основным вопросам дисциплины. 

Быть компетентными: в применении форм и методов международной экономической интеграции, в анализе проблем международной 

экономической интеграции. 

 

The purpose of the course - to study the processes of international economic integration. 

Course content:  Preconditions integration. The concept of economic integration. The objectives of integration. The challenges that confront an 

integration association: taking advantage of economies of scale, creating a favorable foreign environment, the tasks of trade policy, promoting economic 

restructuring, to support young national industry. Stages of integration: preferentsionalnye trade agreements, free trade zone customs union, common 

market, economic union, political union. Integration associations. Basis of measurement integration. The concept of statistical effect and dynamic effects of 

integration. The effect of trade creation. The effect of trade diversion. The theory of the second best. Stages of formation of integration. The single internal 

market of the EUT. Policy in the field of agriculture. Relations with third countries. Cooperative financial institutions. 



As a result of the discipline, students should: 

To know: basic processes of international economic integration. 

To be able to: work with educational literature, to distribute educational material in time sequence and its study and assimilation. 

Own: acquire theoretical and practical skills in the fundamental questions of discipline. 

To be competent: in the application forms and methods of international economic integration, in the analysis of the problems of international 

economic integration. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика. 

Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика. 

Economic theory, Microeconomics, Macroeconomics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Шетел мемлекеттеріндегі сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу, Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики в зарубежных странах,  Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в зарубежных странах  

State regulation of foreign economic activities in foreign countries,  State regulation of the economy in foreign countries  

 

 

Стандартизациялау және сертификациялау  

Стандартизация и сертификация 

Standardizationandcertification 

Пән қызметтердің, өнімдер мен жабдықтар сапасын бақылау үшін бірыңғай кешенге біріктірілген екі аралас жүйенің белгіленген 

нормаларын, ережелерін және мінездемесін зерттейді.  

Мақсаты - сатып алу, іскерліктер әртүрлі міндеттерді шешуде стандарттау бойынша өнімді құрайтын нормативтік-техникалық 

құжаттама жасау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: стандарттау; сертификаттау; өлшеу құралдарын қолдану; өлшеу қателігі; нормативтік-

құқықтық аспектілері сертификаттау және стандарттау; Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құжаттар. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:   

- стандарттау, сертификаттау және метрология бойынша заңнамаларды;  

- өнімді, қызметті, жұмысты міндетті сертификаттау процедурасын; 

- сауда саласында қолданылатын негізгі стандарттар мазмұнын. 

Менгеруі керек: 

 - сертификациялау  процедурасына қажетті құжаттар пакетін дайындау. 

-қажетті ақпараттар базасын қолдану. 

Дағдылануы керек: 



- өлшемдер құралын қолдану. 

- нормативті құжаттармен категориялары жұмыс. 

Құзіретті болу: өнімдерін стандарттау үшін түрлі міндеттер , нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлеуде. 

 

Дисциплина изучает две смежные системы установленных норм, правил и характеристик, объединенные в единый комплекс и 

созданные для единства измерений, а также для контроля качества услуг, продукции и оборудования.  

Цель - приобретение заний и умений решать различные задачи по стандартизации продукции, составлять нормативно-

техническуюдокументацию. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  стандартизация; сертификация;применение средств измерений; 

погрешности измерений; нормативно-правовые аспекты в сертификации и стандартизации; категории нормативных документов применяемых в 

Республике Казахстан.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

- действующее законодательство по стандартизации, сертификации, метрологии; 

- процедуры обязательной сертификации продукции, работ, услуг,  

- знать содержание основных стандартов, применяемых в сфере торговли; 

уметь:  

- подготовить пакет документов для процедуры сертификации; 

- пользоваться информационной базой по стандартизации и сертификации; 

иметь навыки: 

- работы с нормативной документацией по стандартизации, пересмотра действующих стандартов и других документов по сертификации; 

- осуществления систематической проверки нормативной документации по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Быть компетентным: в решении различных задач постандартизации продукции, в составлении нормативно-техническойдокументации. 

 

Discipline examines two adjacent systems established norms, rules and characteristics, combined into a single set and started for the uniformity of 

measurements, and to monitor the quality of services, products and equipment. 

Purpose - to examine issues related to the current state of standardization, certification and metrology, as well as their individual problems.  

Course content: standardization; certification; application of facilities of measuring; errors of measuring; normatively legal aspects are in a 

certification and standardization; categories of normative documents applied in Republic of Kazakhstan.  

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- The current legislation on standardization, certification, metrology;  

- Procedures for mandatory certification of products, works and services;  

- To know the content of the basic standards applicable in the field of trade.  

Be able to: prepare a package of documents for the certification process.  



Have skills: the use of measuring instruments.  

Be competent: in the various tasks for standardization of products, in the drafting of normative and technical documentation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Менеджмент, Маркетинг 

Экономическая теория, Микроэкономика, Менеджмент, Маркетинг 

Economic theory, Microeconomics, Management, Marketing 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Аймақтық экономика, Мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық жоспарлау 

Экономика региона, Стратегическое планирование и бюджетные процессы в государственном управлении 

Economy of the Region, Strategic planning and the budgetary processesin public administration.  

 

 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Economy of Enterprises 

Мақсаты  - студенттерге экономикаға кіріспені кәсіпорын деңгейінде, нарықтық негізде бизнесті жүргізудің формалары мен әдістерін 

үйрету. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  студенттерге кәсіпорынның мақсаты, стратегиясы және тактикасын,басқару 

процестерін жоспарлау, стратегиялық және оперативтік деңгейін үйрету. 

Пәнді оқу барысында студент білу керек: 

Білу қажет: қазіргі кәсіпорында басқару негізінде теориялық және әдістемелік, кәсіорынның негізгі функциялары, кәсіпорын 

экономикалық негіздері.  

 Істей алу қажет:ақпараттың тез өзгеруіне байланысты оперативті әсер ету,кәсіпорын стратегиясы мен тактикасын құру.  

 Дағдыға ие болу: жобаларда  командалық жұмыс жасау,  техникалық еркін басқару қиын емес жобаларда. 

Құзіретті болу:нарық жағдайында кәсіпорынның деңгейінде бизнесті жүргізудің нысандары мен әдістерін пайдалануда.  

 

Данная дисциплина является самостоятельной экономической дисциплиной, предметом изучения которой является деятельность 

предприятия, процесс разработки и принятия хозяйственных решений. 

Цель курса - научить студентов ведению экономики на уровне предприятия на основе форм и методов ведения бизнеса в рыночных 

условиях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: цели и задачи создания и развития предприятия. Производственные и 

рыночные связи предприятия. Основные и оборотные средства. Персонал и оплата труда. Маркетинговая, производственная, инвестиционная и 

инновационная деятельность предприятия. Экономическая стратегия предприятия. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 



- теоретические и методологические основы управления современным предприятием;  

- основные функции предприятия; основы экономики предприятия;  

уметь: 

- оперативно ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации;  

- строить стратегию и тактику предприятия; 

иметь навыки:  

- оценки реального положения предприятия в рыночных условиях;  

- расчета финансовых результатов деятельности предприятия. 

Быть компетентными:в использовании форм и методов ведения бизнеса на уровне предприятия в рыночных условиях. 

 

This discipline is an independent economic discipline, which is the subject of study is the activity of the enterprise, the development process and 

economic decision-making. 

The goal - to teach the students keeping the economy at the level of the enterprise, based on the forms and methods of doing business in the market 

conditions. 

Contents: Aims and objectives of the establishment and development of the enterprise. Production and marketing communications company.Fixed 

and current assets.Personnel and remuneration.Marketing, production, investment and innovation activities of the company.The economic strategy of the 

enterprise. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Theoretical and methodological foundations of modern enterprise management, 

- The basic functions of the enterprise; basics of business economics 

To be able to: 

- Quickly navigate the rapidly changing flow of information; 

- To build the strategy and tactics of the enterprise; 

Have skills: 

- Assess the real situation of the company in market conditions 

- Calculation of the financial performance of the company 

To be competent:to use the forms and methods of doing business at the enterprise level in market conditions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/pre-requisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика,  Бухгалтерлік есеп және аудит 

Экономическая теория, Микроэкономика, Бухгалтерский учет и аудит 

Economic theory, Microeconomics, Accounting and Auditing 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ post-requisites 

Дағдарысқа қарсы басқару, Өндірістік іс-тәжірибе 

Антикризисное управление, Производственная практика 



Antirecessionary Management, Manufacturing practice.  

 

 

Кәсіпорын экономикасы мен басқару негіздері 

Основы экономики и управления предприятием 

Basic economics and business management 

Пән тауар өндірісін ойлап табу, жасау, өндіру  үрдісі кезіндегі басқарудың ұйымдастырушылық бағытын, маркетингтік саясатын 

жетілдіру мақсатын,сонымен қатар өндірістік және тұтынудың нарықтық қатынасын оқытады.  

Мақсаты-студентерді өндірістік  экономиканың және өндірісті ұйымдастырудыңнегізгі заңдарын, кәсіпорынның материалдық-

техникалық жағдайымен  және еңбек әлеуетімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Кәсіпорын мемлекеттің негізгі шаруашылық қуатының компоненті ретінде.Өндірістік 

кәсіпорынның негізгі экономикалық элементтері және көрсеткіштері.Кәсіпкерлік қызметке маркетингтік әрекет. Жаңа тауарларды шығарудың 

және жүзеге асырудың циклін ұйымдастыру. Өндірістік ғылыми-техникалық дайындығы.Кәсіпорынды басқарудың мәні мен негізі. 

Кәсіпорынның материалдық-техникалық және еңбек әлеуетімен басқару мен ұйымдастыру. 

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

Білу қажет: 

- кәсіпорынды ұйымдастыруды және оның    экономикасының  негіздерін; 

- кәсіпорынның  маркетингтік саясаттының негізін. 

Істей алу қажет: 

- кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін есептей білуді; 

-  ақпараттың тез өзгеруіне байланысты оперативті әсер етуді. 

Дағдыға ие болу: 

-  кәсіпорынның материалдық-техникалық жағдайын  бағалауды; 

- кәсіпорынның қаржылық нәтижиесін есептеуді; 

-  еңбек потенциалымен бағалауды. 

Құзіретті болу:өндіру, өндіріске инновация, сондай-ақ кәсіпорынның материалдық-техникалық және еңбек әлеуетін ұйымдастыру және 

пайдалануды ұйымдастыру қолдану формалары мен әдістерін қолдануда. 

 

Дисциплина изучает организационную направленность действий по управлению процессами создания, освоения и производства товаров 

с целью совершенствования маркетинговой политики, а также рыночных отношений между производственными организациями и 

потребителями. 

Цель - ознакомление студентов с основами знаний об экономике и организации производства, о порядке нововведений в производство, а 

также с основами организации и использования материально-технического и трудового потенциала предприятий. 

Содержание дисциплины: предприятие как ключевой компонент хозяйственного потенциала страны. Основные экономические 

элементы и показатели функционирования производственных предприятий. Маркетинговый подход к предпринимательской деятельности.  



Организация цикла создания и освоения новых товаров. Научно-техническая подготовка производства. Производственный процесс и типы 

производств. Сущность, цели и задачи управления предприятием. Организация и управление материально-техническим и трудовым 

потенциалом предприятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы организации и экономики предприятия; 

- основы маркетинговой политики предприятия; 

уметь: 

- проводить анализ расчетных экономических показателей деятельности предприятия; 

- оперативно ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации;  

иметь навыки:  

- оценку материально-технического потенциала предприятия; 

- расчета финансовых результатов деятельности; 

- анализтрудового потенциала предприятия. 

Быть компетентным:в применении форм и методов организации производства, нововведений в производство, а также организации и 

использования материально-технического и трудового потенциала предприятий. 

 

Discipline examines the organizational course of action to manage the creation, development and production of goods with the aim of improving 

the marketing policy and market relations between the industrial organizations and consumers. 

The goal - to familiarize students with basic knowledge about the economy and the organization of production, on the order of innovations in 

production, as well as the basics of the organization and the use of material, technical and labor potential of enterprises.  

Contents: the enterprise as a key component of the economic potential of the country. Basic economic elements and performance indicators of the 

manufacturing enterprises.A marketing approach to business.Organization of the cycle of creation and development of new products.Scientific and 

technical preparation of production.The production process and the types of productions.The essence, aims and objectives of management.Organization and 

management of logistics and labor potential of the enterprise. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Basis for the organization and business economics; 

- The basis of the marketing policy of the enterprise; 

To be able to: 

- Analysis estimated the economic performance of the company; 

- Quickly navigate the rapidly changing flow of information; 

Have skills: 

- Evaluation of logistical capacity of the enterprise; 

- Calculation of financial performance; 



- Analysis of the labor potential of the enterprise. 

Be competent:in the application forms and methods of organization of production, innovations in production, as well as the organization and use of 

logistical and labor potential of the enterprise. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/pre-requisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика,  Бухгалтерлік есеп және аудит 

Экономическая теория, Микроэкономика, Бухгалтерский учет и аудит 

Economic theory, Microeconomics, Accounting and Auditing 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ post-requisites 

Дағдарысқа қарсы басқару, Өндірістік іс-тәжірибе 

Антикризисное управление, Производственная практика 

Antirecessionary Management, Manufacturing practice.  

 

 

Ауыл шаруашылық экономикасы 

Экономика сельского хозяйства 

Аgricultural economics 

Пән ауыл шаруашылық экономикасын оқытады. 

Мақсаты -  агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі  сала экономикасының мәнін зерделеу, көрсеткіштер, факторлар мен саланың 

әлеуметтік-экономикалық тиімділігін   арттыру жолдары және  объективті экономикалық заңдардың  нарықтық жағдайда жұмыс істеуін оқу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  агроөнеркәсіптік кешенді жүйесінде ауыл шаруашылығының дамуы.  Ауыл 

шаруашылығының материалдық-техникалық және жер ресурстары. Өндіріс құралдарын, оларды қалыптастыру және пайдалану тиімділігі. Ауыл 

шаруашылығында  еңбек өнімділігі және  еңбек ресурстары. Ауыл шаруашылығындағы   инновация және   күрделі салымдар, инвестициялар.  

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің  өзіндік құны  және өндіріс шығындары.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- ауыл шаруашылығының әлеуметтік-экономикалық мәселелерін, принциптері мен заңдылықтарын;  

- ауыл шаруашылық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің  теориялық және практикалық әдістерін.  

Меңгеруі керек:  

- сала экономикасының қазіргі жағдайы мен болашағын бағалауды; 

-  ауыл шаруашылығының даму үрдістері мен механизмдерін өз бетінше талдауды. 

Дағдылануы керек:  

- ауыл шаруашылығы экономикасы  саласындағы оқу, ғылыми әдебиет, статистикалық мәліметтер және нормативтік-құқықтық 

актілермен жұмыс жасай білу. 

Құзіретті болу:нарық жағдайында агроөнеркәсіптік кешен жүйесінде,  ауыл экономикасының көрсеткіштерін талдауда сала 

экономикасының формалары мен әдістерін қолдануда. 



 

Дисциплина изучает экономику сельского хозяйства. 

Цель курса - изучить сущность экономики отрасли в системе агропромышленного комплекса, рыночных условий функционирования, 

показателей, факторов, путей повышения социально-экономической эффективности отрасли и конкретных мероприятий, специфики проявления 

объективных экономических законов.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: сельское хозяйство в системе агропромышленного комплекса. 

Материально-технические и земельные ресурсы сельского хозяйства. Средства производства, их формирование и эффективность использования. 

Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве. Инвестиции, капитальные вложения и инновации в сельском хозяйстве. 

Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной продукции. 

В результате изучения студент  должен: 

знать: социально-экономические проблемы, принципы и закономерности развития отрасли; теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов обеспечения конкурентоспособности продукции отрасли; 

уметь: 

- оценивать современное состояние и перспективы, происходящие в экономике отрасли; 

- самостоятельно анализировать процессы, механизмы развития сельского хозяйства; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области сельского 

хозяйства. 

Быть компетентным:в применении форм и методов экономики отрасли в системе агропромышленного комплекса в рыночных условиях 

функционирования, в анализе показателей экономики сельского хозяйства. 

 

The discipline studies rural economics. 

The course purpose - to study essence of economy of branch in system of agro-industrial complex, market operating conditions, indicators, factors, 

ways of increase of social and economic efficiency of branch and concrete actions, specifics of manifestation of objective economic laws.  

The content of discipline includes the main sections: agriculture in system of agro-industrial complex. Material and land resources of agriculture. 

Means of production, their formation and efficiency of use. A manpower and labor productivity in agriculture. Investments, capital investments and 

innovations in agriculture. Costs of production and prime cost of agricultural production. 

As a result of studying the student has to: 

Nobility: social and economic problems, principles and regularities of development of branch; theoretical and practical approaches to definition of 

sources and mechanisms of ensuring competitiveness of production of branch; 

To be able: 

- to estimate a current state and prospects occurring in economy of branch; 

- independently to analyze processes, mechanisms of development of agriculture. 

To own skills: 

- works with educational, scientific literature, with statistical sources and it is standard – legal acts in the field of agriculture. 



Be competent:in the application forms and methods of economic sectors in the agriculture system in market operating conditions, the analysis of 

indicators of the rural economy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Микроэкономика, Бухгалтерлікесепжәнеаудит, Макроэкономика 

Микроэкономика, Бухгалтерский учет,  Макроэкономика, Финансовые рынки и посредники  

Microeconomics, Accounting, Macroeconomics, Financial markets and intermediaries. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Рost-requisites 

Дағдарысқа қарсы басқару, Өндірістік іс-тәжірибе 

Антикризисное управление, Производственная практика 

Antirecessionary Management, Manufacturing practice.  

 

 

Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет 

Государственное управление и государственная служба 

Public administration and public service 

Пән  мемлекеттік қызмет пен басқару теориясының мақсаты мен міндетін, мәселелерін қарастырады. 

Мақсаты  - мемлекеттік қызмет пен басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздерін талдау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Мемлекеттік басқару түсінігі, мемлекеттік басқарудың негізгі белгілері. Мемлекеттік 

қызметтің түсінігі мен ерекшеліктері. Қоғамдық  еңбек бөлінісінде мемлекеттік қызметтің рөлі мен орыны, мемлекеттік қызметтің  принциптері. 

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіптік ерекшеліктері және ҚР мемлекеттік 

қызметкерлерінің қызмет этикасы. Мемлекеттік басқарудың қарым-қатынасын құқықтық реттеу. Орталық және жергілікті атқарушы 

органдардың арасындағы басқарушылық қатынастарды құқықтық реттеудің мәні мен маңызы. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық негізі. 

Мемлекеттік органдардың штаттық және жеке құрамы, мемлекеттік қызметкерлердің негізгі құқықтары мен міндеттері. Мемлекеттік 

басқарудағы тәртіптер. Қазақстандық мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызметтен өту деңгейі. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

қызмет реформасы. Қоғамдық қызмет аяларындағы мемлекеттік басқару. Қазақстан Республикасындағы кадр саясаты мен мемлекеттік қызмет 

реформасының концептуалды негіздері; мемлекеттік қызмет реформасын құқықтық қамтамасыз ету. Экономика, әлеуметтік-мәдени аялары, 

әкімгершілік-саяси сала және оның тармақтары, қаржы-несие салаларын басқару ерекшеліктері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: мемлекеттік қызмет пен басқару теориясының мақсаты мен міндетін, мәселелерін білуі, жүзеге асырылуы жайлы түсінігін. 

Меңгеруі керек: мемлекеттік қызмет және басқару пәнінде қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, 

қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы қажет,  мемлекеттік басқару құрылымдарына қажетті ақпараттарды өңдеу қажет.  

Дағдылануы керек: студенттер экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен бітіру жұмысын дайындауға 

дағдылану. 

Құзіретті болу:мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет мәселелерін талдауда  басқару және мемлекеттік қызмет формалары мен 

әдістерін қолдануда. 



 

Дисциплина дает целостное представление о  системе государственного управления и  государственной службы, имеет прикладной 

характер. 

Цель курса – изучить основные характеристики и закономерности функционирования  системы государственного управления и  

государственной службы. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теоретические и правовые основы, базовые и современные концепции 

государственного управления и государственной службы; характеристика и закономерности функционирования  системы государственного 

управления и  государственной службы; явления, процессы,механизмы, результаты и эффекты государственного управления; система 

государственного управления и  государственной службы в РК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - ключевые понятия, теоретические и нормативно-правовые основы, базовые и современные концепции государственного управления и 

государственной службы;    

- основные характеристики и закономерности функционирования  систем государственного управления и  государственной службы; 

Уметь:  

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы,механизмы, результаты и эффекты государственного управления; 

 - использовать методы системного и ситуационного анализа в области государственного управления и государственной службы для 

решения практических вопросов и проблем; 

Владеть навыками: 

работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц, анализа  по вопросам и проблемам в области государственного управления 

и государственной службы. 

Быть компетентным:в применении форм и методов государственного управления и  государственной службы, в анализе проблем 

государственного управления и государственной службы. 

 

Discipline gives a holistic view of the system of public administration and civil service, has applied character. 

Aim of course - to study basic descriptions and conformities to law of functioning of state administration and government service. 

Course content:  theoretical and legal basis, basic and advanced concepts of public administration and civil service; characteristics and patterns of 

functioning of public administration and civil service; phenomena, processes, mechanisms, results and effects of public administration; public 

administration and public service in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

Nobility: 

 - key concepts, theoretical and standard and legal bases, basic and modern concepts of public administration and public service;    

- main characteristics and regularities of functioning of systems of public administration and public service; 

To be able:  



- independently to analyze and estimate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of public administration; 

 - to use methods of system and situation analysis in the field of public administration and public service for the solution of practical questions and 

problems; 

To own skills: 

- works with educational, scientific literature, with statistical sources and it is standard – legal acts; 

- drawing up theses, structural and logical schemes, tables, drawing up and the analysis of answers to questions in the field of public administration 

and public service.  

Be competent:in the application forms and methods of public administration and civil service, in the analysis of governance issues and public 

service. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/pre-requisites 

Мемлекеттік басқару  ілімі, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент 

Теория государственного управления, Государственное регулирование экономики, Менеджмент.  

Theory of public administration, Government control of economy, Management. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық жоспарлау, 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Стратегическое планирование и бюджетные процессы в государственном управлении, Производственная практика, Преддипломная 

практика, Написание дипломной работы  

Strategic planning and the budgetary processesin public administration, Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

 

 

Мемлекеттік органдарды ұйымдастырудың және қызметінің негіздері 

Основы организации и деятельности государственных органов 

Fundamentals of the organization and activities of state bodies 

Курсмемлекеттік органдарды ұйымдастыру мен қызметін жүзеге асыру негіздері туралы толық мағлұмат береді.  

Мақсаты – магистранттарға мемлекеттік органдарды ұйымдастыру мен қызметін жүзеге асыру негіздері, сипаттамасы мен 

заңдылықтары, тиімділігі  жайлы білім беру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   мемлекеттік органдарды ұйымдастыру мен қызметін жүзеге асырудың теориялық 

және құқықтың негіздері; мемлекеттік органдар жүйесінің қызмет ету жүйесі; мемлекеттік органдардың қызметін ұйымдастыру сипаттамасы мен 

заңдылықтары, тиімділігі; ҚР мемлекеттік органдар жүйесі.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:   

- негізгі анықтамалар, мемлекеттік органдар қызметін ұйымдастырудың теориялық және нормативтік-құқықтық негіздері;    

- мемлекеттік органдарды ұйымдастыру мен қызметін жүзеге асырудың негізгі сипаттамалары мен заңдылықтары. 



Меңгеруі керек:  

- мемлекеттік органдарды ұйымдастыру мен қызметін жүзеге асырудың жағдайларын, үрдістерін, механизмдерін, нәтижелері мен 

тиімділігін өзіндік талдау мен бағалау; 

- мемлекеттік органдарды ұйымдастыру мен қызметін жүзеге асырудың жағдайын өзіндік талдау мен бағалау.  

Дағдылануы керек:  

- мемлекеттік органдарды ұйымдастыру мен қызметін жүзеге асыру саласындағы оқу, ғылыми әдебиет, статистикалық мәліметтер және 

нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс жасай білу; - мемлекеттік органдарды ұйымдастыру мен қызметін жүзеге асыру бойынша тезистер, 

құрылымдық-логикалық сызбалар, кестелер жасай білу. 

Құзіретті болу:ұйымдастыру және мемлекеттік органдардың қызметін мәселелерін шешуде мемлекеттік органдарды ұйымдастыру мен 

олардың қызметінің нысандары мен әдістерін қолдануға. 

 

Курс дает целостное представление об организации и деятельности государственных органов. 

Цель курса – изучить основы организации и деятельности государственных органов. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теоретические и правовые основы организации и деятельности 

государственных органов; характеристика и закономерности функционирования  системы государственных органов; процессы,механизмы, 

результаты и эффекты организации и деятельности государственных органов; система государственных органов в РК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - ключевые понятия, теоретические и нормативно-правовые основы организации и деятельности государственных органов;    

- основные характеристики и закономерности организации и деятельности государственных органов; 

уметь:  

- самостоятельно анализировать и оценивать процессы,механизмы, результаты и эффекты организации и деятельности государственных 

органов; 

 - использовать методы системного и ситуационного анализа в области организации и деятельности государственных органов для 

решения практических вопросов и проблем; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области организации и 

деятельности государственных органов; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц, составления и анализа  вопросов в области организации и деятельности 

государственных органов. 

Быть компетентным:в применении форм и методов организации и деятельности государственных органов, в анализе проблем 

организации и деятельности государственных органов. 

 

The course provides a holistic view of the organization and activities of state bodies. 

The purpose of the course - learn the basics of the organization and activity of state bodies. 



Course content: Theoretical and legal bases of the organization and activity of state bodies; characteristics and patterns of functioning of state 

bodies; processes, mechanisms, results and effects of the organization and activity of state bodies; the system of state bodies in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

 - Key concepts, theoretical and legal bases of the organization and activity of state bodies; 

- The main characteristics and patterns of organization and activity of state bodies; 

To be able to: 

- Independently analyze and evaluate processes, mechanisms, results and effects of the organization and activity of state bodies; 

 - To use the system and methods of situational analysis in the field of organization and activity of state bodies for solving practical issues and 

problems; 

Own skills: 

- Work with educational, scientific literature and statistical sources, and regulatory - legal acts in the field of organization and activity of state 

bodies; 

- Compilation of abstracts, structural logic, tables, preparation and analysis of the issues in the organization and activities of state bodies. 

Be competent:in the application forms and methods of organization and activity of state bodies, in the analysis of problems of the organization and 

activities of state bodies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/pre-requisites 

Мемлекеттік басқару  ілімі, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент 

Теория государственного управления, Государственное регулирование экономики, Менеджмент  

Theory of public administration, Government control of economy, Management. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық жоспарлау, 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Стратегическое планирование и бюджетные процессы в государственном управлении, Производственная практика, Преддипломная 

практика, Написание дипломной работы  

Strategic planning and the budgetary processesin public administration, Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

 

Әлеуметтік саладағы халықаралық ұйымдар және ынтымақтастық 

Международные организации и сотрудничество в социальной сфере                          

International organizations and cooperation in social sphere 

Пән  еңбек қатынастары және әлеуметтік саясат саласындағы халықаралық тәжірибені зерттеу мен халықаралық және сыртқы 

экономикалық байланыстар саласындағы еңбек және әлеуметтік саясат мәселелері бойынша бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізудің  

қағидаларын оқытады. 

Мақсаты – әлеуметтік саладағы халықаралық ұйымдар және ынтымақтастықтың қағидаларын оқыту. 



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Халықаралық ұйымдар шеңберіндегі ынтымақтастық, халықаралық ұйымдар ұғымы 

және құқықтық табиғаты, халықаралық ұйымдардың даму тарихы, әлемдегі халықаралық ұйымдар және Одақтар, халықаралық аймақтық 

ұйымдар: ынтымақтастықтың құқықтық мәселелері, Қазақстан және халықаралық ұйымдар: ынтымақтастықтың құқықтық мәселелері, 

Қазақстан және халықаралық аймақтық ұйымдар, Бүкіләлемдік сауда ұйымы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі керек:  еңбек қатынастары және әлеуметтік саясат саласындағы халықаралық тәжірибені зерттеу мен халықаралық және сыртқы  

экономикалық байланыстар саласындағы еңбек және әлеуметтік саясат мәселелері бойынша бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізудің 

қағидаларын.  

Меңгеруі керек: халықаралық еңбек нормаларының қолданылуына қолғабыс көрсету және жасалған келісімдер мен шарттарды іске 

асыру бойынша бақылау жүргізуді және озық шетел тәжірибесін игеру, еңбек және әлеуметтік саясат саласындағы тиімді әдіснаме мәселелері 

бойынша сыртқы байланыстарды дамытуды.      

Дағдылануы керек: еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы заңдарды қолдану мен жетілдіру бойынша 

талдау әдістерін, есептеу жолдарын іс жүзінде пайдалануға дағдылану. 

Құзіретті болу:әлеуметтік саладағы халықаралық ұйымдар мен ынтымақтастық қызметінің мәселелерін шешуде әлеуметтік саласындағы  

халықаралық ұйымдар мен ынтымақтастық, қызметінің нысандары мен әдістерін қолдануға. 

 

Дисциплина изучает  международную  практику в сфере трудовых отношений и социальной политики, принципы проведения единой 

государственной политики в области международных и внешнеэкономических связей по вопросам труда и социальной политики. 

Цель курса - изучить принципы международных организации и сотрудничества в социальной сфере. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  принципы международных организации и сотрудничества в социальной 

сфере.Международная организация труда- специализированное учреждение ООН. Международная организация по миграции. Международные 

конвенции, в том числе Всеобщая декларация прав человека.Хартия основных социальных прав рабочих ЕЭС.  Роль негосударственных 

структурных образований. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  международную  практику в сфере трудовых отношений и социальной политики, принципы проведения единой государственной 

политики в области международных и внешнеэкономических связей по вопросам труда и социальной политики; 

уметь:  использовать методы системного, экономического, политического и ситуационного анализа в области сотрудничества с 

международными организациями и органами; 

владеть навыками: работы с научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами  в области 

сотрудничества в социальной сфере. 

Быть компетентными:в применении форм и методов деятельности международных организации и сотрудничества в социальной сфере, в 

анализе проблем деятельности международных организации и сотрудничества в социальной сфере. 

 

Discipline is studying international practice in the sphere of labor and social policy, the principles of the unified state policy in the field of 

international and foreign economic relations of Labour and Social Policy. 



Aim of course : to study principles of international organization and collaboration in a social sphere. 

Course content:   principles of international organizations and cooperation in the social sphere. International Labour Organization - the UN 

specialized agency. International Organization for Migration. International conventions, including the Universal Declaration of Human Rights. Charter of 

Fundamental Social Rights of Workers EEC. The role of non-state structural formations. 

As a result of studying of discipline students have to: 

Nobility: the international practice in the sphere of the labor relations and social policy, the principles of carrying out a uniform state policy in the 

field of the international and foreign economic relations concerning work and social policy; 

To be able:  use methods of system, economic, political and situational analysis in the field of cooperation with international organizations and 

bodies; 

Рossess skills: working with scientific literature and statistical sources, and regulatory - legal acts in the area of cooperation in the social sphere. 

To be competent:in the application forms and methods of activities of international organizations and cooperation in the social sphere, in the 

analysis of problems of the activities of international organizations and cooperation in the social sphere. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites 

Негізгі құқық, Макроэкономика, Халықаралық экономикалық қатынас 

Основы права, Макроэкономика, Международные экономические отношения 

Law Basics, Macroeconomics, Еnterprise right, International Economic Relations 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу, Халықаралық инвестициялық 

ынтымақтастық 

Государственное регулирование экономики в зарубежных странах, Международное 

инвестиционное сотрудничество  

State regulation of the economy in foreign countries, International investment cooperation. 

 

 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу  

Государственное регулирование предпринимательской  деятельности 

State regulation of entrepreneurial activity 

Пән  кәсіпкерліктің негізгі түрлері, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты – кәсіпкерлік саланы мемлекеттік реттеудің мақсаты мен міндетін, мәселелерін  талдау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  Кәсіпкерлік мәдени-тарихи феномен ретінде. Кәсіпкерлік және бизнес анықтамалары. 

Кәсіпкерлік ұғымы мен мәнін, оның  түрлерін, кәсіпкерлік субъектілері. Кәсіпкерліктің магистральдық мәні. Кәсіпкерлік ісі және оның негізгі 

түрлері мен формалары. Кәсіпкерлік істің мемлекеттік реттелуі. Кәсіпкерліктің азаматтық -құқықтық негіздері. Кәсіпкерліктің әкімшілік-

құқықтық негіздері. Нарық жағдайындағы кәсіпорындар. Кәсіпкерліктің бизнес-жоспары. Жеке кәсіпкерлік істер. Заңды тұлғалар-кәсіпкерлік 

істің субъектісі. Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың түрлері. Кәсіпкерлік тәуекелдер. Кәсіпкерлік келісім-шарт. Кәсіпкерлік 

істің психологиясы және әлеуметтілігі. 



Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі қажет:  

- ғылым саласы ретінде кәсіпкерлік қызметтің мәнін түсінуі, кәсіпкерлік қызметтің рыноктық конъюктурасын білуі;  

- кәсіпкерлік істің және оның негізгі түрлері мен формалары туралы кешенді түсінігі болуы; 

- кәсіпкерлік қызметтердің экономикалық және әлеуметтік мақсаттарын меңгеріп, барлық деңгейдегі мемлекеттік басқару жүйесінің 

құрылымын; 

-  кәсіпкерлік істің психологиясы және әлеуметтілігі туралы. 

Меңгеруі керек: Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуде әртүрлі субъектілердің арасында  себеп-салдарлық байланысты анықтауда 

алған білімдерін пайдалану. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу пәнінде қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, 

талдауға, қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы қажет.  

Дағдылануы керек: Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибелеріне салыстырмалы талдау жүргізуге. 

Құзыретті болу: басқарудың әртүрлі деңгейінде кәсіпкерлік нарықтық экономика жағдайында  мемлекеттік реттеу әдістерін қолдануда.  

 

Дисциплина изучает этапы развития, формы и методы  государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Цель курса - изучить формы и методы государственного регулирования предпринимательства в условиях рыночной экономики.   

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: сущность предпринимательства, его основные функции; основные аспекты 

организации предпринимательской деятельности; законодательные и нормативно- правовые акты регулирования предпринимательской в РК; 

особенности и перспективы развития предпринимательства в РК; проблемами правового регулирования предпринимательской деятельности в 

зарубежных странах и Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- задачи и этапы развития  государственного регулирования предпринимательской деятельности, его формы и методы; 

- информационную базу государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

- основные факторы и резервы повышения эффективности государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

  уметь: использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей между различными субъектами 

государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

владеть навыками: сравнительного анализа зарубежного опыта государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Быть компетентными: в применении методов государственного регулирования предпринимательства в условиях рыночной экономики  

на разных уровнях управления. 

 

Aim of course - to educe forms and methods of government control of enterprise in the conditions of market economy. 

Course content: the essence of entrepreneurship, its main functions; the main aspects of business organization; legislative and regulatory legal acts 

regulating business in the Republic of Kazakhstan; characteristics and prospects of development of entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan; 

problems of legal regulation of business in foreign countries and the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline students must: 



Gentlefolks: 

are tasks and stages of development of government control of entrepreneurial activity, its forms and methods; 

informative base of government control of entrepreneurial activity; 

are basic factors and backlogs of increase of efficiency of government control of entrepreneurial activity; 

To be able to: use knowledge at the exposure of connections between the different subjects of government control of entrepreneurial activity. 

To own skills: comparative analysis of foreign experience of government control of entrepreneurial activity.  

To be competent: in the application of state regulation of business practices in a market economy at different levels of governance.  

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Экономическая теория,  Микроэкономика, Государственное регулирование экономики Economic theory, Microeconomics, Government 

control of economy  

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Дағдарысқа қарсы басқару, Өндірістік іс-тәжірибе 

Антикризисное управление, Производственная практика 

Antirecessionary Management, Manufacturing practice.  

 

Халықаралық еңбек нарығы 

Международный рынок труда 

Internationallabormarket 

Пән  халықаралық еңбек нарығы және оның түрлері, еңбек нарығы қалыптасу ерекшеліктері мен салдарын қарастырады. 

Мақсаты – халықаралық еңбек нарығының түсініктері және оның қалыптасу жағдайларын оқыту.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   халықаралық еңбек нарығы және оның шарттарын тұжырымдамасы,  қалыптастыру,   

халықаралық еңбек нарығы және оның түрлері, еңбек нарығы қалыптасу ерекшеліктері мен салдары, халықаралық еңбек ұйымы, халықаралық 

еңбек ұтқырлық, халықаралық еңбек нарығының құрылымы мен динамикасы, халықаралық еңбек нарығының ағымдағы жағдайы 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: халықаралық жұмыс күші миграцияның мәні мен себептерін.   

Меңгеруі керек: халықаралық экономикада еңбек нарығының реттелуі мен институционалдық құрылымын дамыту жағдайларын  

зерттеуі және меңгеруі тиіс. 

Дағдылануы керек: студенттер экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен бітіру жұмысын дайындауға. 

Құзыретті болу: басқарудың әртүрлі деңгейінде халықаралық еңбек нарығының  талдау ерекшеліктерін және еңбек шарттарын  

қалыптастыру және  нарықтық экономикада жұмыс істеу жағдайында қолдануда. 

 

Дисциплина изучает  закономерности формирования международного рынка труда и условия его функционирования. 

Цель курса – изучение особенностей международного рынка труда и условий его формирования и функционирования. 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теории международной трудовой миграции. Виды трудовой миграции. 

Основные понятия: миграция рабочей силы, иммиграция, эмиграция, миграционное сальдо, утечка мозгов, реэмиграция. Экономические аспекты 

миграции. Экономические и неэкономические причины международной миграции рабочей силы. Международный рынок труда. Закономерности 

формирования международного рынка труда и условия его функционирования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: закономерности формирования международного рынка труда и условия его функционирования; 

уметь: самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы происходящие на международном рынке труда; 

владеть навыками: работы с научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области  

функционирования международного рынка труда. 

Быть компетентными: в применении анализа особенностей международного рынка труда и условий его формирования и 

функционирования  в условиях рыночной экономики  на разных уровнях управления. 

 

The discipline studies the laws of formation of the international labor market and the conditions of its operation.  

An aim of course is  Izuchenie  features of international labour-market and condition of his forming. 

Course content: the theory of international labor migration. Types of labor migration. Basic concepts: labor migration, immigration, emigration, 

migration balance, the brain drain, re-emigration. Economic aspects of migration. Economic and non-economic causes of international labor migration. The 

international labor market. Laws of formation of the international labor market and the conditions of its operation. 

As a result of study of discipline students must: 

know: laws of formation of the international labor market and its functioning; 

be able to: independently analyze and assess the phenomena and processes taking place in the international labor market; 

possess skills: working with scientific literature and statistical sources, and regulatory - legal acts in the international labor market. 

To be competent: in the application of the analysis features of the international labor market and the conditions of its formation and functioning of 

a market economy at different levels of governance. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites 

Негізгі құқық, Макроэкономика 

Основы права, Макроэкономика 

Law Basics, Macroeconomics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу, Халықаралық инвестициялық 

ынтымақтастық 

Государственное регулирование экономики в зарубежных странах, Международное инвестиционное сотрудничество  

State regulation of the economy in foreign countries, International investment cooperation. 

 

 

Нарықтық инфрақұрылым 



Рыночная инфраструктура 

Market infrastructure 

Пән нарықтық инфрақұрылымды кеңінен тармақталған желісі бар ұйымдар мен кәсіпорындар ретінде зерттейді.  

Мақсаты - нарықтық экономика жағдайындағы экономика, мемлекеттік жергілікті басқара отырып,  өндірісті ұйымдастыру және 

жобалау проблемаларын зерттеу жұмыстары және өндірістік жүйелерін тиімді қамтамасыздандыратын басқару шешімдерді қолдау.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: нарықтық инфрақұрылым мәні; нарықтық инфрақұрылым функциялары; 

инфрақұрылымдық кешен құрамын зерттеу бағыттары; өндірістік, әлеуметтік, институционалдық және экологиялық инфрақұрылым; жұмыс 

күші нарығының инфрақұрылымы; тауар нарығының инфрақұрылымы; қаржы нарығының инфрақұрылымы; ақпараттық нарық 

инфрақұрылымы; технологиялар инфрақұрылым. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- ұйымдық-техникалық нарық инфрақұрылымы; 

- қаржы-несие нарық инфрақұрылымы; 

- ғылыми-зерттеу нарығының инфрақұрылымын.  

 Менгеруі керек: 

-  бос қаражаттың шоғырландыру есебінен бағалы қағаздар шығару және сату,  оларды жекелеген кәсіпорындар, облыстардың дамуына 

бағыттау;  

- салааралық капитал құю;  

- құру тиісті алғышарттар кәсіпкерлік қызмет;  

- тұрақтандыру жинақ жекелеген прослоек халықтың және олардың тиісті өсуі.өндірісті дұрыс басқаруда көмектесетін техника-

экономикалық талдаудың әдістерін көрсету. 

Дағдылануы керек: 

- нарықтың құрылымы, нарық  механизмін менгеруі; 

- экономиканы мемлекеттік реттеу әдісі менгеруі 

Құзыретті болу: басқарудың барлық деңгейлерінде нарықтық инфрақұрылымды  талдау және дамыған нарықтық экономикада 

қолдануда. 

 

Дисциплина изучает рыночную инфраструктуру как широко разветвленную сеть организаций и предприятий, выполняющих 

разнообразные работы и услуги, которые тесно связаны между собой и в совокупности играют важную роль в экономике, и, соответственно, 

востребованные рыночной системой хозяйствования и институциональными преобразованиями. 

Цель курса - изучить рыночную инфраструктуру развитой рыночной экономики, во многом определяющей ее воспроизводственные 

возможности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: сущность рыночной инфраструктуры; функции рыночной инфраструктуры; 

подходы к изучению состава инфраструктурного комплекса;производственная, социальная, институциональная и экологическая 



инфраструктура;инфраструктуры рынка рабочей силы;инфрструктура товарного рынка;инфраструктура финансового рынка; инфраструктура 

рынка услуг;инфраструктура информационного рынка; инфраструктура технологий.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- организационно-техническую инфраструктуру рынка; 

- финансово-кредитную инфраструктуру рынка; 

- научно-исследовательскую инфраструктуры рынка; 

уметь: 

- осуществлять аккумулирование свободных средств за счет выпуска и продажи ценных бумаг, и их направление на развитие отдельных 

предприятий, областей;  

-  осуществлять межотраслевое переливание капитала;  

иметь навыки:  

- принятия управленческих и организационных решений для обеспечения финансового устойчивого состояния предприятия. 

Быть компетентным: в применении анализа рыночной инфраструктуры развитой рыночной экономики на разных уровнях управления. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy.The purpose of teaching - the concept of market 

infrastructure, knowledge of its structure and mechanism of action of market infrastructure.  

The purpose of discipline: to study the market infrastructure developed market economy is largely determined by its reproductive capability. 

Brief description of the course: the essence of the market infrastructure; functions of the market infrastructure; approaches to the study of the 

composition of a complex infrastructure;. industrial, social, institutional and environmental infrastructure; infrastructure of the labor market; infrastructure 

commodity market; financial market infrastructure; the infrastructure services market;The infrastructure of the information market.  

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- The organizational and technical infrastructure of the market; 

- Financial and credit market infrastructure 

- Research and development of market infrastructure 

To be able to: 

- Accumulation of surplus funds through the issuance and sale of securities and their direction for the development of individual enterprises, 

regions; 

- Intersectoral transfusion of capital; 

- The establishment of appropriate premises for entrepreneurial activity; 

- Stabilization of the savings of individual layers of the population and their respective growth.  

Have skills: 

- The adoption of management and organizational solutions to ensure the financial sustainability of the enterprise 

Be competent:in the application of the analysis of market infrastructure developed market economies at different levels of governance. 



Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites   

Экономикалық теория,  Микроэкономика, Макроэкономика 

Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Economic Theory, Microeconomics, Mаcroeconomics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Дағдарысқа қарсы басқару, Өндірістік іс-тәжірибе 

Антикризисное управление, Производственная практика 

Antirecessionary Management, Manufacturing practice.  

Дағдарысқа қарсы басқару  

Антикризисное управление 

Antirecessionary Management 

Пән  дағдарысқа қарсы мемлекеттік басқару саясатын оқытады. 

Мақсаты - нарықтық экономикадағы дағдарыстың пайда болу табиғатын, экономикалық цикл және оның кезендерін, дағдарыстың мәні 

мен түрлерін, оның зардаптарын, дағдарысқа қарсы саясатты талдау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Әлеуметтік-экономикалық жүйедегі дағдарыстың мәні. Дағдарысқа қарсы  

мемлекеттің  мәні, мазмұны. Дағдарысқа қарсы  мемлекеттің  шарттары мен шаралары. Дағдарыс жағдайдағы  мемлекеттік реттеу. Сыртқы 

бақылаушылар және қаржылық дағдарыс. Әкімшілік басқарушы және оның билігі. Байқай, сын басқарушысы. Ұйым жұмысындағы дағдарыстын 

ролі. Дағдарыстын салдары. Рейдер түсінігі, салдары. Дағдарысқа қарсы басқару стратегиясы. Банкроттылық және кәсіпорынды жою. 

Дағдарысқа қарсы менеджмент және тәуекелділік. Тәуекелділік процессі.Тәуекелділліктін түрлері. Дағдарысқа қарсы менеджмент және 

туекелділік. Дағдарысқа қарсы  басқарудағы инновацияның ролі. ҚР индустриалды- инновациялық бағдарламалары. 2020- бизнестің жол 

картасы. Дағдарысқа қарсы  басқарудағы инвестициялық саясат. Дағдарысқа қарсы  басқару технологиясы. Дағдарысқа қарсы кадрлық саясат. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- дағдарысқа қарсы басқарудың  нысандары мен әдістерін, теориялық негіздерін, курстағы негізгі ұғымдарды; 

- макроэкономика, экономика, ұйымның (кәсіпорынның) жұмыс істеуі мен дамуының негізгі заңдылықтарын; 

- дағдарысқа қарсы басқарудың  негізгі заңдылықтары мен алгоритмдерін (механизмдері).  

Меңгеруі керек: 

- Дағдарысқа қарсы басқару үрдісінде себеп-салдарлық байланысты анықтауда алған білімдерін пайдалану; 

- ұйымның (кәсіпорынның) жай-күйін өз бетінше бағалау және қаржылық талдау жүргізу; 

 - дағдарысқа қарсы басқару  әсерін және  нәтижелерін,  құбылыстар, процестер, механизмдерін өз бетімен талдау және бағалау; 

- тезистер, кестелер, диаграммалар, кестелер және графиктер жасау және оларды талдау. 

Дағдылануы қажет: 

- дағдарысқа қарсы басқару саласында нормативтік - құқықтық актілермен және статистикалық көздермен,  ғылыми әдебиеттермен 

жұмыс жасау; 

- дағдарысқа қарсы басқару саласында  тезистер құрастыру дағдылары, құрылымдық- логикалық кестелер құру. 



Құзіретті болу:микро және макро деңгейде,  экономика салаларында дағдарыстық басқару формалары мен әдістерін қолдану.  

 

Дисциплина изучает  теоретические основы, формы и методы антикризисного управления на микро и макро уровнях. 

Цель курса -  изучить теоретические основы, формы и методы антикризисного управления, обеспечить достаточный уровень знаний по 

проблемам антикризисного управления в сфере экономики на микро и макро уровнях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: два уровня антикризисного управления – макроуровень, микроуровень. 

Механизм антикризисного управления и  необходимые условия его эффективности. Характеристика типов антикризисного управления – раннего 

и опережающего антикризисного управления, антикризисного управления в период несостоятельности и период банкротства организации, и для 

каждого типа показывается сочетание функций регулярного и антикризисного управления. Теоретические вопросы диагностики финансового 

состояния организации сопровождаются примерами расчета финансовых коэффициентов и комментариями полученных результатов. 

Антикризисное управление на мезоуровне, на макроуровне. Государственная антикризисная политика. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- ключевые понятия курса, теоретические основы, формы и методы антикризисного управления; 

- основные   закономерности  функционирования и развития  макроэкономики, экономики организации (предприятия); 

- основные   закономерности и алгоритмы  (механизмы)  антикризисного управления; 

Уметь: 

- использовать, полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей в процессе антикризисного управления; 

- выполнять самостоятельно финансовый  анализ и оценку состояния организации (предприятия); 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты антикризисного управления; 

- составлять тезисы, схемы, таблицы, графики и диаграммы и  анализировать их; 

Владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области 

антикризисного управления; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц, анализа по вопросам и проблемам в области антикризисного управления. 

Быть компетентными:в применении форм и методов антикризисного управления в сфере экономики на микро и макро уровнях.  

 

Discipline examines the theoretical foundations, forms and methods of crisis management at the micro and macro levels. 

The purpose of the course - to explore the theoretical foundations, forms and methods of crisis management, to ensure a sufficient level of 

knowledge on the issues of crisis management in the field of economics at the micro and macro levels. 

Course content: We consider a two-level crisis management - macro, micro level. The mechanism of crisis management and defines the necessary 

conditions to its effectiveness. The characteristic types of crisis management - early and advanced anti-crisis management, crisis management during the 

period of insolvency and bankruptcy of the organization, and for each type of showing the combination of functions regular and crisis management. 

Theoretical questions of diagnostics of the financial condition of the organization accompanied by examples of calculation of financial ratios and comments 

the results. Much attention is paid to a detailed consideration of the various options for preventing the possibility of a crisis in the organization. 



As a result of studying of discipline students have to: 

Nobility: 

- key concepts of a course, theoretical bases, forms and methods of crisis management; 

- main regularities of functioning and development of macroeconomic, economy of the organization (enterprise); 

- main regularities and algorithms (mechanisms) of crisis management. 

To be able: 

- to work with educational literature, to distribute a training material in time and sequence of its studying and assimilation; 

- to use, the gained knowledge at identification of relationships of cause and effect in the course of crisis management; 

- to make independently financial analysis and an assessment of a condition of the organization (enterprise); 

- independently to analyze and estimate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of crisis management; 

- to make theses, schemes, tables, schedules and charts and to analyze them. 

To own skills: 

- works with educational, scientific literature, with statistical sources and it is standard – legal acts; 

- сompilation of abstracts, structural and logical schemes, tables, analysis in the field of crisis management issues and problems.. 

To be competent:in the application forms and the methods of crisis management in the economy at the micro and macro levels. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Микроэкономика, Экономика предприятия, Макроэкономика, Менеджмент 

Микроэкономика, Экономика предприятия,  Макроэкономика, Менеджмент  

Microeconomics, Business Economics, Macroeconomics, Management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis. 

 

 

Халықаралық инвестициялық ынтымкақтастық 

Международное инвестиционное сотрудничество 

International investment cooperation 

«Халықаралық инвестициялық  ынтымақтастық» пәні халықаралық қатынастардың  заңдылықтарын оқытады. 

Мақсаты -  халықаралық қатынастардың  заңдылықтарын терең  талдау,  инвестициялардың  жаңа бағыттары туралы теориялық және 

практикалық  білім беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  Инвестициялық қатынастардың халықаралық тәжірибесі. Инвестицияның 

экономикалық түсінігі және мәні. Шетелдік экспансия себептері; инвесторларды ынталандыру. Сыртқы нарыққа шетелдік инвесторлардың енуі: 

формалары, әдістері және қадамдары. Жаһандық  қаржы-экономикалық жүйе. Жаһандық  экономиканың жұмыс істеу мен даму заңдылықтары. 

Қазіргі жаһандық қаржы-экономикалық жүйедегі дағдарыс: алғышарттары, себептері, механизмдері. Әлемдік саясат және әлемдік  шаруашылық 



жүйе. Халықаралық капитал ұтқырлығы. Еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтар - шетелдік капиталды тартудың ең маңызды 

жолдарының бірі; сыртқыэкономикалық қызметті белсендіру әдісі. Қазақстан Республикасындағы қазіргі халықаралық инвестициялық қарым-

қатынас жағдайы. 

Пәнді оқу барысында студент білу керек: 

Білуі тиіс: 

- халықаралық инвестициялық қарым-қатынастардың пішіні мен бағыттарын; 

- кәсіпорынның халықаралық инвестициялық қызметін ұйымдастыру және басқару формаларын; 

- халықаралық инвестициялау ережелерін; 

- сыртқы нарықтарды жаулап стратегиясын. 

Меңгеруі керек:  

Қазақстан Республикасының халықаралық инвестициялық ынтымақтастықтың ағымдағы жай-күйін талдау; 

Дағдылануы керек:  

халықаралық инвестициялық ынтымақтастықты дамыту үшін қажетті ақпаратты жинау және халықаралық капитал мен мемлекеттің 

сыртқы борыштың тиімді пайдалану мәселелерін анықтау және талдауға дағдылану. 

Құзіретті болу:халықаралық инвестициялық ынтымақтастық саласында тәжірибелік мәселелерді талдаудахалықаралық инвестициялық 

ынтымақтастық формалары мен әдістерін қолдануда. 

 

Дисциплина «Международное инвестиционное сотрудничество» изучает закономерности международных инвестиционных отношений. 

Цель курса: овладение студентами теоретических знаний и приобретение навыков анализа практических проблем в области 

международного инвестиционного сотрудничества. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:Международная практика инвестиционного сотрудничества. 

 Понятиеи экономическая сущность инвестиций. Причины зарубежной экспансии; мотивации инвесторов. Процесс проникновения 

иностранных инвесторов на зарубежные рынки: формы, методы, этапы. Глобальная финансово-экономическая система.  Закономерности 

функционирования и развития глобальной экономики. Кризисные явления в современной глобальной финансово-экономической системе: 

предпосылки, причины, механизмы. Мировая политика и система мирового хозяйства. Международный мобильный капитал.Свободные 

(специальные, особые) экономические зоны – один из важнейших путей привлечения иностранных капиталов; способ активизации 

внешнеэкономической деятельности. Современное состояние международного инвестиционного сотрудничества в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 формы и направления международных инвестиционных связей; 

 формы организации и управления международной инвестиционной деятельностью на предприятии; 

 правила международного инвестирования; 

 стратегии завоевания зарубежных рынков; 

уметь: 

 анализировать современное состояние международного инвестиционного сотрудничества и участие в нем Республики Казахстан; 



иметь навыки: выявления и анализа проблем эффективного использования международного капитала и внешнего долга государства, 

сбора и обобщения информации, необходимой для развития международного инвестиционного сотрудничества. 

Быть компетентными:в применении форм и методов международного инвестиционного сотрудничества, в анализе практических 

проблем в области международного инвестиционного сотрудничества. 

 

The discipline "International Investment Cooperation" studying patterns of international relations. 

Course objective: mastery masters of theoretical knowledge and practical skills for the analysis of problems in the field of international investment 

cooperation. 

Contents include basic sections:: The international practice of investment cooperation. The concept and essence of economic investment. Reasons 

for expansion abroad; motivating investors. The penetration of foreign investors into foreign markets: the forms, methods and steps. The global financial 

and economic system. Laws of functioning and development of the global economy. The crisis in the current global financial and economic system: 

background, causes, mechanisms. World politics and the world economy. International capital mobility. Free (special) economic zones - one of the most 

important ways of attracting foreign capital; method of encouraging foreign trade. The current state of international investment cooperation in the Republic 

of Kazakhstan. 

As a result of the discipline masters should: 

Know: 

- the shape and direction of international investment relations; 

- forms of organization and management of international investment activity of the enterprise; 

- the rules of international investment; 

- strategy of conquest of foreign markets. 

To be able to: 

- to analyze the current state of international investment cooperation in the Republic of Kazakhstan; 

Having the skills to identify and analyze the problems of effective use of international capital and foreign debt of the state, the collection and 

compilation of information necessary for the development of international investment cooperation. 

To be competent:in the application forms and methods of international investment cooperation, analysis of practical problems in the field of 

international investment cooperation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономика ілімі, Менеджмент, Маркетинг, Қаржы. 

Экономическая теория, Менеджмент, Маркетинг, Финансы.  

Economic Theory, Management, Marketing, Finance. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 



 

 

Бизнесті жоспарлау  

Бизнес - планирование  

Business planning  

Пән   кәсіпорынның қызметін бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігін қарастырады. 

Мақсаты - бизнес-жоспар нарықтық жағдайдағы жоспарлау инструменті болып табылады және оның мазмұны кәсіпорынды сыртқы, 

ішкі жағынан ашады.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: бизнес-жоспар ұғымы және мәні; бизнес-жоспарға қойылатын негізгі талаптар; 

бизнес-жоспар бас парағын рәсімдеу; . бизнес-жоспар түйіндемесін құру; кәсіпорынның қызмет саласын таңдау;  өнім немесе қызмет 

сипаттамасы; бизнес-жоспар құрылымы; бизнес-жоспар бөлімдерінің сипаттамасы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- бизнес-жоспарды құру мақсаттары; 

- бизнес-жоспардың негізгі құрылымы. 

Менгеруі керек: 

- бизнес-жоспар құру; 

- өнімді өткізу нарығын зерттеу; 

- ұсынылып отырған жобаны талдау.  

Дағдылануы керек: 

 - бизнес-жоспар жасау; 

- тауарлық нарық және бәсекелестерді зерттеу; 

- маркетинг жоспарын құрастыру; 

- инвестициялық жобаларды бағалау. 

Құзіретті болу: нарық жағдайында жоспарлау негізгі құралы ретінде бизнес-жоспарлау әдістерін қолдануда. 

 

Дисциплина изучает  сущность и методы бизнес-планирования деятельности предприятия. 

Цель курса: изучить бизнес-планы как основной инструмент планирования в рыночных условиях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: понятие и сущность бизнес-плана. Основные требования к бизнес-плану. 

Оформление титульного листа бизнес-плана. Составление резюме бизнес-плана. Выбор сферы деятельности предприятия. Характеристика 

продукта или услуги. Общая структура бизнес-плана. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- цели разработки, основную структуру, содержание разделов бизнес-планов; 

- показатели анализа проектов; 



уметь: 

- разрабатывать бизнес-план; 

- исследовать рынки сбыта продукции; 

- проводить анализ предлагаемого проекта; 

иметь навыки: 

- составления бизнес-планов; 

- изучения товарного рынка и конкурентов; 

- оценки инвестиционных проектов. 

Быть компетентными:в применении бизнес-планирования как основного инструмента планирования в рыночных условиях. 

 

The purpose of discipline: to examine the business plans as the main tool for planning the basic market conditions. 

Course content: the concept and essence of the business plan. Basic requirements for the business plan. Making the title page of the business plan. 

Drawing up a business plan summary. Selecting the scope of the enterprise. Characteristics of the product or service. The overall structure of the business 

plan. 

As a result of studying of discipline students have to: 

To know: 

- The goal of developing business plans; 

- The basic structure of a business plan; 

- The content of the sections of the business plan; 

- Performance analysis of projects. 

To be able to: 

- Develop a business plan; 

- Examine the product markets; 

- Analysis of the proposed project; 

Have skills: 

- Drawing up business plans; 

- The study of the commodity market and competitors; 

- Drawing up marketing plans; 

- Evaluation of investment projects; 

To be competent:in the application of business planning as the main tool for planning in market conditions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Микроэкономика, Экономика предприятия, Макроэкономика, Менеджмент 

Микроэкономика, Экономика предприятия,  Макроэкономика, Менеджмент  

Microeconomics, Business Economics, Macroeconomics, Management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/post-requisites 



Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

 

Мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық жоспарлау 

Стратегическое планирование и бюджетные процессы в государственном управлении 

Strategic planning and the budgetary processes in publik administration 

Бұл пән мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық жоспарлау жайлы жалпы мағлұматтар береді.  

Мақсаты – студенттерге мемлекеттік басқарудағы тәжірибелік мәселелрді шешу үшін стратегиялық жоспарлау және бюджеттік үрдістер 

саласында жеткілікті деңгейде білім беру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Нарықтық экономикадағы жоспарлау.Ұлттық экономикадағы стратегиялық 

жоспарлау.  Стратегиялық жоспарлау түсінігі.   Бюджетті жоспарлау мен болжаудың рөлі және мақсаттары. Бюджетті жоспарлау принциптері. 

Жоспарлауда қолданатын норма мен нормативтердің рөлі және мәні.Жоспарлау мен болжамдаудың кезеңдері, әдіс пен тәсілдері.Қазақстан 

Республикасындағы бюджеттік жоспарлаудың құқықтық негіздері. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру. Мемлекеттік 

жоспарлау жүйесін реформалау.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: теориялық және практикалық деректердің негізінде мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық 

жоспарлаудың  түсініктемелерін. 

Меңгеруі керек: нақты экономикалық жағдайларды шешу мен талдау барысында мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер мен 

стратегиялық жоспарлаудың негізгі түсініктемелері мен қағидаларын пайдалану. 

Дағдылануы керек: нарық шарттарына сәйкес мемлекеттік басқарудағы шешімдерді қабылдау бойынша тәжірибелік дағдыларға ие болу.  

Құзіретті болу:мемлекеттік басқаруда стратегиялық жоспарлау және бюджеттік процестердің формалары мен әдістерін қолдануға. 

 

Дисциплина рассматривает стратегическое планирование и бюджетные процессы в государственном управлении в их взаимосвязи. 

Цель курса -  обеспечить студентам достаточный уровень знаний в области стратегического планирования и бюджетных процессов в 

государственном управлении для решения проблем практики.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  планирование в рыночной экономике. Стратегическое планирование 

национальной экономики. Понятие стратегического планирования. Логика стратегического планирования. Этапы процесса стратегического 

планирования. Система государственного планирования Республики Казахстан. Цели и результаты в Системе государственного планирования. 

Документы Системы планирования Республики Казахстан. Процедуры разработки, мониторинга, оценки и контроля документов Системы 

государственного планирования. Система государственного планирования и бюджетные процессы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: отличительные особенности стратегического планирования,  новые концепции, формы  и методы стратегического планирования и 

бюджетных процессов в государственном управлении; 



уметь: использовать методы  стратегического   анализа и оценки, стратегического планирования, бюджетного планирования, управления 

бюджетом; 

владеть: навыками практического использования знаний   экономического и управленческого анализа, алгоритмов принятия 

стратегических решений.  

Быть компетентным:в применении форм и методов стратегического планирования и бюджетных процессов в государственном 

управлении. 

 

Discipline is considering strategic planning and budgetary processes in the public administration in their interrelation. 

The purpose of the course - to provide students with a sufficient level of knowledge in the field of strategic planning and budgeting processes in 

the government to solve the problems of practice. 

Course content: planning in a market economy. Strategic planning of the national economy. The concept of strategic planning. The logic of 

strategic planning. Stages of the strategic planning process. The system of state planning of the Republic of Kazakhstan. The goals and results in public 

planning. Documentation System Planning of the Republic of Kazakhstan. Procedures for developing, monitoring, evaluation and control systems of state 

planning documents. The system of state planning and budget processes. 

As a result of study of discipline a student must: 

To know: the distinctive features of strategic planning, new concepts, forms and methods of strategic planning and budgeting processes in public 

administration; 

To be able to: use methods of strategic analysis and evaluation, strategic planning, budget planning, budget management. 

Own: forming skills of practical use of knowledge for economic and management analysis, strategic decision-making algorithms. 

Be competent:in the application forms and methods of strategic planning and budget processes in the state administration. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономика ілімі, Менеджмент, Макроэкономика, Қаржы. 

Экономическая теория, Менеджмент, Макроэкономика, Финансы.  

Economic Theory, Management, Makroeconomics, Finance. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

 

Инвестициялық жобаларды басқару 

Управление инвестиционными проектами 

Management of investment projects 

Пән студенттермен инвестициялық жобаларды  басқарудың  негіздері бойынша білім алу  және де нақты жобаларды іске асыру 

барысында теориялық зерттеулердің нәтижелерін қолдануды оқытады. 



Мақсаты - болашақ мамандарға инвестициялық жобаларды басқару салсында теориялық білім және тәжірибелі дағды беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Инвестициялық жобаларды басқару. Кәсіпорынның нақты инвестициялауын өткізу 

нысандары мен ерекшеліктері. Инвестициялық жобалардың түрлері мен оларды жасауға талаптар. Инвестициялық жобаларды басқару мәні. 

Жобалық цикл. Жобаларды құрылымдау. Жоба қатысушылары. Инвестициялық жобаның өмірлік циклы кезеңдеріндегі бақылау. Жобаның 

алғашқы (инвестиция алдындағы) фазасы. Жобалық құжаттауды жасау. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды басқару. Жобаны 

жоспарлау. Жобаны басқаруды ұйымдастыру. Жобаны реттеу және бақылау. Жобаның сапасы. Жобаның аяқталуы. Инновацияның тиімділіг ін 

бағалау әдістемесі. 

Пәнді оқу  барысында процесінде студент: 

білуі қажет: инвестициялық жобалардың түрлері мен оларды жасауға талаптарды, инвестициялық жобаларды басқару мәні мен жобалық 

цикл, жобаларды құрылымдауды.   

істей алу қажет: инвестициялық жобаларды мемлекеттік басқару және жүзеге асыру әдістерін қарастыру.  

дағдыға ие болу: инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін есептеу тәсілдерін. 

Құзіретті болу: инвестициялық жобаларды басқарудың бағыттарын талдауға. 

 

Дисциплина изучает систему управления инвестиционными проектами, принципы и методы разработки  и  оценки инвестиционных 

проектов с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности реализации инвестиционных проектов.  

Цель дисциплины – изучить теоретические основы и сформировать у студентов практические умения и навыки в области управления 

инвестиционными проектами. 

Содержание дисциплины: Инвестиции. Инвестиционная деятельность: сущность, субъекты и объекты. Инвестиционная политика: 

содержание, цели и этапы. Классификация инвестиций. Институты коллективного инвестирования. Инвестиционный проект: сущность, цели, 

виды. Финансирование инвестиционных проектов. Эффективность инвестиционного проекта. Денежные потоки в инвестиционном процессе. 

Экспертная оценка инвестиционного проекта. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Государственно-частное 

партнерство в реализации инвестиционных проектов.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- основные характеристики инвестиционного проекта; 

- методику разработки бизнес-плана инвестиционного проекта; 

- источники, формы и типы финансирования инвестиционных проектов; 

- особенности инвестиционного бизнес-проектирования и реализации инвестиционныхпроектов. 

уметь: 

- оценивать эффективность инвестиций; 

- использовать теоретические знания дисциплины для анализа конкретных инвестиций и инвестиционных проектов; 

- разрабатывать инвестиционное предложение и бизнес-план инвестиционного проекта; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных необходимых для решения поставленных 

экономических и управленческих задач;  



иметь навыки: 

- использования методов экономического анализа и оценки; 

 - самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; 

- культуры мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Мировоззренческие компетенции познания, освоения и преобразования социально-экономической действительности.  

Профессиональные компетенции специалиста  в области в анализа инвестиций, разработки, реализации и оценки инвестиционных 

проектов на разных уровнях управления. 

Компетенции в области предпринимательской культуры мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановки цели и выбору путей её достижения. 

 

The discipline studies a management system investment projects, the principles and methods of development and assessment of investment 

projects for the purpose of development of management decisions and increase in efficiency of implementation of investment projects.  

The discipline purpose – to study theoretical bases and to create at students practical skills in the field of management of investment projects. 

Content of discipline: Investments. Investing activities: essence, subjects and objects. Investment policy: content, purposes and stages. 

Classification of investments. Institutes of collective investment. Investment project: essence, purposes, types. Financing of investment projects. Efficiency 

of the investment project. Cash flows in investment process. Expert evaluation of the investment project. State regulation of investing activities. Public-

private partnership in implementation of investment projects.  

As a result of studying of discipline students shall: 

nobility: 

- main characteristics of the investment project; 

- technique of development of the business plan of the investment project; 

- sources, forms and types of financing of investment projects; 

- features of investment business designing and implementation of investment 

projects. 

to be able: 

- to estimate investment soundness; 

- to use theoretical knowledge of discipline for the analysis of specific investments and investment projects; 

- to develop the investment offer and the business plan of the investment project; 

- to perform information search in the received task, collection, the analysis of these necessary for the decision set economic and managerial tasks;  

to have skills: 

- uses of methods of the economic analysis and assessment; 

 - independent work, self-organization and organization of accomplishment of orders; 

- cultures of thinking, capability to perception, generalization and analysis of information, goal setting and choice of ways of its achievement. 

Process of studying of discipline is directed to forming of the following competences: 



World outlook competences of knowledge, development and transformation of social and economic reality.  

Professional competences of the specialist of area in the analysis of investments, developments, implementations and estimates of investment 

projects at the different levels of management. 

  Competences in entrepreneurial culture of thinking, capability to perception, generalization and analysis of information, goal setting and to the 

choice of ways of its achievement. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент, Экономиканы мемлекеттік реттеу. 

Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент,  Государственное регулирование экономики  

Microeconomics, Macroeconomics, Menegement, State regulation of the economy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной   

работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

Стратегиялық жоспарлау 

Стратегическое планирование 

Strategic planning 

Бұл пән мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық жоспарлау жайлы жалпы мағлұматтар береді.  

Мақсаты – студенттерге мемлекеттік басқарудағы тәжірибелік мәселелерді шешу үшін стратегиялық жоспарлау және бюджеттік 

үрдістер саласында жеткілікті деңгейде білім беру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Нарықтық экономикадағы жоспарлау.Ұлттық экономикадағы стратегиялық 

жоспарлау.  Стратегиялық жоспарлау түсінігі.   Бюджетті жоспарлау мен болжаудың рөлі және мақсаттары. Бюджетті жоспарлау принциптері. 

Жоспарлауда қолданатын норма мен нормативтердің рөлі және мәні.Жоспарлау мен болжамдаудың кезеңдері, әдіс пен тәсілдері.Қазақстан 

Республикасындағы бюджеттік жоспарлаудың құқықтық негіздері. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру. Мемлекеттік 

жоспарлау жүйесін реформалау.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: теориялық және практикалық деректердің негізінде мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық 

жоспарлаудың  түсініктемелерін. 

Меңгеруі керек: нақты экономикалық жағдайларды шешу мен талдау барысында мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер мен 

стратегиялық жоспарлаудың негізгі түсініктемелері мен қағидаларын пайдалану. 

Дағдылануы керек: нарық шарттарына сәйкес мемлекеттік басқарудағы шешімдерді қабылдау бойынша тәжірибелік дағдыларға ие болу.   

Құзіретті болу:басқарудың түрлі деңгейлерде стратегиялық жоспарлаудың формалары мен әдістерін қолдану. 

 



Дисциплина изучает отличительные особенности стратегического планирования,  новые концепции, формы  и методы стратегического 

планирования. 

Цель курса -  обеспечить студентам достаточный уровень знаний и умений в области стратегического планирования.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  планирование в рыночной экономике. Стратегическое планирование 

национальной экономики. Понятие стратегического планирования. Логика стратегического планирования. Этапы процесса стратегического 

планирования. Стратегия и концепция. Методы  стратегического   анализа и оценки. SWOT – анализ. Стратегическое планирование в системе 

государственного планирования Республики Казахстан.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: отличительные особенности стратегического планирования,  новые концепции, формы  и методы стратегического планирования; 

уметь: использовать методы  стратегического   анализа и оценки, использовать методы  стратегического планирования, использовать 

алгоритмы принятия стратегических решений; 

владеть: навыками практического использования знаний   экономического и управленческого анализа, SWOT – анализа.  

Быть компетентным:в применении форм и методов стратегического планирования на разных уровнях управления. 

 

The discipline studies the features of strategic planning, new concepts, forms and methods of strategic planning. 

The purpose of the course - to provide students with sufficient knowledge and skills in the field of strategic planning. 

Course content: planning in a market economy. Strategic planning of the national economy. The concept of strategic planning. The logic of 

strategic planning. Stages of the strategic planning process. Strategy and concept. Methods of Strategic Analysis and Evaluat ion. SWOT - analysis. 

Strategic planning in the system of state planning of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a student must: 

To know: the distinctive features of strategic planning, new concepts, forms and methods of strategic planning; 

To be able to: use the methods of the strategic analysis and assessment, use strategic planning methods, algorithms used for making strategic 

decisions. 

Own: the skills of practical use of knowledge for economic and management analysis, SWOT - analysis. 

Be competent:in the application forms and methods of strategic planning at different levels of governance. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономика ілімі, Менеджмент, Маркетинг, Қаржы. 

Экономическая теория, Менеджмент, Маркетинг, Финансы.  

Economic Theory, Management, Marketing, Finance. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

 



Мемлекет және бизнес 

Государство и бизнес 

GovernmentandBusiness 

Пән мемлекет пен бизнес  арасындағы қатынастарды дамыту мен жетілдірудің ғылыми методологиялық, ұйымдастырушылық 

экономикалық және әкімшілік құқықтық негіздерін қарастырады. 

Мақсаты - студенттердің мемлекет пен бизнес арақатынасының мәселелері бойынша білімнің жеткілікті деңгейін игеруі және осы 

негізде жаңағы қарым -қатынастарды жетілдіру мәселелерін шешудің аса тиімді әдістері мен құралдарын таңдай білуі болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   аралас экономика – қоғамның әлеуметтік экономикалық дамуының жаңа моделі, 

мемлекет нарықтық қатынастарды ынталандырудың субъектісі ретінде, бюрократиялық жүйелер ілімі. Мемлекет және бюрократизм, меншік 

құқығының ілімі, меншік формалары және олардың өзгеруі, кәсіпкерлік дамуының экономикалық негіздері және оның түрлері, мемлекеттік 

кәсіпкерлік: мәні, ұйымдастырушылық – құқықтық негіздері нарықтық экономикадағы ролі, Үкімет пен бизнес қатынастарын реттеу және оның 

әртүрлі елдердегі тәжірибесі, экономиканың әртүрлі секторларындағы бизнестің даму жағдайлары, мемлекеттің бизнеспен қарым -

қатынастарының құқықтық астары 

Курсты оқу соңында студент: 

Білуі тиіс: кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті барынша дамыту үшін құқықтық, экономикалық, интеллектуалдық және 

ұйымдастырушылық сипатта керекті жағдайларды мемлекеттің ұйымдастыру шараларын, мемлекет пен бизнестің арақатынасы мәселелерін, 

мемлекет пен бизнес  арасындағы қатынастарды дамыту мен жетілдірудің ғылыми методологиялық, ұйымдастырушылық экономикалық және 

әкімшілік құқықтық негіздерін, Үкімет пен бизнес қатынастарын реттеу және оның әртүрлі елдердегі тәжірибесі жайлы. 

Меңгеруі керек: мемлекет және бизнес пәнінде  қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қортынды 

жасауға мүмкіндігін.  

Дағдылануы керек: нарықтың қызмет ету жағдайында мемлекет пен бизнестің арақатынасын қазіргі мәселелеріне дербес баға беру 

дағдыларын игеруі қажет. Экономикалық заңдылықтарды есте сақтап, категориялар, талдау әдістерін, салыстыру жолдарын іс жүзінде 

пайдалануға дағдылануы қажет. 

Құзіретті болу:тәжірибеде қазіргі жағдайдағы мемлекет пен бизнес арақатынасының мәселелерін шешудің аса тиімді әдістері мен 

құралдарын қолдануға. 

 

Дисциплина способствует пониманию новых подходов и моделей взаимодействия государства и бизнеса, развитию 

предпринимательских способностей в современных условиях. 

Цель курса - формирование у студентов знаний, умений и навыков самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных 

механизмов взаимодействия государства и бизнеса в современных условиях.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  анализ роли государства в экономике, развитии предпринимательства и 

бизнеса, анализ форм, методов и инструментов взаимодействия государства и бизнеса, изучение проблем и перспектив взаимодействия 

государства и бизнеса в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



- понятия, теоретические основы, базовые  концепции о роли государства в развитии предпринимательства и бизнеса, государственного 

регулирования предпринимательства и бизнеса, взаимодействия правительства и бизнеса; 

- основные   закономерности  функционирования и развития  государства, предпринимательства, бизнеса, их взаимодействия; 

- основные механизмы взаимодействия государства и бизнеса; 

- основные механизмы государственно – частного партнерства;  

уметь: 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей между развитием государства, экономики и бизнеса; 

- самостоятельно анализировать и оценивать государственное регулирование предпринимательства и бизнеса; 

-  самостоятельно анализировать и оценивать хозяйственную деятельность государства; 

- самостоятельно анализировать и оценивать модели взаимодействия государства и бизнеса; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области  

взаимодействия государства и бизнеса; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц, анализа по вопросам и проблемам взаимодействия государства и бизнеса. 

Быть компетентным:в анализе и оценке сложных и разнообразных механизмов взаимодействия государства и бизнеса в современных 

условиях, в использовании форм и методов взаимодействия государства и бизнеса в практической деятельности. 

 

Discipline contributes to the understanding of new approaches and models of interaction between the state and business, the development of 

entrepreneurial skills in the modern world. 

An aim is forming for the students of abilities and skills of independent analysis and estimation of difficult and various mechanisms of co-

operation of the state and business in modern terms. 

Course content: analysis of methods and instruments of state influence for the different phases of the economic cycle, the study of the problems 

and prospects of economic and business development of Kazakhstan. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

Nobility: 

- concepts, theoretical bases, basic concepts about a role of the state in development of business and business, state regulation of business and 

business, interaction of the government and business; 

- main regularities of functioning and development of the state, business, business, their interaction; 

- main mechanisms of interaction of the state and business; 

- the main mechanisms it is state – private partnership.  

To be able: 

- to use the gained knowledge at identification of relationships of cause and effect between development of the state, economy and business; 

- independently to analyze and estimate state regulation of business and business; 

- independently to analyze and estimate economic activity of the state; 

- independently to analyze and estimate models of interaction of the state and business. 



To own skills: 

- works with educational, scientific literature, with statistical sources and it is standard – legal acts  of the state and business; 

- drawing up theses, structural and logical schemes, tables, drawing up and analysis of answers to questions  of the state and business. 

Be competent: 

in the analysis and evaluation of complex and diverse mechanisms of interaction between government and business in modern conditions, the use 

of forms and methods of interaction between the state and business in practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика, Мемлекеттің экономикалық саясаты 

Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономическая политика государства 

Economic theory, Macroeconomics, Microeconomics, The economic policy of the state 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Рost-requisites 

Дағдарысқа қарсы басқару, Мемлекеттік сектор менеджменті, Аймақтық экономика және басқару 

Антикризисное управление, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление 

Antirecessionary Management, Management of Public Sector, Regional Economy and Administration 

 

 

Мемлекеттік кәсіпкерлік 

Государственное предпринимательство 

State enterprise 

Пән  мемлекеттік кәсіпкерліктің  негізгі сипаттамаларын қарастырады. 

Мақсаты -   мемлекеттік кәсіпкерліктің  теориялық негіздері мен әдістері, түрлерін  зерделеу.  

Курс мазмұны:  экономикадағы  мемлекеттің рөлін талдау,    бизнесті және кәсіпкерлікті дамыту,   мемлекеттік кәсіпкерлік  құралдарын  

және  әдістерін талдау нысандары,  ҚР мемлекеттік кәсіпкерлік перспективалары және мәселелері.  

Курсты оқу соңында студент: 

Білуі тиіс: 

- ұғымдар, теориялық негіздер,  кәсіпкерлікті және бизнесті  дамытудағы негізгі  мемлекеттің тұжырымдамалардың рөлі,  мемлекеттік 

кәсіпкерліктің нысандары, үкімет пен бизнестің өзара іс-қимыл әрекеті; 

- жеке бизнес пен мемлекеттік кәсіпкерліктің  дамудағы негізгі заңдылықтары мен олардың өзара іс-қимылы; 

- мемлекеттік – жеке меншік әріптестіктің негізгі тетіктері. 

Меңгеруі керек: 

-  экономика және бизнес, мемлекеттің  дамыуына  байланысты   анықталған себеп-салдарлық кезінде  алынған білімдерін пайдалану;   

-мемлекеттік кәсіпкерлік нәтижелелерін бағалап және өз бетімен талдау; 

-  мемлекеттің  шаруашылық  қызметін өз бетімен талдау және бағалау;  

- Жеке бизнес пен мемлекеттің   өзара іс-қимыл  моделін өз бетімен талдау және бағалау  

Дағдылануы керек: 



- мемлекеттік кәсіпкерлік аумағындағы    нормативтік – құқықтық актілермен және статистикалық көздері мен оқу, ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс жасау; 

- мемлекеттік кәсіпкерлік сұрақтарына  және жауаптарын талдауда құрылымдық-логикалық схемалар, кестелер, тезистерды құрастыру.  

Құзіретті болу:кәсіпкерлікті дамытуда  мемлекеттік кәсіпкерлік  құралдарын  және  әдістерін қолдануға. 

 

Дисциплина рассматривает основные характеристики государственного предпринимательства. 

Цель курса -  изучить теоретические основы, формы и  методы государственного предпринимательства. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  анализ роли государства в экономике, развитии предпринимательства и 

бизнеса, анализ форм, методов и инструментов государственного предпринимательства, изучение проблем и перспектив  государственного 

предпринимательства в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятия, теоретические основы, базовые  концепции о роли государства в развитии предпринимательства и бизнеса, формы 

государственного предпринимательства, взаимодействия правительства и бизнеса; 

- основные   закономерности  функционирования и развития  государственного предпринимательства, частного бизнеса, их 

взаимодействия; 

- основные механизмы государственно – частного партнерства;  

уметь: 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей между развитием государства, экономики и бизнеса; 

- самостоятельно анализировать и оценивать результаты государственного предпринимательства; 

-  самостоятельно анализировать и оценивать хозяйственную деятельность государства; 

- самостоятельно анализировать и оценивать модели взаимодействия государства и частного бизнеса; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области  

государственного предпринимательства; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц, анализа по вопросам  государственного предпринимательства. 

Быть компетентным:в применении форм и методов государственного предпринимательства в практической деятельности в современных 

условиях. 

 

Discipline examines the main characteristics of the state business. 

The purpose of the course - to explore the theoretical foundations, forms and methods of state business. 

Course Content: Analysis of the role of the state in the economy, the development of entrepreneurship and business, analysis of the forms, 

methods and tools of public enterprise, the study of the problems and prospects of the state of entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 



- Concepts, theoretical foundations, basic concepts about the role of the state in the development of entrepreneurship and business, forms of public 

enterprise, the interaction of government and business; 

- The basic laws of functioning and development of state enterprises, private businesses, and their interactions; 

- The basic mechanisms of public - private partnership. 

To be able to: 

- Use the knowledge in identifying cause-and-effect relationship between the development of the state, the economy and businesses; 

- Independently analyze and evaluate the results of state enterprises; 

- Independently analyze and evaluate the economic activity of the state; 

- Independently analyze and evaluate models of interaction between the state and private business. 

Own skills: 

- Work with educational, scientific literature and statistical sources, and regulatory - legal acts in the field of public enterprise; 

- Compilation of abstracts, structural logic, tables, preparation and analysis of the responses to the issues of state enterprise. 

Be competent: 

in the application forms and state business methods in practice today. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика, Мемлекеттің экономикалық саясаты 

Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономическая политика государства 

Economic theory, Macroeconomics, Microeconomics, The economic policy of the state 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Рost-requisites 

Дағдарысқа қарсы басқару, Мемлекеттік сектор менеджменті, Аймақтық экономика және басқару 

Антикризисное управление, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление 

Antirecessionary Management, Management of Public Sector, Regional Economy and Administration 

 

 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 

Социально-экономическое планирование 

Socio-economic Planning 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау жалпы табиғат пен қоғам дамуының, атап айтқанда, қоғам дамуының экономикалық заңдарына 

маңызды қызмет ету заңдылықтарына арқа сүйейтін қоғамдық білім беру саласы ретінде қарастырылады. 

Мақсаты – экономикалық жүйедегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды құруды,теория әдістеме саласы турасында толыққанды 

мәлімет беру, сонымен қатар әлеуметтік экономикалық дамуды қамтамасыз ететін жоспарлық көрсеткіштер мен түрлі іс-шараларды жасауды 

тәжірибе жүзінде үйрету. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: әлеуметтік – экономикалық жоспарлаудың теориялық және әдістемелік негіздері, шет 

елдердегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздері мен тиімділгін анықтаудың әдістемелік 

негіздері, қоғамның әлеуметтік дамуының стратегиялық жоспарлау, ғылыми-техникалық прогресті стратегиялық жоспарлау, ұлттық 



экономиканың құрылымын, пропорциясын және қарқынынын стратегиялық жоспарлау, аймақтық дәрежеде стратегиялық жоспарлау, 

мемлекеттік басқарудың тиімділігінің арттырудағы орта мерзімді жоспарлаудың ролі. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: 

-  әлеуметтік-экономикалық жоспарлау мен болжауды жүзеге асыру тетіктерін білуге; 

- жоспарлау мен болжаудың принциптері мен әдістемесін білуге. 

Меңгеруі керек: негізгі өндірістік салаларда басқарушылық шешімдерді қабылдау дағдыларын игеруге. 

Дағдылануы керек: әлеуметтік- экономикалық жоспарлау мен болжаудың экономикалық обьектілердің қызмет етуінің нәтижелілігіне 

ықпалын түсіну. 

Құзіретті болу:экономикалық жүйедегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды құруды, сонымен қатар әлеуметтік экономикалық 

дамуды қамтамасыз ететін жоспарлық көрсеткіштер мен әдістерді қолдану. 

 

Социально-экономическое планирование рассматривается как отрасль общественного знания, опирающаяся на важнейшие 

закономерности функционирования и развития природы и общества в целом и экономических законов развития общества, в частности. 

Цель курса - обеспечить студентам определенный объем знаний, позволяющий на основе методологии и организации планирования и 

прогнозирования решать вопросы теоретического обоснования комплексных программ социально-экономического развития общества, 

оценивать варианты будущего развития экономики и стабилизации ее хода. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: прогнозирование и планирование в системе государственного 

регулирования экономики; методология социально-экономического планирования; стратегическое планирование социально-экономического 

развития страны; планирование, ориентированное на результат; система государственного планирования в Республике Казахстан.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

  Знать: теоретические  основы социально-экономического планирования и прогнозирования; методы социально-экономического 

планирования и прогнозирования; процедуры и организацию социально-экономического планирования; 

  Уметь: использовать методы социально-экономического планирования и прогнозирования, проводить комплексный социально-

экономический анализ. 

  Владеть навыками социально-экономического анализа, планирования, разработки механизмов для решения конкретных задач в области 

социально - экономического прогнозирования и планирования.  

Быть компетентными: в применении форм и методов организации планирования и прогнозирования, в обосновании комплексных 

программ социально-экономического развития страны, региона, в оценке вариантов будущего развития экономики. 

 

Aim of discipline - to provide to the students the certain volume of knowledge, allowing on the basis of methodology and organization of planning 

and prognostication to decide  the questions of theoretical ground of the complex programs of socio-economic development of society, estimate the variants 

of future development of economy and stabilizing of her motion. 

Course content: forecasting and planning in the system of state regulation of the economy; methodology of socio-economic planning; strategic 

planning of socio-economic development of the country; Planning for Results; the system of state planning in the Republic of Kazakhstan. 



As a result of studying of discipline students have to: 

Nobility: the theoretical foundations of socio-economic planning and forecasting; methods of socio-economic planning and forecasting; 

procedures and organization of socio-economic planning; 

To be able: use methods of socio-economic planning and forecasting, conduct a comprehensive socio-economic analysis. 

To own skills of socio-economic analysis, planning, development of mechanisms for specific tasks in the field of socio - economic forecasting and 

planning. 

To be competent: 

in the application forms and methods of planning and forecasting of the organization, in the justification of comprehensive programs of social and 

economic development of the country, the region, in the assessment of options for the future development of the economy.  

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Статистика, Макроэкономика, Эконометрика 

Статистика, Макроэкономика, Эконометрика 

Statistics, Macroeconomics, Econometrics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дағдарысқа қарсы басқару, Мемлекеттік сектор менеджменті, Аймақтық экономика және басқару, Мемлекеттік басқарудағы бюджеттік 

процесстер және стратегиялық жоспарлау 

Антикризисное управление, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление, Стратегическое 

планирование и бюджетные процессы в государственном управлении 

Antirecessionary Management, Management of Public Sector, Regional Economy and Administration, Strategic planning and the budgetary 

processesin public administration 

 

 

Әлеуметтік-экономикалық дамуды болжамдау 

Прогнозирование социально-экономического развития 

Predicting the socio-economic development 

Пән әлеуметтік-экономикалық дамуды болжамдаудың негізгі әдістерін оқытады. 

Мақсаты - болашақ мамандарға бүгінгі таңдағы микро-макроэкономика деңгейіндегі шешім қабылдау және әлеуметтік экономикалық 

дамуды болжау үшін экономикалық көрсеткіштерді талдаудың негізгі әдістерін меңгерту. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   студенттерге экономикадағы мәліметтерді талдау принциптерін жете түсіндіру, 

экономикалық көрсеткіштерді болжаудың негізгі тәсілдерін меңгерту, экономикалық көрсеткіштердің сандық және сандық емес мөлшерлік 

талдаудың негігі әдістерін игеруді меңгерту, жобалық бағалау, корреляциялық, дисперсиялық, факторлық, кластерлік, дискриминанттық 

талдаулар мен экономикалық көрсеткіштерді жобалаудың негізгі жолдарын арнаулы қолданбалы компьютерлік бағдарлармаларды қолдану 

арқылы негіздеуді меңгерту.  

 Білу қажет: 

- мәліметтерді талдау әдістерін;  



- талдаудың статистикалық әдістері, олардың қолданылуы;  

- талдаудың экономикалық-математикалық әдістері, олардың қолданылуы;  

- Істей алу қажет: 

- талдаудың сандық әдістерн қолдану негізінде кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесін арттыру мен өндірістік ресурстарды тиімді 

пайдалану шараларын жобалауды. 

Дағдыға ие болу:  

- көпөлшемді статистикалық талдауды меңгеруі; 

- факторлық талдау әдістемесін меңгеруі; 

- дисперсиялық талдау, дисперсияны жіктеуді меңгеруі. 

Құзіретті болу:әлеуметтік-экономикалық дамуын болжау қолдану формалары мен әдістері басқару саласында шешімдер қабылдау.  

 

Дисциплина дает представление о  прогнозировании социально-экономического развития страны и возможность освоения основных 

методов прогнозирования в решении прикладных экономических задач. 

Цель курса - изучить теоретические основы прогнозирования социально-экономического развития для принятия обоснованных 

решений в области управления. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: прогнозирование в системе государственного регулирования экономики; 

методология прогнозирования социально-экономического развития: статистическая база прогнозирования, виды прогнозов, методы 

прогнозирования, государственное прогнозирование социально-экономического развития в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

- основы методологии анализа временных рядов современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные методы прогнозирования в решении прикладных экономических задач; 

уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей;  

- осуществлять выбор инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач прогнозного характера; 

иметь навыки: 

- использования современных методов сбора, обработки и анализа временной информации экономических и социальных показателей;   

- метода построения моделей по временной информации для исследования рынка труда, потребительского и финансового рынка и в 

других важных областях экономики; 



- навыки самостоятельной работы по прогнозированию. 

Быть компетентными:в применении форм и методов прогнозирования социально-экономического развития для принятия обоснованных 

решений в области управления. 

 

Discipline gives an idea of forecasting of socio-economic development of the country and the possibility of mastering the basic forecasting 

techniques in solving practical economic problems. 

The purpose of сourse: to study the theoretical foundations of forecasting of social and economic development to make informed decisions in the 

management. 

Course content: forecasting system of state regulation of the economy; methodology of forecasting of socio-economic development: statistical 

base prediction, betting types, methods of forecasting, forecasting state of socio-economic development in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of the discipline, students should: 

To know: 

- The basis of the methodology of time series analysis of a modern system of indicators characterizing the activities of economic entities in the 

micro and macro level; 

- The main methods of forecasting in solving applied economic problems. 

To be able to: 

- Use of sources of economic, social, management information; 

- To analyze and interpret the data of domestic and foreign statistics on socio-economic processes and phenomena, to identify trends in the socio-

economic indicators; 

- Carry out a choice of tools processing of economic data in accordance with the task to analyze and validate the results of calculations of the 

findings; 

- Search for information on getting the job, the collection, analysis of data necessary for solving the economic problems of looking. 

Have skills: 

- The use of modern methods of data collection, processing and analysis of temporal information of economic and social indicators; 

- Method of constructing models of temporal information for the study of the labor market, consumer and financial markets, and in other important 

areas of the economy; 

- The skills of independent work on forecasting. 

To be competent:in the application forms and methods of forecasting of social and economic development to make informed decis ions in the field 

of management. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған математика,Эконометрика, Статистика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Математика в экономике,Эконометрика, Статистика, Государственное регулирование экономики 

Mathematics n economics, Econometrics,Statistics, State regulation of the economy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 



Дағдарысқа қарсы басқару, Мемлекеттік сектор менеджменті, Аймақтық экономика және басқару, Мемлекеттік басқарудағы бюджеттік 

процесстер және стратегиялық жоспарлау 

Антикризисное управление, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление, Стратегическое 

планирование и бюджетные процессы в государственном управлении 

Antirecessionary Management, Management of Public Sector, Regional Economy and Administration, Strategic planning and the budgetary 

processesin public administration 

 

 

Муниципалды менеджмент 

Муниципальный менеджмент 

Municipal Management 

Пән  муниципалды басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздерін қарастырады. 

Мақсаты - елдің бірыңғай құқықтық, экологиялық-экономикалық және қаржылық кеңістік шеңберінде өзара әрекеттесін  күрделі 

иерархиялық құрылымы бар әкімшілік-аумақтық бірлікте және  олардың өндірісінде  әлеуметтік-экономикалық дамумен байланысты мақсатты 

шешім қабылдауды қабылдауды қамтамасыз ететін біртұтас жүйе ретінде муниципалдық басқару нысанын студенттерге түсіндіру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Басқарудың мәні.Муниципалды менеджмент ғылыми пән ретінде. Муниципалды 

басқарудың даму тарихы. Қазақстан Республикасының әкімшілік-территориялық құрылымының реформасы. Жергілікті өкілетті және атқарушы 

билік органдарының өзара қатынастары. Билік пен басқарудың өкілетті және атқарушы органдары іс-әрекетінің ұйымдық негіздері. Жергілікті 

басқару органдарының жұмысындағы жоспарлау. Жергілікті басқару органдары іс-әрекетінің материалды-қаржылық негізі. Жергілікті 

бюджеттер кірістерін арттыру жолдары. Жергілікті басқарудың экономикалық механизмі. Экономикалық басқарудың орталық және аймақтық 

органдары, жауапкершілікті бөлу және өзара әрекет ету механизмдері. ҚР аймақтық саясат. Аймақтардағы экономикалық реформалар процесін 

басқару. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық мәселелері. Унитарлы және федеративтік елдердегі муниципалды басқару. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: аумақтық басқарудың теориялық және методологиялық негізін, ҚР атқарушы және өкілетті органдарының құрылымы және 

қызмет ұйымдастыруын, кәзіргі жағдайдағы біздің мемелекеттің аймақтық саясатының ерекшеліктері, сондай - ақ өндірістік дамыған шет 

мемлекеттердің аймақтық басқару тәжірибесін игеріп шығу керек.  

Меңгеруі керек: қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы қажет. 

Сонымен қатар, әр ауданның ерекшелігін ескере отырып әртүрлі проблемаларын шешу әдістерінің игеруі қажет. 

Дағдылануы керек: муниципалды менеджменттің негізгі бағыттарын есте сақтап, категориялар, талдау әдістерін, есептеу жолдарын іс 

жүзінде пайдалануға. 

Құзіретті болу: әкімшілік-территориялық құрылымының әлеуметтік- экономикалық дамуын талдауда муниципалдық басқару формалары 

мен әдістерін қолдану. 

 

Дисциплина «Муниципальный менеджмент» предназначена для подготовки бакалавров, которые должны обладать знаниями о 

различных уровнях и ветвях системы управления.  



Цель курса - сформировать у студентов представление о муниципальном менеджменте как о целостной системе, обеспечивающей 

принятие целенаправленных решений, связанных с социально-экономическим развитием административно-территориального образования, и их 

реализацию; имеющей сложную иерархическую структуру, элементы которой взаимодействуют в рамках единого правового, экономического и 

финансового пространства региона и страны. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: муниципальный менеджмент как отрасль управления и как научная 

дисциплина. Развитие теории территориального управления. Основные типы территориального управления. Муниципальная территория и 

образования. Природа муниципального хозяйства.  Структура муниципального хозяйства. Виды муниципальных хозяйств. Ресурсы 

муниципального хозяйства. Социально-экономический потенциал административно-территориального образования и его оценка.  Финансы 

муниципального образования. Муниципальная власть и местное самоуправление. Местное государственное управление в Республике Казахстан. 

Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования. Местное самоуправление в Республике 

Казахстан.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теорию и модели муниципального менеджмента; 

- механизмы функционирования муниципальной власти и ее органов; 

- принципы и формы организации и развития местного самоуправления; 

- механизмы функционирования муниципального хозяйства и его регулирования; 

уметь:  

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных связей для решения проблем муниципального управления; 

- самостоятельно анализировать и оценивать состояние муниципального хозяйства для обоснования управленческих решений; 

- самостоятельно анализировать и оценивать результативность управленческих решений, прогнозировать их последствия; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области 

муниципального менеджмента; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц по вопросам в области муниципального управления. 

Быть компетентным:в анализе социально-экономического развития административно-территориального образования, в применении 

форм и методов муниципального менеджмента. 

 

Discipline the "Municipal management" intended for preparation of bachelors that must possess knowledge about different levels and branches of 

control system. Aim danpo disciplines - to form at students an idea about a municipal management as about Celesteoy to the system, providing the 

acceptance of the purposeful decisions related to socio-economic development of administrative-territorial education, and their realization; having a 

difficult hierarchical structure, elements toit is co-operated  within the framework of single legal, economic and financial space of region and country. 

Course content: Municipal management as a sector management and as a scientific discipline. Development of the theory of territorial 

administration. The main types of territorial administration. Municipal territory and education. The nature of the municipal economy. The structure of the 

municipal economy. Types of municipalities. Resources municipal services. The socio-economic potential of administrative-territorial unit and its 



evaluation. Finances of the municipality. Municipal Government and local government. Local governance in Kazakhstan. Management of complex socio-

economic development of the municipality. Local government in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

Nobility:  

- theory and models of municipal management; 

- mechanisms of functioning of municipal authority and its bodies; 

- principles and forms of the organization and development of local government; 

- mechanisms of functioning of municipal economy and its regulation. 

To be able:  

- to use the gained knowledge at identification of relationships of cause and effect for the solution of problems of municipal management; 

- independently to analyze and estimate a condition of municipal economy for justification of administrative decisions; 

- independently to analyze and estimate productivity of administrative decisions, to predict their consequences. 

To own skills: 

- works with educational, scientific literature, with statistical sources and it is standard – legal acts in the field of municipal management; 

- drawing up theses, structural and logical schemes, tables, drawing up and the analysis of answers to questions in the field of municipal 

management. 

Be competent:in the analysis of socio-economic development of the administrative-territorial entity in the application forms and municipal 

management practices. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент 

Экономическая теория,  Макроэкономика, Микроэкономика, Государственное регулирование экономики, Менеджмент  

Economic theory, Macroeconomics, Microeconomics, Government control of economy, Management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Қалалық шаруашылық, Дағдарысқа қарсы басқару, Мемлекеттік сектор менеджменті, Аймақтық экономика және басқару 

Городское хозяйство, Антикризисное управление, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление 

Urban economy, Antirecessionary Management, Management of Public Sector, Regional Economy and Administration. 

 

 

Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару 

Местное управление и самоуправление 

Local government and self-government 

«Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару» пәні территориялық басқарудың әр деңгейлері мен жүйелерінің буындары туралы жалпы 

түсінік береді.  

Мақсаты - студенттердің жергілікті басқару және өзін-өзі басқаруы туралы түсініктерін қалыптастыру және оның жалпы жүйе екендігін 

көрсету, мақсатты шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін ойды қалыптастыру, сонымен қатар, әкімшілік-территориялық аймақтардың 



әлеуметтік-экономикалық дамуымен байланысты жағдайларды түсіндіру, пәннің мемлекеттік деңгейдегі маңызын студенттерге жеткізе білу 

болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Территориялық басқару ілімін дамыту. Территориялық басқарудың негізгі типтері. 

Әкімшілік-территориялық аймақтар. Жергілікті шаруашылықтың табиғаты. Жергілікті шаруашылықтың құрылымы. Жергілікті шаруашылықтың 

түрлері. Жергілікті шаруашылықтың ресурстары. Әкімшілік-территориялық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы және оны бағалау. 

Жергілікті бюджет. Жергілікті өзін-өзі басқару. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару.  Әкімшілік-территориялық 

аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын кешенді басқару.  

Пәнді оқу барысында студент: 

Білу керек:  

- территориялық басқарудың ілімі мен үлгілері; 

- жергілікті билік пен оның органдарының қызмет етуінің механизмдері; 

- жергілікті өзін-өзі басқарудың қағидалары мен ұйымдастыру формалары; 

- жергілікті шаруашылықтың қызмет етуі мен оны реттеудің механизмдері. 

Істей білу керек: 

- жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру саласында алынған білімді себеп-салдар байланысын анықтауда пайдалану; 

- жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру жағдайларын, үрдістерін, механизмдерін, нәтижелері мен тиімділігін өзіндік талдау мен 

бағалау; 

- басқару шешімдерін негіздеу үшін жергілікті шаруашылықтардың жағдайын өзіндік талдау мен бағалау; 

- басқару шешімдерінің нәтижелігін өзіндік талдау мен бағалау.  

Дағдыларға ие болу керек: 

-жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру саласындағы оқу, ғылыми әдебиет, статистикалық мәліметтер және нормативтік-құқықтық 

актілермен жұмыс жасай білу; 

-жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру бойынша тезистер, құрылымдық-логикалық сызбалар, кестелер жасай білу. 

Құзіретті болу: жергілікті басқару және өзін-өзі басқаруды талдауда жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару әдістерін 

қолдану. 

 

Дисциплина «Местное управление и самоуправление» дает общее представление о различных уровнях и ветвях системы 

территориального управления.  

Цель курса - сформировать у студентов представление о местном управлении и самоуправлении как о целостной системе, 

обеспечивающей принятие целенаправленных решений, связанных с социально-экономическим развитием административно-территориального 

образования, и их реализацию; имеющей сложную иерархическую структуру, элементы которой взаимодействуют в рамках единого правового, 

экономического и финансового пространства региона и страны. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: развитие теории территориального управления. Основные типы 

территориального управления. Административно - территориальные образования. Природа местного хозяйства.  Структура местного хозяйства. 

Виды местных хозяйств. Ресурсы местного хозяйства. Социально-экономический потенциал административно-территориального образования и 



его оценка.  Местные бюджеты. Местное самоуправление. Местное государственное управление в Республике Казахстан. Управление 

комплексным социально-экономическим развитием административно - территориального образования. Местное самоуправление в Республике 

Казахстан.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теорию и модели территориального управления; 

- механизмы функционирования местной власти и ее органов; 

- принципы и формы организации и развития местного самоуправления; 

- механизмы функционирования местного хозяйства и его регулирования; 

уметь:  

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных связей для решения проблем местного управления; 

- самостоятельно анализировать и оценивать состояние местного хозяйства для обоснования управленческих решений; 

- самостоятельно анализировать и оценивать результативность управленческих решений, прогнозировать их последствия; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области местного 

самоуправления; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц по вопросам в области местного самоуправления. 

Быть компетентным:в анализе местного управления и самоуправления, в применении форм и методов местного управления и 

самоуправления. 

 

Discipline "Local government and self-government" gives an overview of the various levels and branches of Territorial Administration. 

The purpose of the course - to form studentov understanding of local government and self-government as tselostnoy system that provides targeted 

decision-making related to socio-economic development of the administrative-territorial entity, and their implementation; has a complex hierarchical 

structure,elements interact within a single legal, ekonomicheskogo and financial space in the region and the country. 

Course content: development of the theory of territorial administration. The main types of territorial administration. Administrative - territorial 

units. The nature of the local economy. The structure of the local economy. Types of local farms. The resources of the local economy. The socio-economic 

potential of administrative-territorial unit and its evaluation. Local budgets. Local government. Local governance in Kazakhstan. Management of complex 

socio-economic development of the administrative - territorial unit. Local government in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Theories and models of territorial administration .; 

- Mechanisms of functioning of local government and its agencies; 

- Principles and forms of organization and development of local self-government; 

- Mechanisms of functioning of the local economy and its regulation. 

To be able to: 



- Use the knowledge in identifying cause-effect relationships to solve problems of local governance; 

- Independently analyze and evaluate the state of the local economy to support 

management decisions; 

- Independently analyze and evaluate the impact of management decisions, to predict their consequences. 

Own skills: 

- Work with educational, scientific literature and statistical sources, and regulatory - legal acts in the field of local self-government; 

- Compilation of abstracts, structural logic, tables of issues in the field of local government. 

Be competent: 

in the analysis of local government and self-government in the application forms and the local management and self-management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент 

Экономическая теория,  Макроэкономика, Микроэкономика, Государственное регулирование экономики, Менеджмент  

Economic theory, Macroeconomics, Microeconomics, Government control of economy, Management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 
Қалалық шаруашылық, Дағдарысқа қарсы басқару, Мемлекеттік сектор менеджменті, Аймақтық экономика және басқару 

Городское хозяйство, Антикризисное управление, Менеджмент государственного сектора, Региональная экономика и управление 

Urban economy, Antirecessionary Management, Management of Public Sector, Regional Economy and Administration. 

 

 

Мемлекеттік сектордағы менеджмент 

Менеджмент государственного сектора 

Management of public sector 

Пән мемлекеттік қызметтің ерекше түрі және білім саласы, мемлекеттің реттеушілік қызметті оқытады. 

Мақсаты  - студенттерге үкімет пен бизнес арасындағы ара-қатынас бір жағынан, жеке кәсіпкерлердің стратегиясы мен тактикасына, ал 

екінші жағынан, мемлекеттік экономикалық саясат процесіне қалайша ықпал ететінін түсінуге мүмкіндік беру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Мемлекеттік сектордағы менеджмент: қызметтің ерекше түрі және білім саласы, 

мемлекеттің реттеушілік қызметі және қоғамдық мүдде,  нарық: бәсекелестік және тиімділік, олигополия және жасырын келісім, табиғи 

монополиялар және экономикалық реттеу, экономикадағы мемлекеттік кәсіпкерліктің ролі және функциялары, экономиканың әртүрлі 

салаларындағы мемлекеттік кәсіпкерліктің дамуы, қоғамдық шығындар , нарықтарды реттеу және мемлекетік кәсіпкерлік, мемлекеттік 

сектордағы стратегиялық басқару жүйесі. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: мемлекеттік сектор менеджментінің қағидалары мен мемлекеттік сектордағы стратегиялық басқару мен жоспарлау, 

бюрократиялық қағидалар негізінде қоғамдық секторды ұйымдастыру, мемлекеттік меншікті басқару механизмдері, мемлекеттік секторды 

басқару тиімділігі, басқарудың бағдарламалық-мақсаттық тәсілі және әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламалары жайлы. 

Меңгеруі керек: экономиканың мемлекеттік секторын реттеудің негізгі әдістерін меңгеруі тиіс. 



Дағдылануы керек: мемлекеттік секторды стратегиялық басқарудың негізгі құралдарымен жұмыс жасай білуге дағдылану.  

Құзіретті болу:экономиканың мемлекеттік секторын талдауда  нысандар мен мемлекеттік сектордың басқарудыңформалары мен 

әдістерін қолдану. 

 

Дисциплина дает целостное представление о специфике хозяйственного управления в государственном секторе экономики страны. 

Цель курса – овладение студентами современными знаниями, умениями и навыками в области менеджмента государственного сектора 

экономики.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: принципы менеджмента государственного сектора.  Государственный 

сектор в смешанной экономике. Государственно-частный рынок. Система государственных закупок (заказов). Формы общественных расходов. 

Социальное неравенство, бедность и социальные программы (эффективность и справедливость). Финансирование производства товаров  и услуг 

в государственном секторе. Государственные предприятия. Управление предприятиями с государственным участием. Маркетинг 

государственных благ и услуг. Государственная политика в области науки и техники. Стратегия экономической безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ключевые понятия курса, теоретические основы, модели, формы и методы управления в государственном секторе экономики; 

- основные характеристики и закономерности функционирования государственного сектора экономики, его специфику и особенности 

управления; 

уметь: 

- использовать формы и методы управления в государственном секторе экономики; 

- использовать, полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей в процессах управления государственным сектором 

экономики; 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты функционирования 

государственного сектора экономики, его управления; 

- составлять тезисы, схемы, таблицы, графики и диаграммы и  анализировать их; 

- использовать методы системного и ситуационного анализа в области менеджмента государственного сектора  для решения 

практических вопросов и проблем;  

владеть  навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами  в области менеджмента 

государственного сектора; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц,  анализа по вопросам и проблемам в области менеджмента 

государственного сектора. 

Быть компетентным:в анализе государственного сектора экономики, в применении форм и методов менеджмента государственного 

сектора экономики. 

 

Discipline gives a holistic view of the specifics of economic management in the public sector of the economy. 



By the aim of study of discipline "Management of public sector" is capture by modern knowledge, abilities and skills in area of management of 

public sector of economy. 

Course content: The principles of management of the public sector. The public sector in a mixed economy. Public-private market. The system of 

state purchases (orders). Forms of public expenditure. Social inequality, poverty and social programs (efficiency and equity). Funding for the production of 

goods and services in the public sector. State-owned enterprises. Management of companies with state participation. Marketing of public goods and 

services. The state policy in the field of science and technology. The strategy of economic security. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

Nobility: 

- key concepts of a course, theoretical bases, models, forms and methods of management of public sector of economy; 

- main characteristics and regularities of functioning of public sector of economy, its specifics and features of management; 

To be able: 

- to use the forms and methods of management in the public sector; 

- to use, the gained knowledge at identification of relationships of cause and effect in management of economy of public sector; 

- independently to analyze and estimate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of functioning of public sector of economy, its 

management; 

- to make theses, schemes, tables, schedules and charts and to analyze them; 

- to use methods of system and situation analysis in the field of management of public sector for the solution of practical questions and problems;  

To own skills: 

- works with educational, scientific literature, with statistical sources and it is standard – legal acts  of management of public sector; 

- drawing up theses, structural and logical schemes, tables, drawing up and the analysis of answers to questions in the field of management of 

public sector. 

Be competent:in the analysis of the public sector, in the application of forms and methods of management of the public sector. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Микроэкономика, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент 

Микроэкономика, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Менеджмент   

Microeconomics, Macroeconomics, Government control of economy, Management. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Аймақтық экономика, Мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процесстер және стратегиялық жоспарлау 

Экономика региона, Стратегическое планирование и бюджетные процессы в государственном управлении 

Economy of the Region, Strategic planning and the budgetary processesin public administration. 

 

 

Шет елдерде мемлекеттік қаржыны басқару 

Управление государственными финансами в зарубежныхстранах 

Public  financial management  in foreign countries 



Пән  шет елдердемемлекеттік қаржыны басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздерін қарастырады. 

Мақсаты - шет елдердеэкономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу түсінігімен және жіктелу түрлерімен танысу, экономиканы 

қаржылық реттеу жүйесіндегі салықтық реттеудің атқаратын ролін анықтау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Шет елдердемемлекеттік қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістері.  Шет 

елдерде мемлекеттің қаржылық құрылысын құруға және оның құрамындағы әр түрлі қаржы буындарын басқаруға ат салысатын тиісті қаржылық 

өктем құзыреттері бар мемлекеттік уәкілетті органдар жүйесі. Шет елдердемемлекеттік қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістері. 

Қоғамның әлеуметтік-экономикалық өміріндегі және қаржылық қызмет саласындағы қаржылық процестерге заң жүзінде бекітілген ықпал ету 

жүйесі. Шет елдердемемлекеттік қаржыны басқарудың тәжірибелік негіздері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- шет елдердемемлекеттік қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістері; 

- экономикалық процестердің дамуындағы қаржылық заңдылықтарды айқындай білуі.  

Меңгеруі керек:  

- қаржылар шеңберіндегі негізгі қағидалары және білімді меңгеруі;  

- шет елдердемемлекеттік қаржыны басқарудың негізгі әдістерін. 

Дағдылануы керек:  

- әлеуметтік-экономикалық сферадағы қаржылық реттеуіштерді және оларды тәжірибеде қолдануға дағдылануы. 

Құзіретті болу:шет елдерде мемлекеттік қаржыны және қаржы жүйесін реттеуді талдауда және бағалауда. 

 

Дисциплина раскрывает содержание специфической сферы управления государственными финансами в зарубежных странах. 

Цель курса - формирование знаний по вопросам государственных финансов и функционирования финансовой системы и ее 

регулирования в зарубежных странах. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Теоретические аспекты государственного финансового регулирования 

экономики в зарубежных странах. Направление, формы и методы государственного финансового регулирования экономики в зарубежных 

странах. Нормативно – правовое обеспечение государственного финансового регулирования экономики в зарубежных странах. Анализ 

современного состояния государственного финансового регулирования экономики в зарубежных странах. Проблемы и перспективы 

государственного финансового регулирования экономики. Финансовый контроль в системе управления государственными финансами в 

зарубежных странах.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные особенности финансового вмешательства государства в экономические процессы воспроизводства, рассматриваемые 

ведущими школами экономической науки; основные направления и инструменты реализации экономического аспекта социальной, 

инновационной, инвестиционной, региональной, производственной политики государства; 

уметь: выявлять проблемы осуществления финансового регулирования государства на разных уровнях национальной экономики и 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

http://coolreferat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8


владеть: современными методами анализа и предвидения возможных результатов воздействия финансового регулирования государства 

на условия и факторы динамики экономических явлений и процессов. 

Быть компетентными: в анализе и оценке государственных финансов и функционирования финансовой системы и ее регулирования в 

зарубежных странах. 

 

Discipline reveals the content of a particular sphere of public finance management in foreign countries. 

The aim of the course - the generation of knowledge on public finances and the financial system of the Republic of Kazakhstan. 

Contents includes basic sections: Theoretical aspects of state regulation of the financial economy in foreign countries. Direction, forms and 

methods of state regulation of the financial economy in foreign countries. Normative - legal support of the state financial regulation of the economy in 

foreign countries. Analysis of the current state of the state of the financial regulation of the economy in foreign countries. Problems and prospects of state 

financial regulation of the economy. Financial control in public finance management system in foreign countries. 

As a result of studying the discipline, students should: 

know: the main features of the financial intervention of the state in economic processes of reproduction, considered the leading schools of 

economics; guidelines and tools for implementation of the economic aspects of the social, innovation, investment, regional and industrial policy of the 

state; 

be able to: identify the problems of the financial regulation states at different levels of the national economy and propose ways to resolve them 

according to the criteria of social and economic efficiency, risk assessment and possible socio-economic consequences; 

own: modern methods of analysis and prediction of the effects of possible financial regulation states the conditions and factors affecting the 

dynamics of economic phenomena and processes. 

To be competent:in the analysis and assessment of public finances and the financial system and its regulation in foreign countries. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites    

Макроэкономика, Қаржы, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Макроэкономика,Финансы,  Государственное регулирование экономики 

Macroeconomics, Finance, State regulation of the economy 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

 

Халықаралық экономика 

Международная экономика 

International economics 

Пән халықаралық экономика жеке мемлекеттердің экономикалық қарым - қатынасында бар болған өзекті мәселелерді анықтайды. 



Мақсаты  - студенттерге халықаралық экономика шеңберінде халықаралық экономиканың қалыптасу тарихы мен қазіргі құрылымы 

жайлы мағлұматтар беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Халықаралық экономиканың қалыптасуы мен құрылымы, Халықаралық сауданың 

классикалық теориялары, Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік, Халықаралық сауданың баламалы теориялары, Халықаралық сауданың 

табыстарының бөлінуіне әсері, Жұмыс күшінің халықаралық миграциясы, Халықаралық экономикалық интеграция,  Төлем балансы, 

Халықаралық валюта-қаржы жүйесі,  Валюта бағамы және оның қалыптасу факторлары, Халықаралық қаржы нарықтары. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білу қажет: 

- халықаралық экономиканың қалыптасу тарихи мен қазіргі құрылымын; 

- халықаралық экономикалық қатынастардың ерекшелігі мен түрлерің; 

- ашық ұлттық экономиканың пайдасы мен шығындарың; 

- қазіргі халықаралық сауданың теориясы мен тәжрибесін, оны мемлекеттік және халықаралық реттудің әдістерін. 

Меңгеруі  қажет: 

- халықаралық экономиканың реттелуі мен институционалдық құрылымын меңгеруі; 

- халықаралық экономика заңдылығы мен заңын білу студенттерге әрі қарай оны микро және макроанализ принципі практика жүзінде 

мемлекеттермен қарым- қатынасында пайда табуға өз әсерін тигізуді меңгеруі. 

Дағдыға ие болу:  

- халықаралық экономикалық интеграция процестерін, олардың ұлттық экономиканың дамуына әсерін бағалауға; 

- студенттер экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен бітіру жұмысын дайындауға. 

Құзіретті болу:халықаралық экономика саласындағы мәселелерді  практикалық талдауға.  

 

Данная дисциплина изучает закономерности взаимодействия хозяйственных субъектов разных государств в области международного 

обмена товарами,услугами и факторами производства. 

Цель курса -  приобретение студентами теоретических знаний и навыков анализа практических проблем в области международной 

экономики. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Становление и структура международной экономики. Теории 

международной торговли. Общее равновесие в международной торговле. Воздействие международной торговли на распределение доходов. 

Внешнеторговая политика и ее инструменты. Международное движение капитала и международное кредитование. Международная миграция 

рабочей силы. Международная передача технологий. Международная экономическая интеграция. Международная валютно-финансовая система. 

Валютный курс и его регулирование. Международные финансовые рынки. Платежный баланс. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- историю становления и структуру современной международной экономики, основные принципы ее функционирования; 

- сущность теорий международной торговли, основные методы определения и достижения общего равновесия в ней, выгоды от 

международной торговли; 



- содержание и особенности международного движения факторов производства, международных финансовых рынков, валютных курсов 

и платежного баланса; 

Уметь: 

- использовать полученные знания теории международной экономики в формировании и совершенствовании внешнеэкономической 

деятельности организаций, внешнеторговой политики, международных экономических связей, валютных и финансовых отношений; 

Владеть: навыками анализа изменения в международной и национальной среде, оценки последствия трансформаций международных 

взаимосвязей, их экономический эффект. 

Быть компетентными:в анализе практических проблем в области международной экономики. 

 

The purpose of the course - the acquisition of theoretical knowledge and practical skills in analyzing problems in the international economy. 

Course content: The course of the theory of the international economy, along with microeconomics and macroeconomics is part of the general 

economic theory. Excluding the impact of external economic analysis of the national economy will be incomplete and distorted. International Economics 

examines the particular problems that exist in the economic cooperation of individual countries. The basis of the concept of the international economy of 

such basic concepts as the international division of labor and the world market, the world economy. The international economy is manifested in 

international trade in goods and services, the international movement of factors of production, international trade in financial instruments and the formation 

of international economic policy. 

The study of the course the student should 

know: 

- history of the formation and structure of the modern international economy, the basic principles of its functioning; 

- essence of the theory of international trade, the main methods for the determination of general equilibrium and achieve it, the benefits of 

international trade; 

- the content and features of the international movement of factors of production, the international financial markets, exchange rates and balance of 

payments; 

understand: 

- patterns and trends in the development of the international economy; 

- national interests and the strategy to achieve them in the international environment, the impact of international economic act ivities, objectives 

and methods of state and supranational regulation in the international economy; 

be able to: 

- use the knowledge of the theory of international economics in the development and improvement of foreign economic activity of the 

organizations, trade policy, international economic relations, monetary and financial relations; 

- analyze the changes in the international and national environment; 

- assess the impact of the transformation of international relationships, their economic impact. 

To be competent:practical problems in the field of the analysis of the international economy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 



Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики 

Economic Theory, Microeconomics, Macroeconomics, State regulation of the economy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

 

Екінші шет тілі  

Второй иностранный язык 

The second foreign language 

Пән мамандық бойынша қызмет ету үшін шет тілінің кәсіби тәжірибелігін арттыру мақсатында шет тілін терен оқытады. 

Мақсаты  - студенттердің кәсіби-әдістемелік және лингистикалық біліктілігін ары қарай   қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Екінші шетел тілін оқытудың психолингвистикалық ерекшеліктері,  Интереференция 

мәселелері,  Тиымды тасымал, Екінші шетел тілін оқытудың принциптері, Екінші шетел тілін оқытудың коммуникативтік мақсаттары.  Екінші 

шетел тілін оқытудың мазмұны, Екінші шетел тілін оқыту құралдары: екінші шетел тілін оқытуға арналған оқулықтар және оқу-әдістемелік 

кешендері: екінші шетел тілін оқытуға арналған оқулықтарды дайындауға негіз болатын екінші шетел тілін оқыту концепциялары, Екінші шетел 

тілін оқытуды ұйымдастырудың түрлі үлгілері: екінші шетел тілін оқытуды бастаудың түрлі мерзімдері, сынып бойынша сағат саны және оқу 

жоспары бойынша екінші шетел оқытуға берілетін жалпы сағат саны,Тілдік оқу материалын коммуникативтік-когнитивтік тұрғыдан саналы 

түрде меңгеру,  Оқыту когнтивтілігінің идеясының іске асырушы танымдық сиппатағы жаттығулар мен тапсырмалар, Оқушылардың 

лингистикалық тәжірибесін байыту: салыстыру, талдау, ұқсастық пен айырмашылықтарды- екінші шетел тілін оқытудың коммуникативтік- 

когнивтік технологиясының негізі. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білу қажет: 

- сауатты сөйлеу тілін(соның ішінде таза, дұрыс), жазбаша сөйлеу тілі; 

- шешендік амалдарды білу; 

- қарым-қатынас жасайтын адамдардың жеке бас ерекшеліктерімен типтік мәселелерін білу. 

Істей алу қажет: 

-қарым-қатынастың әдебі мен салтын; 

- сөйлесеушіге жекелеген әрекет жасауды көрсету; 

- келіссөз ұйымдастыру және жүргізу, басқада кездесулерді де.  

Дағдыға ие болу:  

- сол немесе басқа лексиканы меңгеруі; 

- коммуникативті тактиканы меңгеруі; 

- коммуникативті стратегияны  меңгеруі.  



 Құзіретті болу:мамандығы бойынша шет тіліндегі қызметін пайдалануға. 

 

Дисциплина изучает второй иностранный язык – немецкий, французский или др. 

Цель курса -  углубленное изучение иностраннного языка с целью выработки профессиональных навыков владения инностранным языком 

в деятельности по специальности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: фонетические, орфографические, лексические, грамматические нормы  

иностранного языка.Специальные звуки иностранного языка и гармоничность и сочетаемость; общеупотребительные номинативные слова и их 

способность к сочетанию, смысл готовых словосочетаний, служащих для передачи конкретных значений, значение и семантическая структура 

грамматических форм иностранного языка используемых для выражения мыслей. Овладение лексическим и терминологическим минимумом  по 

специальности. Перевод текстов по специальности с иностранного языка на русский язык в соответствии с языковыми нормами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- грамотную речь  (в том числе четкость, правильность), письменной речи; 

- ораторские приемы; 

- личностные особенности и типичные проблемы людей, с которыми предстоит общаться; 

уметь: 

- соблюдать этику и этикет общения; 

- проявить индивидуальный подход к собеседнику и т.д.; 

- организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи. 

иметь навыки: 

- владение той или иной лексикой; 

- владение коммуникативными тактиками; 

- владение коммуникативными стратегиями. 

Быть компетентным:в использовании инностранного языка в деятельности по специальности. 

 

Discipline is studying a second foreign language - German, French and others. 

The aim of the course - deep study of foreign language with the purpose of making of professional skills offoreign language in activity on 

speciality 

Contents includes basic sections: phonetic, spelling, vocabulary, grammar rules of a foreign language. Special sounds of a foreign language and 

the harmony and compatibility; nominative commonly used words and their capacity for combination, meaning the finished phrases that are used to 

transmit certain values, meaning and semantic structure of grammatical forms of a foreign language used to express thoughts. The mastery of lexical and 

terminological minimum in the specialty. Translation of texts on the specialty from foreign language to Russian language in accordance with language 

standards. 

As a result of studying of discipline the student has to:  



Gentlefolks: 

- literate speech (including clearness, rightness), to writing speech; 

- are oratorical receptions; 

- are personality features and typical problems of people with that coming 

to communicate. 

 Able: 

- to observe ethics and etiquette of commonunication; 

- to show the individual going near an interlocutor etc.; 

- to organize and negotiate, another business meeting. 

To have skills: 

it is possession one or another vocabulary; 

- possession by communicative tacticians; 

- possession by communicative strategies. 

Be competent:to use a foreign language in the activities of the specialty. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis. 

 

 

Аймақ экономикасы 

Экономика региона 

Economy of the Region 

Пән  аймақтық даму заңдылықтарын түсіну мүмкіндігін береді. 

Мақсаты -  аймақтық экономиканың теориялық негіздерін және аймақтық экономиканың даму және қызмет  етуінің негізгі 

заңдылықтарын оқу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   аймақтық экономиканың пәні, әдістері және міндеттері, аймақтық экономиканың 

қағидаттары, типологизациясы және  аймақтық зерттеу әдістері, ҚР аймақтық саясаты, өндіргіш күштерді орналастыру –экономиканы кеңістіктік 

ұйымдастыру, ҚР экономикасының территориялық-салалық құрылымы, аймақтық экономиканы талдау және модельдеу, ҚР Аймақтары 

дамуының қазіргі жағдайы және аймақтарды топтау, аймақтық қаржы және бюджетаралық қатынастар, Қазақстан өнеркәсібі және оны аумақтық 



ұйымдастыру, өнеркәсіптің негізгі салаларының аймақтық-салалық құрылымы, Қазақстан аймақтарының отын-энергетикалық әлеуеті, Қазақстан 

Республикасының агроөнеркәсіп кешені. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- аймақтық экономиканың теориялық негіздерінің және қазіргі заманғы тұжырымдамасының негізгі ұғымдарын; 

- аймақтық экономиканың даму және қызмет  етуінің негізгі заңдылықтарын; 

- аймақ экономикасын болжау және жоспарлау әдістерін. 

Меңгеруі қажет: 

- аймақ экономикасының даму және қызмет етуінде себеп-салдарлық байланысты анықтауда алған білімді пайдалану; 

- аймақ экономикасының  жай-күйін және даму деңгейін өз бетімен талдау және бағалау; 

- аймақ экономикасының әлеуметтік-экономикалық проблемаларын зерттеу; 

- аймақ экономикасын болжау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдану. 

Дағдылануы керек: 

- аймақ экономикасында экономикалық және статистикалық талдау дағдылары; 

- аймақ экономикасы мәселелері бойынша тезистер құрастыру дағдылары, құрылымдық- логикалық кестелер құру. 

Құзіретті болу:өңірлік деңгейде әлеуметтік-экономикалық басқарудың тиімді нысандары мен әдістерін пайдалану аймақтық экономика 

талдау және бағалау. 

 

Дисциплина способствует регионализации экономического мышления студентов. 

Цель курса заключается в том, чтобы выпускник обладал достаточным уровнем знаний экономики региона и на основе 

самостоятельного анализа и оценки экономики региона  умел выбрать наиболее эффективные формы и методы  социально-экономического 

управления.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: современные концепции региона. Методы анализа экономики региона. 

Информационная база регионального анализа. Субъекты и потоки ресурсов, продуктов, доходов в экономике региона. Моделирование 

экономики региона. Зарубежный опыт социально-экономического развития регионов. Институциональные и правовые основы государственного 

регулирования экономики региона. Региональные финансы. Устойчивое развитие региона.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

-  ключевые понятия, теоретические основы и современные  концепции экономики региона; 

-  основные   закономерности  функционирования и развития  экономики региона; 

- методики прогнозирования и планирования экономики региона;  

уметь: 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей в функционировании и развитии экономики региона; 

- самостоятельно анализировать  и оценивать состояние и уровень развития экономики региона; 

- исследовать социально- экономические проблемы экономики региона; 



- использовать на практике методы прогнозирования и планирования экономики региона; 

владеть:  

- навыками экономико-статистического анализа экономики региона; 

- навыками составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц по вопросам экономики региона. 

Быть компетентными:в анализе и оценке экономики региона, в применении эффективных форм и методов  социально-экономического 

управления на региональном уровне.  

 

The study of this discipline assists revivifying of the economic thinking and education. The aim of teaching of discipline consists in that a 

graduating student possessed the sufficient level of knowledge of economy of region and on the basis of independent analysis and estimation of economy of 

region able to choose the most effective forms and methods of socio-economic management. 

Course content: Modern concepts in the region. Methods of analysis of the region's economy. The information base of regional analysis. Subjects 

and flow of resources, products, revenue in the region's economy. Modelling of the region's economy. Foreign experience of social and economic 

development of the regions. Institutional and legal framework of state regulation of the economy of the region. Regional Finance. Sustainable development 

of the region. 

As a result of studying of discipline students have to:  

Nobility:  

- key concepts, theoretical bases and modern concepts of economy of the region; 

- main regularities of functioning and development of economy of the region; 

- techniques of forecasting and planning of economy of the region.  

To be able:  

- to use the gained knowledge at identification of relationships of cause and effect in functioning and development of economy of the region; 

- independently to analyze and estimate a condition and a level of development of economy of the region; 

- to investigate social economic problems of economy of the region; 

- to use methods of forecasting and planning of economy of the region in practice. 

To own:  

- skills of the economical and statistical analysis of economy of the region; 

- skills of drawing up theses, structural and logical schemes, tables concerning region economy. 

To be competent:in the analysis and evaluation of the regional economy in the use of effective forms and methods of socio-economic governance 

at the regional level. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика,  Эконометрика 

Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Эконометрика 

Economic theory, macroeconomics, Microeconomics, Econometrics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 



Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis. 

 

Ұлттық инновациялық жүйе 

Национальная инновационная система 

National innovation system 
 

Пән ұлттық инновациялық жүйе туралы түсінік береді, оның институттары мен заңдылықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, 

теориялық білім мен практикалық іскерліктер саласындағы ғылыми-әдіснамалық, ұйымдастырушылық - экономикалық және әкімшілік - 

құқықтық негіздерін қалыптастыру және ұлттық инновациялық жүйені дамыту. 

Курстың мақсаты : жүйелі білімді және  ұлттық инновациялық жүйе  жұмыс шеңберінде тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Ұлттық инновациялық жүйе ұғымы және мәні (ҰИЖ).  ҰИЖ даму тұжырымдамасы. 

Инновациялық процесс және ҰИЖ. Ұлттық инновациялық жүйе міндеттері мен функцияларын. Құрылымы, механизмдері және ұлттық 

инновациялық жүйенің жұмыс істеуі заңдылықтары. ҰИЖ құрылымын қалыптастыратын негізгі элементтерін анықтау, талдау нысандарын  беру 

және ҰИЖ шеңберіндегі білімдерінің қозғалысы. Ұлттық инновациялық жүйе моделі. Ұлттық инновациялық жүйені Қазақстан Республикасында 

және әлемнің барлық елдерінде реттейтін құқықтық актілердің топтамасы, негізгі нысандары. Ұлттық инновациялық жүйені Қазақстан 

Республикасында және әлемнің барлық елдерінде мемлекеттік реттеудің мақсаты, қағидалары, әдістері. Халықаралық-құқықтық реттеудің  

инновациялық қызметі. Қазіргі ұлттық инновациялық жүйе және тұрақты дамуы. Қазақстан Республикасында ұлттық инновациялық жүйені 

дамыту стратегиясы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

білуі тиіс:  

- ұлттық инновациялық жүйе институттарының жүйесін; 

- қазіргі заманғы ұлттық инновациялық жүйенің заңдылықтарын; 

- қазіргі заманғы ұлттық инновациялық жүйенің қалыптасу механизімін; 

-ұлттық инновациялық жүйені Қазақстан Республикасында және әлемнің барлық елдерінде реттейтін құқықтық актілердің топтамасын; 

- Қазақстан Республикасында және шет елдерде  ұлттық инновациялық жүйеге мемлекеттік саясаттың бағыттары. 

меңгеруі керек:  

-  құқықтық- нормативтік актілерді инновациялық қызметтің саласында қолданып және талдау жасау; 

- ұлттық инновациялық жүйенің жұмыс істеуінің құбылыстарын, процестерін, механизмдерін, нәтижелері мен әсерлерін өз бетімен 

талдау және бағалау,  

дағдылануы керек: 

- ұлттық инновациялық жүйеге сәйкес оқулықтармен, ғылыми әдебиеттермен,статистикалық мәліметтер және нормативтік - құқықтық 

актілермен жұмыс жасау;  

- ұлттық инновациялық жүйе институттарының жұмыс істеуі мәселелері жөніндегі шешімдерін негіздеу;  



- ұлттық инновациялық жүйені дамыту және жұмыс істеуі саласындағы  нақты мәселелерді шешу үшін қажетті тетіктерді қолдану және 

өз бетінше әзірлеу. 

Құзіретті болу: ұлттық инновациялық жүйені дамыту әр түрлі құбылыстар процестерінің жұмыс істеуін  талдау мен бағалау және ұлттық 

инновациялық жүйенің дамуы, мемлекеттік реттеудің әдістері мен формаларын қолдану, жүйелік білім мен тәжірибелік дағдыны ұлттық 

инновация жүйе жұмыстарында қолдану. 

Дисциплина дает целостное представление о национальной инновационной системе, ее институтах  и закономерностях 

функционирования, обеспечивает теоретические знания и практические умения в области научно-методологических, организационно - 

экономических и административно - правовых основ формирования и развития национальной инновационной системы. 

Цель курса: формирование системных знаний и практических навыков работы в рамках национальной инновационной системы. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: понятие и значение национальной инновационной системы (НИС). 

Развитие концепции НИС. Инновационный процесс и НИС.  Область задач и функций национальной инновационной системы. Структура, 

механизмы  и закономерности функционирования национальной инновационной системы. Определение основных элементов, составляющих 

структуру национальной инновационной системы и анализ форм передачи и движения знаний в рамках НИС.  Модели национальной 

инновационной системы. Группы правовых актов, регулирующих национальную инновационную систему в Республике Казахстан и странах 

мира. Основные формы регулирования национальной инновационной системы в Республике Казахстан и странах мира. Цели, принципы, 

способы государственного регулирования национальной инновационной системы в Республике Казахстан и странах мира. Международно-

правовое регулирование инновационной деятельности. Современная национальная инновационная система и устойчивое развитие. Стратегия 

развития национальной инновационной системы в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студентдолжен: 

знать: 

- систему институтов национальной инновационной системы; 

- закономерности функционирования современной национальной инновационной системы; 

- механизмы функционирования национальной инновационной системы; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие национальную инновационную систему в Республике Казахстан и странах мира; 

- направления государственной политики в отношении национальной инновационной системы в Республике Казахстан и в зарубежных 

странах; 

уметь: 

- анализировать  и применять нормативно-правовые акты в сфере инновационной деятельности; 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты функционирования национальной 

инновационной системы; 

владеть навыками:  

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно -  правовыми актами в области национальной 

инновационной системы;  

- обоснования решений по вопросам функционирования институтов национальной инновационной системы;  



- самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения конкретных проблем в области функционирования 

и развития национальной инновационной системы. 

Быть компетентным: в анализе и оценке разнообразных явлений и процессов функционирования и развития национальной 

инновационной системы, в применении форм и методов государственного регулирования в области национальной инновационной системы, в 

применении  системных знаний и практических навыков работы в рамках национальной инновационной системы. 

Компетенции в области национальной инновационной системы имеют  важное мировоззренческое и профессиональное значение для 

специалиста в сфере государственного управления  внешнеэкономической деятельностью. 

 

The discipline provides a holistic view of the national innovation system, its institutions and laws of functioning, provides theoretical knowledge 

and practical skills in the field of scientific and methodological, organizational, economic, administrative and legal foundations of the formation and 

development of the national innovation system. 

 

The purpose of the course: the formation of systemic knowledge and practical skills in the national innovation system. 

Contents include basic sections: the concept and significance of the national innovation system (NIS). The development of the concept of NIS. 

Innovation process and the NIS.  The scope of tasks and functions of the national innovation system. Structure, mechanisms and laws of functioning of the 

national innovation system. The definition of the basic elements that make up the structure of the national innovation system and an analysis of the forms of 

the transfer and movement of knowledge within a NIS. Models of the national innovation system. Groups of legal acts regulating the national innovation 

system in the Republic of Kazakhstan and the countries of the world. The main forms of regulation of the national innovation system in the Republic of 

Kazakhstan and the world. Objectives, principles, methods of state regulation of the national innovation system in the Republic of Kazakhstan and the 

world. International legal regulation of innovation activities. Modern national innovation system and sustainable development. Development strategy of the 

national innovation system in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying discipline the student should: 

know: 

- the system of institutions of the national innovation system; 

- regularities of functioning of modern national innovation system; 

- mechanisms of functioning of the national innovation system; 

- regulatory legal acts regulating the national innovation system in the Republic of Kazakhstan and the world; 

- directions of state policy in relation to the national innovation system in the Republic of Kazakhstan and in foreign countries; 

be able to: 

- analyze and apply regulatory legal acts in the field of innovation; 

- independently analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of the national innovation system; 

have skills: 

- work with educational, scientific literature, statistical sources and regulatory legal acts in the field of national innovation system;  

- substantiation of decisions on the functioning of institutions of the national innovation system;  



- independent development and application of the necessary mechanisms to address specific problems in the functioning and development of the 

national innovation system. 

To be competent: in the analysis and assessment of various phenomena and processes of functioning and development of the national innovation 

system, in application of forms and methods of state regulation in the field of the national innovation system, in application of system knowledge and 

practical skills of work within the national innovation system. 

Competence in the field of national innovation system is of great ideological and professional importance for a specialist in the field of public 

administration of foreign economic activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент 

Экономическая теория,  Макроэкономика, Микроэкономика, Государственное регулирование экономики, Менеджмент  

Economic theory, Macroeconomics, Microeconomics, Government control of economy, Management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

 

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование социальной сферы 

Stateregulationofthesocialsphere 

Пән әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудің теориялық және тәжірибелік негіздерін қарастырады. 

Мақсаты - әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамтамасыз ету жүйелерін, әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттарын зерделеу. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі және мәні. Әлеуметтік 

саланың негізгі түсініктері және әлеуметтік-экономикалық процестерді басқару. Әлеуметтік саланы қаржыландырудың негіздері мен 

механизмдері. Әлеуметтік саланы реттеудің салалық ерекшеліктері. Әлеуметтік-экономикалық процестерді жоспарлау. Әлеуметтік саланың 

дамуының негізгі модельдері. Халықтың өмір деңгейін болжамдау және мемлекеттік реттеу. Еңбек нарығы мен халықтың жұмысбастылығын 

мемлекеттік реттеу. Әлеуметтік инфрақұрылым дамуының аймақтық мәселелері. Әлеуметтік саланы дамыту мен жетілдірудің потенциалды 

мүмкіндіктері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:   

- әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі және мәні; 

- әлеуметтік саланың негізгі түсініктері және әлеуметтік-экономикалық процестерді басқару; 

- әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттарын. 

Меңгеруі керек:   

- әлеуметтік саланың дамуының негізгі үлгілерін жасауды; 



- халықтың өмір деңгейін болжамдау және мемлекеттік реттеуді 

талдауға және қорытынды жасауға.  

Дағдылануы керек:әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудегі мәселелерді шешуде негізгі әдістер мен құралдарды пайдалану дағдысы. 

Құзыретті болу:әлеуметтік сала практикасында мемлекеттік басқарудың механизмін және құралдардын қолдануда. 

 

Дисциплина изучает теоретические и методологические аспекты системы управления социальной сферой. 

Цель курса - изучить положения, раскрывающие понятия социальной сферы, социальной политики, сформировать у студентов 

компетенции, знания и умения в области применении инструментов и механизмов государственного управления социальной сферой на 

практике.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  система  государственного регулирования социальной сферы;  основные 

инструменты финансирования и управления социальной сферы; планирование и прогнозирование социально-экономических процессов; 

основные модели развития социальной сферы; социальная ориентация экономики и использование человеческого капитала; государственное 

регулирование уровня жизни и доходов населения; государственное регулирование занятости населения; государственное регулирование 

социальной инфраструктуры; система социальной защиты населения и государственной поддержки малообеспеченных граждан; региональные 

проблемы развития и финансирование социальной сферы. 

В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование социальной сферы»  студент должен: 

знать: теоретические и методологические аспекты системы управления социальной сферой, основы управления отдельными отраслями, 

входящими в социальную сферу, иметь четкое представление о специфике функционирования социальной сферы, о политике в области 

социальной сферы на разных уровнях управления; 

уметь: применять управленческие инструменты и стратегии для развития отраслей социальной сферы; 

владеть навыками: самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области 

проведения политики в социальной сфере. 

Быть компетентным:в применении инструментов и механизмов государственного управления социальной сферой на практике.   

 

The discipline studies theoretical and methodological aspects of a control system of the social sphere. 

The course purpose - to study the provisions opening concepts of the social sphere, social policy to create at students of competence, knowledge 

and ability in area use of tools and mechanisms of public administration by the social sphere in practice.  

The content of discipline includes the main sections: system of state regulation of the social sphere; main instruments of financing and 

management of the social sphere; planning and forecasting of social and economic processes; main models of development of the social sphere; social 

orientation of economy and use of the human capital; state regulation of a standard of living and income of the population; state regulation of employment 

of the population; state regulation of social infrastructure; system of social protection of the population and state support of needy citizens; regional 

problems of development and financing of the social sphere. 

As a result of studying of discipline "State regulation of the social sphere" the student has to: 



- to know theoretical and methodological aspects of a control system of the social sphere, bases of management of the separate branches falling 

within the social scope to have a clear idea of specifics of functioning of the social sphere, of policy in the field of the social sphere at the different levels of 

management; 

- to be able to use administrative tools and strategy for development of branches of the social sphere; 

- to own skills of independent development and use of necessary mechanisms for the solution of specific objectives in the field of carrying out 

policy in the social sphere. 

Be competent:in the application of tools and governance mechanisms of social sphere in practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Құқық негіздері, Макроэкономика, Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Экономическая теория, Микроэкономика, Современная история Казахстана, Основы права, Макроэкономика, Государственное 

регулирование экономики 

Economic Theory, Microeconomics, Modern history of Kazakhstan, Law Basics, Macroeconomics,  State regulation of the economy.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

 

Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики в зарубежныхстранах 

State regulation of the economy in foreign countries 

Пән шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттарын оқытады. 

Мақсаты -  қазіргі жаhандану жағдайында шет елдердегi мемлекеттiк реттеу тәжiрибесiн оқып үйрену және ғылыми қорытындылау, 

біліктілікке шетелдердің тәжірибе негізінде болашақ менеджерлерді оқыту болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   шетелдерде экономиканы мемлекеттік реттеудің жалпы негіздері, нарықтық 

экономикасы дамыған елдердегі жалпы экономикалық және стратегиялық жоспарлау, шетелдердегі мемлекеттің кәсіпкерлік тәжірибесі, 

экономиканың өнеркәсіп және инфрақұрылым сфераларының дамуын реттеу жөніндегі шетел тәжірибесі, экономиканың аграрлық секторын 

болжау мен жоспарлаудың шетелдік тәжірибесі, шетелдердегі баға және баға белгілеуді мемлекеттік реттеу, жекелеген елдерде халықты 

жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу, шетелдерде аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: шет елдерде әлеуметтік-экономикалық дамуда мемлекеттің рөлін, еңбек нарығы мен мемлекеттік жұмысбастылық саясатын, 

ақша-несие жүйелерін білулері тиіс. 

Меңгеруі керек: әртүрлі елдердің әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау, экономиканың салалық  құрылымы мен даму көрсеткіштері 

негізінде баланс құруды меңгеруі қажет. 



Дағдылануы керек: студенттердің Шығыс Еуропа, Оңтүстік-Шығыс Азия елдері мен БО елдерінің экономикасын мемлекеттік реттеу 

бойынша дағдылары болу қажет. 

Құзіретті болу: шет елдерде экономиканы мемлекеттік реттеу нысандары мен әдістерін талдау және бағалау. 

 

Дисциплина обеспечивает изучение международного опыта, его анализа, оценки и извлечения уроков в области государственного 

регулирования экономики. 

Цель курса – изучить государственное регулирование экономики в зарубежных странах. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: особенности осуществления государственного регулирования в странах с 

развитой рыночной экономикой. Развитие рыночных отношений в экономике и ее государственное регулирование в странах Восточной Европы 

и Юго-Восточной Азии. Практика общеэкономического и стратегического планирования в зарубежных странах и его роль в условиях развития 

рыночных отношений в странах СНГ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: о государственном регулировании экономики Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и странах-членах ЕС, роль государства в 

социально-экономическом развитии зарубежных стран; 

уметь: анализировать социально-экономическое развитие различных стран, составлять балансы отраслевого развития экономики. 

владеть: навыками теоретического и практического анализа по основным вопросам государственного регулирования экономики в 

зрубежных странах. 

Быть компетентным:в анализе и оценке форм и методов государственного регулирования экономики в зарубежных странах. 

 

Discipline provides the study of international experience, his analysis, evaluation and lessons learned in the field of state regulation of the 

economy. 

Study of course "Government control of economy in foreign countries" acquires the special actuality in the modern terms of globalization, as 

increasing intercommunication and interdependence of national economies render all large affecting development of every separately taken country. The 

republic of Kazakhstan becomes the active participant of  world economic connections presently. 

Course content: Features of state regulation in the countries with developed market economies. The development of market relations in the 

economy and its state regulation in Eastern Europe and Southeast Asia. The practice of general economic and strategic planning in foreign countries and its 

role in terms of development of market relations in the CIS countries. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

Nobility: about state regulation of economy of Eastern Europe, Southeast Asia and EU Member States, a role of the state in social and economic 

development of foreign countries. 

To Umet:analizirovat social and economic development the razlinykh of the countries, to make balances of branch development of economy. 

To own: to gain theoretical and practical skills in the main questions of discipline. 

Be competent: 

in the analysis and evaluation of forms and methods of state regulation of economy in foreign countries. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites    



Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Макроэкономика, Государственное регулирование экономики 

                Macroeconomics,  State regulation of the economy 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis.  

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernizationofthepublicconsciousness 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың қоғамның рухани жаңғыруы туралы ортақ түсінігін қалыптастыру, ұлттық патриотизм 

құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілік қабілетін арттыру.  

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: 

Қазақстан тарих толқынында; ҚР Президентінің жолдаулары; жаһандық әлемдегі Қазақстан: жаңғырту дамудың басты шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғырту; Қазақстандағы экономикалық жаңғырту; Қазақстан халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; 

адам Қазақстанның басты құндылығы ретінде; «Атамекен» бағдарламасын жүзеге асыру; білімнің салтанат құруы, білім беру және ғылым; 

жалпыұлттық нышандар. «Қазақстанның киелі орындары» бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстанның киелі орындары: семантикалық 

талдау. «Рухани Қазына» бағдарламасын жүзеге асыру; жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет . 

 Пәнді игеру нәтижесінде студент істей алуы керек: 

- Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулерді сараптау; 

- жаңғырудың стратегиялық мақсаттарын дұрыс айқындай білу және оларды жүзеге асырудың тиімді әдіс-тәсілдерін білу; 

-  қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде тиімді қолдану.  

Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті болу керек: 

- қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама жүргізуге; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 

- бәсекелік дамуға және прагматикалық мақсаттылыққа. 

Пән келесі құзыреттерді қалыптастыруды көздейді: 

- ғылыми-зерттеу қызметі: өзінің кәсіби қызметі мен әлеуметтік практикасында білімін пайдалана алуды; нақты ғылыми зерттеу міндеттерін  

қоя білу және оларды тиімді жолмен шеше алуға, әлемдік тәжірибеде ақпараттық технологияларды қолдануды;   

- ұйымдастыру-басқару қызметінде: ұйымдастыру және басқару қызметінде қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін жүзеге 

асыра алу;  

- әлеуметтік-мәдени қызметте: сараптамалық кеңес беру жұмысында; ғылыми және практикалық міндеттерді шешуге қажетті ақпаратты 

жинақтау және тұжырымдау, интернет көздерін тиімді пайдалану; 



- мәдени-ағарту қызметінде: рухани жаңғыру мемлекеттік саясатын жүзеге асыра алу; әлеуметтік мәдени және ғылыми бағдарламаларды 

құруға және жүзеге асыруга қабілеттілігі;  

- педагогиқалық қызметінде: педагогикалық және тәрбие жұмысында рухани жаңғырудың стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу.  

Пәнді игеру нәтижесінде студент білу қажет: 

- Рухани жаңғырудың тұжырымдамалық негіздері мен категориялар жүйесін;  

- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамды жаңғыртуға  арналған басты еңбектерін; 

- қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық құжаттардың мазмұнын; 

- әлемдік қауымдастықтың жаһандық даму үдерістері мен мәселелерін; 

- рухани жаңғырудың басты императивтерін; 

- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің құндылығы мен әлеуетін.  

 

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной 

ответственности, всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории ;  

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие развития; политическая модернизация в Казахстане; 

экономическая модернизация в Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек как основная ценность 

Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, образование и наука; общенациональные символы, реализация программы 

«Духовные святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: семантический анализ; подпрограмма «Рухани 

Қазына»; современная казахстанская культура в глобальном мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания модернизации общественного сознания; 

- содержание основных работ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по модернизации казахстанского общества; 

- содержание стратегических документов модернизации казахстанского общества; 

- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

- основные императивы модернизации общественного сознания; 

- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной 

среде. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по реализации государственной 

программы модернизации общественного сознания; 

- грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстроить наиболее эффективные способы и механизмы их 

реализации; 

-  эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения современной цивилизации. 

Должен владеть навыками:  

- анализа стратегических документов по модернизации казахстанского общества; 



- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии; 

- конкурентного развития и прагматической целесообразности. 

Компетенции: 

- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной деятельности и социальной практике; 

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические задачи модернизации общественного 

сознания в организационно-управленческой работе;  

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; способностью свободно пользоваться 

современными методами обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности;  

- способностью использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной политики по модернизации общественного 

сознания; способностью к созданию и реализации социально-культурных и научных программ;  

- педагогической деятельности (для студентов педагогических специальностей): готовностью к педагогической и воспитательной 

деятельности в государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с учетом стратегических задач 

модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline: the formation of youth values of Kazakhstan patriotism, active civil and social responsibility, comprehensively 

developed harmonious personality, able to respond to the global challenges of our time. 

Course content includes the following sections: addresses of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual 

development of Kazakhstan people; people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the cult of knowledge, 

education and science; national symbols, the implementation of the "Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: 

semantic analysis; subprogram "Rouhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of discipline student should know: 

- conceptual-categorical apparatus and conceptual foundations of modernization of social consciousness; 

- the content of the main works of the First President – Yelbasy N. Nazarbayev on modernization of Kazakhstan society; 

- content of strategic documents of Kazakhstan society modernization; 

global challenges and development trends of the world community; 

- imperatives of modernization of the public consciousness; 

- value potential and competitive advantages of the national culture and education system in a global competitive environment. 

Learner should be able to: 



- independently analyze the content of scientific literature and applied research on the implementation of the state program of modernization of public 

consciousness; 

- correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective ways and mechanisms for their implementation; 

 - to effectively apply innovative achievements of modern civilization in their professional activities. 

Should have the skills: 

analysis of strategic documents on modernization of Kazakhstan society; 

- assessment of the potential of national culture in the global civilizational development; 

- competitive development and pragmatic expediency. 

Competences: 

- research activities: the ability to apply knowledge in professional activities and social practice; the ability to independently set specific objectives 

of scientific research and solve them with the help of freely selectable theories and methods, information technology using world experience; 

- organizational and managerial activities: the willingness to implement the strategic goals of modernising the public consciousness in the 

organizational management work; 

- socio-cultural activities: readiness for expert consulting work; the ability to freely use modern methods of processing and interpretation of 

integrated data for solving scientific and practical tasks, including those outside the immediate sphere of activity;the ability to use modern computer 

networks, software and Internet resources to solve tasks of professional activity; 

cultural and educational activities: the ability to implement state policy on the modernization of social consciousness; the ability to create and 

implement social, cultural and scientific programs; 

- pedagogical activity (for students of pedagogical specialties): readiness for pedagogical and educational activity in state and non-state educational 

institutions and organizations taking into account the strategic objectives of modernization of Kazakhstan society. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстантарихы 

ИсторияКазахстана 

History of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, Аймақтық экономика және басқару, Мемлекет және бизнес  

Социально-экономическое планирование, Региональная экономика и управление, Государство и бизнес 

Socio-economic Planning, Regional Economy and Administration, Government and Business 

 

Этносаралықтолеранттылықпенқоғамдықкелісімніңқазақстандықүлгісі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия  

Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың еліміздегі азаматтық қоғамның қалыптасу жағдайы мен этносаяси дамуының принциптері 

туралы ортақ түсінігін қалыптастыру, ұлттық патриотизм құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілік 

қабілетін арттыру. 



Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі Қазақстан 

Республикасының этносаясатының негізі ретінде; Қазақстан Республикасының ұлттық келісім Доктринасы; Рухани – өнегелік құндылықтар 

және қазақстандық қоғамның біртұтастығы; Саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету: қазақ тілінің рөлі; Қазақстандық қоғамның саяси жаңғыруы; 

«Қазақстан – 2050» Стартегиясы: қалыптасқан мемлекеттін жаңа саяси үрдісі»; Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтын 

Қазақстан халқына жолдаулары; этносаралық және конфессияаралық қақтығыстар мәселесі; Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент білу қажет:  

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттын тұжырымдамалық негіздері мен категориялар жүйесін;  

- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамның ұлттық біртұтастығын сақтауға арналған басты еңбектерін; 

- этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім бойынша стратегиялық құжаттардың мазмұнын; 

- әлемдік қауымдастықтың жаһандық даму үдерістері мен мәселелерін; 

- ҚР ұлттық саясатының басты принциптерін; 

- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің құндылығы мен әлеуетін. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент істей алуы керек: 

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бағытында ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы 

зерттеулердін мазмұның еркін сараптау; 

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттын стратегиялық міндеттерін дұрыс айқындау және оларды 

жүзеге асырудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану;  

- қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде тиімді қолдану. 

Пәндіигерунәтижесінде студент қабілетті болу керек: 

- ҚР ұлттық саясаты бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама жүргізуге; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 

- бәсекелік дамуға және прагматикалық мақсаттылыққа. 

Пән келесі құзыреттерді қалыптастыруды көздейді: 

- ғылыми-зерттеу қызметі: өзінің кәсіби қызметі мен әлеуметтік практикасында білімін пайдалана алуды; нақты ғылыми зерттеу міндеттерін  

қоя білу және оларды тиімді жолмен шеше алуға, әлемдікт әжірибеде ақпараттық технологияларды қолдануды;   

- ұйымдастыру-басқару  қызметінде: ұйымдастыру және басқару қызметінде этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің 

стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу;  

- әлеуметтік-мәдени қызметте: сараптамалық кеңес беру жұмысында; ғылыми және практикалық міндеттерді шешуге қажетті ақпаратты 

жинақтау және тұжырымдау, интернет көздерін тиімді пайдалану; 

- мәдени-ағарту қызметінде: этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің мемлекеттік саясатын жүзеге асыра алу; әеуметтік 

мәдени және ғылыми бағдарламаларды құруға және жүзеге асыруға қабілеттілігі;  

- педагогиқалық қызметінде: педагогикалық және тәрбие жұмысында этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің стратегиялық 

міндеттерін жүзеге асыра алу. 

 



Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, толерантной культуры, активной гражданской и 

социальной ответственности, целостное представление о принципах этнополитического развития и условиях формирования гражданского 

общества в современном Казахстане. 

Содержание курса включает следующие разделы: казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия как 

базовая основа этнонациональной политики Республики Казахстан; доктрина национального единства Казахстана; духовно-нравственные 

ценности и их роль в консолидации современного общества; обеспечение политической стабильности: консолидирующая роль казахского языка; 

политическая модернизация казахстанского общества; социальный контекст Посланий президента республики Казахстана Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» (14.12.12 г.); природа 

межнационального, этнополитического и этнического конфликта; внешняя политика Республики Казахстан. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений;  

- содержание основных работ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по сохранению национальной стабильности казахстанского 

общества; 

- содержание стратегических документов сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

- основные принципы национальной политики РК; 

- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной 

среде. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по реализации государственной политики в 

сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- грамотно интерпретировать стратегические задачи государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений и выстроить наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

-  эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения современной цивилизации. 

Должен владеть навыками:  

- анализа стратегических документов по реализации государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений;  

- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии и формировании толерантной культуры; 

- конкурентного развития и прагматической целесообразности.  

Компетенции: 

- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной деятельности и социальной практике; 

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 



- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические задачи государственной политики в 

сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; способностью свободно пользоваться 

современными методами обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности; 

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений; способностью к созданию и реализации социально-культурных и научных программ;  

- педагогической деятельности: готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях и организациях с учетом стратегических задач государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

 

 

Discipline purpose: the formation of values of Kazakhstani patriotism at youth, tolerant culture, active civil and social liability, whole picture of the 

principles of ethno-political development and conditions of civil society formation in modern Kazakhstan. 

Course content includes the following sections: Kazakhstani model of interethnic tolerance and public consent as basic fundamentals of ethno-

national policy of the Republic of Kazakhstan; doctrine of national unity of Kazakhstan; spiritual and moral values and their role in consolidation of 

modern society; ensuring political stability: the consolidating Kazakh role; political modernization of Kazakhstani society; social context of the  Addresses 

of the President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan "Strategy of Kazakhstan-2050: A new political policy of the established 

country" (14.12.12); nature of the international, ethno-political and ethnic conflict; foreign policy of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of the discipline development the student must know:  

- the conceptual and categorial device and the conceptual bases of the state policy in the sphere of interethnic and interfaith relations;  

- content of the main works of the First President – Elbasy N. Nazarbaeva on maintaining national stability of Kazakhstani society; 

- contents of strategic documents to the sphere of the interethnic and interfaith relations;  

- global challenges and tendencies of development of the world community; 

- basic principles of national policy of RK; 

- valuable potential and competitive advantages of domestic culture and an education system in the global competitive environment. 

The student must be able to: 

-  analyze independently the maintenance of scientific literature and applied researches on realization of state policy in the sphere of the interethnic and 

interfaith relations;  

- interpret competently the strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations and to build the most effective ways 

and mechanisms of their realization; 

- apply effectively innovative achievements of a modern civilization in the professional activity. 

Has to own the skills of:  

- the analysis of strategic documents on realization of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations;  



- estimates of potential of domestic culture in universal civilization development and formation of tolerant culture; 

- competitive development and pragmatical expediency. 

Competences: 

- research activity: ability to apply knowledge in professional activity and social practice; ability to  set independently the specific objectives of scientific 

research and to solve them by means of freely chosen theories and methods, information technologies with use of international experience; 

- organizational and administrative activity: readiness to realize strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations;  

- sociocultural activity: readiness for expert and consulting work; ability to use by modern methods of processing and interpretation of complex 

information for the solution of the scientific and practical tasks including which are outside a direct field of activity; ability to use modern computer networks, 

software products and resources the Internet for the solution of tasks of professional activity; 

- cultural and educational activity: ability to realization of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations; ability to the creation and 

implementation of welfare and scientific programs;  

- pedagogical activity: readiness for pedagogical and educational activity in the public and non-state educational institutions and the organizations taking 

into account strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстантарихы 

ИсторияКазахстана 

History of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, Аймақтық экономика және басқару, Мемлекет және бизнес  

Социально-экономическое планирование, Региональная экономика и управление, Государство и бизнес 

Socio-economic Planning, Regional Economy and Administration, Government and Business 

 

 

  



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5В051000 –Государственное и местное управление 
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