
 
 

 

 



 
 

 

 



1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  6М051000 - Государственное и местное управление 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику магистратуры по специальности 6М051000- Государственное и местное управление присуждается: 

 по профильному направлению - академическая степень магистр экономики и бизнеса  по специальности 6М051000 - 

Государственное и местное управление; 

 по научному и педагогическому направлению – магистр экономических наук по специальности 6М051000 - Государственное и 

местное управление. 

В качестве объектов профессиональной деятельности выпускники ОП 6М051000 – «Государственное и местное управление» могут 

выбирать: 

- при профильной подготовке: органы государственного и местного управления; производственно-экономические и планово-

экономические, социально-управленческие, маркетинговые и финансово-аналитические службы предприятий и организаций; подразделения 

внешнеэкономической деятельности; 

- при научно-педагогической подготовке: научно-исследовательские институты; высшие учебные заведения; органы государственного и 

местного управления; производственно-экономические и планово-экономические, социально-управленческие и маркетинговые, финансово-

аналитические службы предприятий и организаций; подразделения внешнеэкономической деятельности. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным 

заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей.  

1.2  Ключевые компетенции 

Дескрипторы второго уровня предполагают способности: 

1) демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на уровне высшего образования, которые являются основой или 

возможностью для оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных исследований;  

В результате обучения выпускник, демонстрирует способность рассуждать, решать поставленные задачи через эвристические подходы, 

готовность занять активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и формулировать выводы в соответствии с 

логикой научного исследования 

2) применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более 

широких (или междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью;  

В результате обучения выпускник, демонстрирует способность использовать в практической деятельности знания и способности 

выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач. 

3) интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить суждения на основе неполной или ограниченной информации с 

учетом этической и социальной ответственности за применения этих суждений и знаний; 

В результате обучения выпускник, демонстрирует способность делать экспертные и аналитические заключения на основе интеграции 

междисциплинарных научных связей, брать на себя ответственность за выносимые решения и суждения. 

4) четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и неспециалистам;  



В результате обучения выпускник, демонстрирует способность социально-коммуникативного взаимодействия с обществом, 

коллективом, навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; включает знание языков, умения вести устный и письменный диалог, 

монолог, деловую переписку 

5) продолжать обучение самостоятельно. 

В результате обучения выпускник, демонстрирует способность управлять собственными ресурсами, т.е. проявлять собственные умения 

и навыки в области самообразования, умение приобретать и сохранять знания, развивать и рационально их использовать для 

совершенствования своих профессиональных и интеллектуальных способностей. 

Магистр по специальности  6М051000- Государственное и местное управление владеет следующими ключевыми компетенциями в 

области: 

1) иметь представление (КК1) 

о роли науки и образования в общественной жизни;  

о современных тенденциях в развитии научного познания;  

об актуальных методологических и философских проблемах естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук;  

о профессиональной компетентности преподавателя высшей школы;  

о противоречиях и социально-экономических последствиях процессов глобализации;  

2) знать (КК2) 

методологию научного познания; 

принципы и структуру организации научной деятельности;  

психологию познавательной деятельности студентов в процессе обучения;  

психологические методы и средства повышения эффективности и качества обучения;  

3) уметь: (КК3) 

использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в контексте научных исследований; 

критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений; 

интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин для решения исследовательских задач в новых незнакомых условиях; 

путем интеграции знаний выносить суждения и принимать решения на основе неполной или ограниченной информации; 

применять знания педагогики и психологии высшей школы в своей педагогической деятельности; 

применять интерактивные методы обучения; 

проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций; 

свободно владеть иностранным языком на профессиональном уровне, позволяющим проводить научные исследования и осуществлять 

преподавание специальных дисциплин в вузах; 

обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы в виде диссертации, научной статьи, отчета, аналитической 

записки и др.; 

 4) иметь навыки: (КК4) 



научно-исследовательской деятельности, решения стандартных научных задач; 

осуществления образовательной и педагогической деятельности по кредитной технологии обучения; 

методики преподавания профессиональных дисциплин; 

использования современных информационных технологий в образовательном процессе; 

профессионального общения и межкультурной коммуникации; 

ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих мыслей в устной и письменной форме; 

расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

докторантуре. 

5) быть компетентным: (КК5) 

в области методологии научных исследований; 

в области научной и научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях; 

в вопросах современных образовательных технологий; 

в выполнении научных проектов и исследований в профессиональной области; 

 в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения профессиональных навыков и умений. 

Магистр по специальности  6М051000- Государственное и местное управление владеет следующими профессиональными 

компетенциями в области применения своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

1)организационно-управленческая деятельность - ПК1:  

- обладать способностью к анализу, организации и планированию в области государственного и муниципального управления; 

- владеть технологиями управления персоналом и кадрового аудита; 

- обладать организационными способностями. Уметь находить и принимать организационные управленческие решения; 

- обладать способностью управлять в кризисных ситуациях; 

- обладать умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач; 

- уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией развития государства и региона; 

- разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

2)административно-технологическая деятельность - ПК2: 

- владеть навыками использования инструментов экономической политики; 

- уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу; 

- понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции; 

- владеть современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике; 

- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля, владеть принципами и современными методами 

управления операциями в различных сферах деятельности; 

3)консультационная и информационно-аналитическая - ПК3: 



- способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников; 

- уметь использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и административных задач; 

- критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза; 

4) проектная - ПК4: 

- уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления; 

- выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации; 

- обладать способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях; 

- обладать способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

5)научно-исследовательская и педагогическая - ПК5: 

- владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований; 

- владеть методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства; 

- владеть методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы 6M051000 «Государственное и местное управление» 

6M051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  білім бағдарламасының мазмұны 

The content of the educational program  6М051000 «State and local management» 
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1. Жалпы міндетті пәндердің модулдері 

1. Общие обязательные модули (ООМ)  

1.General education modules 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific 

Білім мен түсінік: соны/өзіндік дамуға 

немесе идеяларды қолдануға мүмкіндік 

немесе негіз болатын бакалавриат 

деңгейінде алынған білімдер мен 

түсініктерді көрсету, көбінесе ол білім 

ғылыми зерттеу кезінде қолданылады.  

Білімді және түсінушілікті қолдану: 

зерттеу саласымен байланысты 

салаларда білімі мен түсінігін қолдану, 

жаңа немесе белгісіз жағдайлар мен 

контексттерді зерттеу саласына қатысты 

кеңірек (немесе пәнаралық) облыстарда 

шешім қабылдауға қабілетті болу;  

Пікірлерді білдіру: білімді 

интеграциялау, күрделі мәселелерді 

8 
1

4 

1  IFN -5201 

Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия 

науки 

History and philosophy 

of science 

БД  А 
ОК

   
2 Э    

КК1 

КК2 

КК3 

КК4 

КК5 

 

 2 Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

БД  
 

А 

ОК

   
2   Э  

2 Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

БД  
 

А  

ОК

   
2 Э    

1 
IYa(p) -

5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 
БД  

 

А 

ОК

   
2   Э  



шешуге және толық емес немесе 

шектеулі ақпаратты негізге ала отырып, 

осы пайымдаулар мен білімдерді 

қолдану үшін этикалық және әлеуметтік 

жауапкершілікті есепке ала отырып 

шешім қабылдау; 

Коммуникативті қабілеттер:мамандар 

мен өзге мамандық иелеріне өзінің 

тұжырымдамаларын және олардың 

дәйектемелерін анық және нақты 

білдіру,  

продолжать обучение самостоятельно. 

Білімге қабілеттілік: білім алуды өз 

бетімен жалғастыру 

знание и понимание: демонстрировать 

знания и понимание, полученные на 

уровне бакалавра, которые являются 

основой или возможностью для 

оригинального развития или применения 

идей, часто в контексте научных 

исследований;  

применение знаний и понимания: 
применять знания, понимание и 

способность решать проблемы в новых 

или незнакомых ситуациях и контекста в 

рамках более широких (или 

междисциплинарных) областей, 

связанных с областью изучения;  

выражение суждений: интегрировать 

знания, справляться со сложными 

вопросами и выносить суждения на 

основе неполной или ограниченной 

информации с учетом этической и 

социальной ответственности за 

применения этих суждений и знаний;  

(профессиональный) 

Foreign language 

(professional 



коммуникативные способности: четко 

и ясно сообщать свои выводы  и знания и 

их обоснование специалистам и 

неспециалистам;  

продолжать обучение самостоятельно. 

способности к учебе: продолжать 

обучение самостоятельно. 

knowledge and understanding: 
demonstrate knowledge and understanding 

gained at the bachelor's level, which are the 

basis or opportunity for the original 

development or application of ideas, often 

in the context of scientific research; 

application of knowledge and 

understanding: to apply knowledge, 

understanding and the ability to solve 

problems in new or unfamiliar situations 

and contexts within the wider (or 

interdisciplinary) areas related to the field 

of study; 

expression of judgments: integrate 

knowledge, cope with complex issues and 

make judgments based on incomplete or 

limited information, taking into account the 

ethical and social responsibility for the 

application of these judgments and 

knowledge; 

communicative abilities: clearly and 

clearly communicate their findings and 

knowledge and their rationale to specialists 

and laymen; 

abilities to study: continue training 

yourself. 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 



2.Compulsory modules in the specialty 

Мемлекеттік 

қызмет және 

басқару 

Государственная 

служба и 

управление 

Public Service and 

Administration 

Білім мен түсінік: мемлекеттік 

басқарудың теориялық принциптері, 

нарықтық жағдайдағы мемлекеттің мәні 

мен рөлі, мемлекеттік басқарудың негізгі 

принциптері; экономиканың мемлекеттік 

секторын басқару принциптері, 

формалары мен әдістері; мемлекеттік 

қызметтің типтік үлгілері; Басқару 

жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ететін 

түрлі құралдардың ерекшеліктері мен 

ауқымы 

Білімді және түсінушілікті қолдану: 
практикалық мәселелер және мемлекеттік 

басқару мәселелері; шешімдердің 

тиімділігін бағалау үшін қажетті есептер; 

мемлекеттік қызмет және басқару 

саласында заманауи технологияларға ие 

болу 

Пікірлерді білдіру: мемлекеттік басқару 

масштабын және тиімділігін бағалау 

саласындағы жүйелік, экономикалық, 

жағдайлық талдау әдістерін қолдануға; 

олардың экономикалық тиімділігін ескере 

отырып, басқару шешімдерін дайындау; 

мемлекеттік қызметтердің сапасын 

қамтамасыз ету үшін тиісті заңдарды 

қолданады. 

Коммуникативті қабілеттер: өзекті 

экономикалық мәселелер бойынша кәсіби 

пікірталас жүргізу, жалған ғылыми және 

бұрмаланған құрылымдарды дәлелдей алу 

және  теріске шығару; 

Білімге қабілеттілік: білім алуды өз 

бетімен жалғастыру 

9 
1

5 

1 UPIM-5201 

Жобаларды басқару 

және инновациялық 

менеджмент 

Управление проектами 

и инновационный 

менеджмент 

Project Management and 

Innovation Management 

 БД  С КВ 4 Э   

 

 

 

 

ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

 

1 TPGU-5303 

Теория и практика 

государственного 

управления 

 ПД  В ОК 2 Э 

2 OGS-5302 

Мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру 

Организация 

государственной  

службы 

Organization of public 

service 

ПД С КВ 3 Э 



знание и понимание: теоретических 

основ государственного управления, 

сущность и роль государства  в условиях 

рынка, основные принципы 

государственного управления; принципы, 

формы и методы управления 

государственным сектором экономики; 

типовые модели государственной 

службы; особенности и сферы 

применения различных инструментов, 

обеспечивающих эффективность системы 

управления 

применение знаний и понимания: в 

области практических вопросов и 

проблем государственного управления; 

расчетов, необходимых при оценке 

эффективности принимаемых решений; 

владения современными технологиями в 

области госслужбы и управления 

выражение суждений:   использовать 

методы системного, экономического,  

ситуационного анализа в области оценки 

масштабов и эффективности 

государственного управления; готовить 

управленческие решения с учетом их 

экономической эффективности; 

применять соответствующие законы для 

обеспечения качества государственных 

услуг. 

коммуникативные способности: 
ведение профессиональной дискуссии по 

актуальным экономическим проблемам, 

умение аргументировано опровергать 

псевдонаучные и фальсифицированные 

построения; 



способности к учебе: продолжать 

обучение самостоятельно. 

knowledge and understanding: theoretical 

principles of public administration, the 

essence and role of the state in market 

conditions, the basic principles of public 

administration; principles, forms and 

methods of management of the public sector 

of the economy; typical models of public 

service; Features and scope of various tools 

that ensure the effectiveness of the 

management system 

application of knowledge and 

understanding: in the field of practical 

issues and problems of public administration; 

calculations necessary to evaluate the 

effectiveness of decisions; possession of 

modern technologies in the field of civil 

service and management 

expression of judgments: to use methods of 

system, economic, situational analysis in the 

field of assessing the scale and effectiveness 

of public administration; to prepare 

managerial decisions taking into account 

their economic efficiency; apply appropriate 

laws to ensure the quality of public services. 

communicative abilities: conducting a 

professional discussion on topical economic 

problems, the ability to reason with refute 

pseudoscientific and falsified constructions; 

abilities to study: continue training yourself. 

Басқарушылық 

Управленческий 

Management 

Білім мен түсінік: адам капиталы 

теориясының экономикалық мәні, адам 

капиталының компоненттері, адами 

капиталдың көбею факторлары, 

7 
1

2 
3 

GUChK-

6204  

Адами капиталды 

мемлекеттік басқару 

Государственное 

управление 

БД С КВ 3 Э 

ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 



мемлекеттік және муниципалдық 

басқаруды реттейтін нормативтік актілер 

Білімді және түсінушілікті қолдану: 

адами капиталды мемлекеттік басқарудың 

соңғы теориясы мен тәжірибесін сыни 

түрде түсіну және түсіну; қазіргі 

әлеуметтік-экономикалық жағдайды 

талдау; әртүрлі салаларда мемлекеттік, 

аймақтық және жергілікті саясатты 

қалыптастыру;  

Пікірлерді білдіру: ұйымның 

құрылымын талдау және оны жетілдіру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу, оның негізгі 

элементтерін айқындау, олардың негізгі 

элементтерін айқындау және олардың 

кәсіптік функцияларды жүзеге асыруға 

байланысты мәселелерді қалыптастыру, 

ұйымның сыртқы және ішкі ортасын 

талдау, 

Коммуникативті қабілеттер: өзекті 

экономикалық мәселелер бойынша кәсіби 

пікірталас жүргізу, жалған ғылыми және 

бұрмаланған құрылымдарды дәлелдей алу 

және  теріске шығару; 

 

Білімге қабілеттілік: білім алуды өз 

бетімен жалғастыру 

знание и понимание:  
экономической сущности теории 

человеческого капитала, составляющих 

человеческого капитала, факторов 

воспроизводства человеческого капитала, 

нормативных актов, регламентирующих 

государственное и муниципальное 

управление 

человеческим 

капиталом 

State governance of 

human capital 

ПК5 

 

3 
GMUS -

6305 

Мемлекеттік және 

жергілікті басқару мен 

өзін-өзі басқару 

Государственное и 

местное управление и 

самоуправление 

State and local 

government and self- 

government 

ПД С КВ 4 Э 



применение знаний и понимания:. 

уметь критически осмысливать и 

интерпретировать новейшие теории и 

практики государственного управления 

человеческим капиталом; анализировать 

существующую социально-

экономическую ситуацию;  формировать 

государственную, региональную и 

местную политику в различных сферах; 

 выражение суждений: ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, 

анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию, анализировать 

организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

коммуникативные способности: 
ведение профессиональной дискуссии по 

актуальным проблемам государственного 

и местного управления, умение 

аргументировано опровергать 

псевдонаучные и фальсифицированные 

построения; 

способности к учебе: продолжать 

обучение самостоятельно. 

knowledge and understanding: the 

economic essence of the theory of human 

capital, the components of human capital, the 

reproduction factors of human capital, 

regulatory acts governing state and municipal 

government 

application of knowledge and 



understanding: to be able to critically 

comprehend and interpret the latest theories 

and practices of state management of human 

capital; to analyze the existing social and 

economic situation; to form state, regional 

and local policies in various spheres; 

expression of judgments: set goals and 

formulate tasks related to the implementation 

of professional functions, analyze the 

external and internal environment of the 

organization, identify its key elements and 

assess their impact on the organization, 

analyze the organizational structure and 

develop proposals for improving it 

communicative abilities: conducting a 

professional discussion on topical issues of 

state and local government, the ability to 

reason with refute pseudoscientific and 

falsified constructions; 

abilities to study: continue training yourself. 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

 Білім беру бағдарламасы: Аймақтық басқару 

Образовательная программа: Региональное управление 

Education program: Regional management 

Жергілікті 

басқару 

Местное 

управление 

Local 

administration 

Білім мен түсінік: мемлекеттік 

басқарудың теориялық принциптері, 

нарықтық жағдайдағы мемлекеттің мәні 

мен рөлі, мемлекеттік басқарудың негізгі 

принциптері; экономиканың мемлекеттік 

секторын басқару принциптері, 

формалары мен әдістері; мемлекеттік 

қызметтің типтік үлгілері; Басқару 

 

 

7 

 

  

1

2 

 3 MMS-2301 

Өзін-өзі басқару және 

муниципалдық 

менеджмент 

Муниципальный 

менеджмент и 

самоуправление 

Municipal management 

and local government 

ПД   
С

   

 

КВ 
4    Э   

ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

 



жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ететін 

түрлі құралдардың ерекшеліктері мен 

ауқымы 

Білімді және түсінушілікті қолдану: 
практикалық мәселелер және мемлекеттік 

басқару мәселелері; шешімдердің 

тиімділігін бағалау үшін қажетті есептер; 

мемлекеттік қызмет және басқару 

саласында заманауи технологияларға ие 

болу 

Пікірлерді білдіру: мемлекеттік басқару 

масштабын және тиімділігін бағалау 

саласындағы жүйелік, экономикалық, 

жағдайлық талдау әдістерін қолдануға; 

олардың экономикалық тиімділігін ескере 

отырып, басқару шешімдерін дайындау; 

мемлекеттік қызметтердің сапасын 

қамтамасыз ету үшін тиісті заңдарды 

қолданады. 

Коммуникативті қабілеттер: өзекті 

экономикалық мәселелер бойынша кәсіби 

пікірталас жүргізу, жалған ғылыми және 

бұрмаланған құрылымдарды дәлелдей алу 

және  теріске шығару; 

Білімге қабілеттілік: білім алуды өз 

бетімен жалғастыру 

знание и понимание: теоретических 

основ государственного управления, 

сущность и роль государства  в условиях 

рынка, основные принципы 

государственного управления; принципы, 

формы и методы управления 

государственным сектором экономики; 

типовые модели государственной 

службы; особенности и сферы 

3 UMF-2302 

Жергілікті қаржыларды 

басқару 

Управление местными 

финансами 

Management of local 

finance 

ПД С КВ 3 Э  



применения различных инструментов, 

обеспечивающих эффективность системы 

управления 

применение знаний и понимания: в 

области практических вопросов и 

проблем государственного управления; 

расчетов, необходимых при оценке 

эффективности принимаемых решений; 

владения современными технологиями в 

области госслужбы и управления 

выражение суждений:   использовать 

методы системного, экономического,  

ситуационного анализа в области оценки 

масштабов и эффективности 

государственного управления; готовить 

управленческие решения с учетом их 

экономической эффективности; 

применять соответствующие законы для 

обеспечения качества государственных 

услуг. 

коммуникативные способности: 

ведение профессиональной дискуссии по 

актуальным экономическим проблемам, 

умение аргументировано опровергать 

псевдонаучные и фальсифицированные 

построения; 

способности к учебе: продолжать 

обучение самостоятельно.  

knowledge and understanding: theoretical 

principles of public administration, the 

essence and role of the state in market 

conditions, the basic principles of public 

administration; principles, forms and 

methods of management of the public sector 

of the economy; typical models of public 



service; Features and scope of various tools 

that ensure the effectiveness of the 

management system 

application of knowledge and 

understanding: in the field of practical 

issues and problems of public administration; 

calculations necessary to evaluate the 

effectiveness of decisions; possession of 

modern technologies in the field of civil 

service and management 

expression of judgments: to use methods of 

system, economic, situational analysis in the 

field of assessing the scale and effectiveness 

of public administration; to prepare 

managerial decisions taking into account 

their economic efficiency; apply appropriate 

laws to ensure the quality of public services. 

communicative abilities: conducting a 

professional discussion on topical economic 

problems, the ability to reason with refute 

pseudoscientific and falsified constructions; 

abilities to study: continue training yourself. 

Экономиканы 

моделдеу 

Моделирование 

экономики 

Modelling 

economy 

Білім мен түсінік: мемлекеттік 

басқарудың теориялық принциптері, 

нарықтық жағдайдағы мемлекеттің мәні 

мен рөлі, мемлекеттік басқарудың негізгі 

принциптері; экономиканың мемлекеттік 

секторын басқару принциптері, 

формалары мен әдістері; мемлекеттік 

қызметтің типтік үлгілері; Басқару 

жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ететін 

түрлі құралдардың ерекшеліктері мен 

ауқымы 

Білімді және түсінушілікті қолдану: 
практикалық мәселелер және мемлекеттік 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

2 MPE -1303 

Аймақтық экономиканы 

моделдеу 

Моделирование 

региональной 

экономики 

Simulation of the regional 

economy 

ПД С КВ 3 Э  

ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

 

1 

UER-1304 

Аймақтық 

экономикасын басқару                   

Управление экономикой 

региона 

Management of the region 

economy 

ПД С КВ 3 Э ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

 



басқару мәселелері; шешімдердің 

тиімділігін бағалау үшін қажетті есептер; 

мемлекеттік қызмет және басқару 

саласында заманауи технологияларға ие 

болу 

Пікірлерді білдіру: мемлекеттік басқару 

масштабын және тиімділігін бағалау 

саласындағы жүйелік, экономикалық, 

жағдайлық талдау әдістерін қолдануға; 

олардың экономикалық тиімділігін ескере 

отырып, басқару шешімдерін дайындау; 

мемлекеттік қызметтердің сапасын 

қамтамасыз ету үшін тиісті заңдарды 

қолданады. 

Коммуникативті қабілеттер: өзекті 

экономикалық мәселелер бойынша кәсіби 

пікірталас жүргізу, жалған ғылыми және 

бұрмаланған құрылымдарды дәлелдей алу 

және  теріске шығару; 

Білімге қабілеттілік: білім алуды өз 

бетімен жалғастыру 

знание и понимание: теоретических 

основ государственного управления, 

сущность и роль государства  в условиях 

рынка, основные принципы 

государственного управления; принципы, 

формы и методы управления 

государственным сектором экономики; 

типовые модели государственной 

службы; особенности и сферы 

применения различных инструментов, 

обеспечивающих эффективность системы 

управления 

применение знаний и понимания: в 

области практических вопросов и 



проблем государственного управления; 

расчетов, необходимых при оценке 

эффективности принимаемых решений; 

владения современными технологиями в 

области госслужбы и управления 

выражение суждений:   использовать 

методы системного, экономического,  

ситуационного анализа в области оценки 

масштабов и эффективности 

государственного управления; готовить 

управленческие решения с учетом их 

экономической эффективности; 

применять соответствующие законы для 

обеспечения качества государственных 

услуг. 

коммуникативные способности: 
ведение профессиональной дискуссии по 

актуальным экономическим проблемам, 

умение аргументировано опровергать 

псевдонаучные и фальсифицированные 

построения; 

способности к учебе: продолжать 

обучение самостоятельно. 

knowledge and understanding: theoretical 

principles of public administration, the 

essence and role of the state in market 

conditions, the basic principles of public 

administration; principles, forms and 

methods of management of the public sector 

of the economy; typical models of public 

service; Features and scope of various tools 

that ensure the effectiveness of the 

management system 

application of knowledge and 

understanding: in the field of practical 



issues and problems of public administration; 

calculations necessary to evaluate the 

effectiveness of decisions; possession of 

modern technologies in the field of civil 

service and management 

expression of judgments: to use methods of 

system, economic, situational analysis in the 

field of assessing the scale and effectiveness 

of public administration; to prepare 

managerial decisions taking into account 

their economic efficiency; apply appropriate 

laws to ensure the quality of public services. 

communicative abilities: conducting a 

professional discussion on topical economic 

problems, the ability to reason with refute 

pseudoscientific and falsified constructions; 

abilities to study: continue training yourself. 

4  Білім беру бағдарламасы: экономика және мемлекеттік басқару 

4.Образовательная программа: Экономика и государственное управление 

4.Education program: Economics and public administration 

Арнайы - 

басқарушылық 

Специально-

управленческий 

Specially-

management 

Білім мен түсінік: ұйымдық 

құрылымдардың негізгі түрлері, олардың 

параметрлері мен оларды құрастыру 

принциптері, басқару шешімдерінің 

түрлері және оларды қабылдау әдістері; 

ішкі бақылаудың негізгі түрлері мен 

рәсімдері; ірі компаниядағы тұлғааралық, 

топтық және ұйымдық 

коммуникациялардың ерекшеліктері, 

корпоративтік басқарудың 

функционалдық ерекшеліктері; 

Білімді және түсінушілікті қолдану: 
кәсіби функцияларды жүзеге асыруға 

байланысты міндеттерді қалыптастыру, 

6 
1

0 

  

1 
KU-1301 

Корпоративті басқару 

Корпоративное 

управление 

Corporate governance 

ПД С КВ 3 Э  

ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

 



ұйымның сыртқы және ішкі ортасын 

талдау, оның негізгі элементтерін 

айқындау және олардың ұйымға ықпалын 

бағалау ұйымның құрылымын талдау және 

оны жетілдіру бойынша ұсыныстарды 

әзірлеу, басқару шешімдерін қабылдаудың 

сандық және сапалық әдістерін пайдалану, 

ұйымның сыртқы және ішкі ортасын 

талдау, оның негізгі элементтерін 

айқындау және олардың әсерін бағалау; 

Пікірлерді білдіру: негізгі басқару 

функцияларын жүзеге асыру (жоспарлау, 

ұйымдастыру, ынталандыру және 

бақылау); экономикалық саясат 

саласындағы нақты мәселелерді шешудің 

қажетті механизмдерін қолдану. 

Коммуникативті қабілеттер: өзекті 

экономикалық мәселелер бойынша кәсіби 

пікірталас жүргізу, жалған ғылыми және 

бұрмаланған құрылымдарды дәлелдей алу 

және  теріске шығару; 

Білімге қабілеттілік: білім алуды өз 

бетімен жалғастыру 

знание и понимание: основных типов  

организационных структур, их параметры 

и принципы их проектирования, виды 

управленческих решений и методы их 

принятия; основных видов и процедур 

внутриорганизационного контроля; 

особенностей межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций в 

крупной компании, функциональные 

особенности корпоративного управления; 

применение знаний и понимания: 
ставить цели и формулировать задачи, 

2 

EPKRBK-

1302 

Экономическая 

политика и 

конкурентоспособность 

РК 

Экономикалық саясат 

және ҚР бәсеке 

қабілеттілігі 

Economic Policy and 

Competitiveness of RK 

ПД С КВ 3 Э  



связанные с реализацией 

профессиональных функций, 

анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию, анализировать 

организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию, использовать 

количественные и качественные методы 

принятия управленческих решений; 

выражение суждений:   реализация 

основных управленческих функций 

(планирование, организация, 

мотивирование и контроль); применения 

необходимых механизмов для решения 

конкретных задач в области 

экономической политики. 

коммуникативные способности: ведение 

профессиональной дискуссии по 

актуальным экономическим проблемам, 

умение аргументировано опровергать 

псевдонаучные и фальсифицированные 

построения; 

способности к учебе: продолжать 

обучение самостоятельно. 

knowledge and understanding: main types 

of organizational structures, their parameters 

and principles for their design, types of 

management decisions and methods for their 

adoption; basic types and procedures of 

internal control; features of interpersonal, 

group and organizational communications in 

a large company, functional features of 

corporate governance; 



application of knowledge and 

understanding: set goals and formulate tasks 

related to the implementation of professional 

functions, analyze the external and internal 

environment of the organization, identify its 

key elements and assess their impact on the 

organization, analyze the organizational 

structure and develop proposals for its 

improvement, use quantitative and qualitative 

methods for making managerial decisions; 

expression of judgments: implementation of 

basic management functions (planning, 

organization, motivation and control); 

application of the necessary mechanisms to 

solve specific problems in the field of 

economic policy. 

communicative abilities: conducting a 

professional discussion on topical economic 

problems, the ability to reason with refute 

pseudoscientific and falsified constructions; 

abilities to study: continue training yourself. 

Сфералар 

бойынша 

мемлекеттік 

басқару 

Государственное 

управление по 

сферам 

State 

Administration of 

spheres 

Білім мен түсінік: муниципалды және 

жергілікті өзін-өзі басқарудың мәні; 

объектінің мәні мен муниципалды басқару 

субъектісі; жергілікті өзін-өзі басқарудың 

жалпы және нақты міндеттері; жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының құрылымы 

мен механизмі. 

Білімді және түсінушілікті қолдану: 

жергілікті өзін-өзі басқару органдары 

жұмыс істейтін саяси, экономикалық, 

құқықтық, әлеуметтік орта жағдайын 

талдау; практикалық жағдайларды 

7 
1

2  

GRRRRК-

2303 

Қазақстан  

Республикасының 

аймақтық дамуды 

мемлекеттік реттеу 

Государственное 

регулирование 

регионального развития 

в Республике  Казахстан 

State regulation of the 

regional development in 

the Republic of 

Kazakhstan 

ПД С КВ 4 Э 

ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

 



шешудегі теориялық білімдерді 

шығармашылық түрде қолдану. 

Пікірлерді білдіру: муниципалитеттердің, 

ұйымдардың, ұжымдардың дамуына 

арналған саяси және әкімшілік 

шешімдерді, бағдарламалар мен 

жоспарларды әзірлеу, енгізу және бағалау 

үшін заманауи әдістер мен 

технологияларды қолданады.  

Коммуникативті қабілеттер: елдің 

аймақтық дамуын мемлекеттік реттеу, 

өзекті экономикалық мәселелер бойынша 

кәсіби пікірталас жүргізу, жалған ғылыми 

және бұрмаланған құрылымдарды 

дәлелдей алу және  теріске шығару; 

Білімге қабілеттілік: білім алуды өз 

бетімен жалғастыру 

знание и понимание: сущности 

муниципального управления и местного 

самоуправления; сущности объекта и 

субъекта муниципального управления; 

общие и специфические задачи местного 

управления; структуры и механизма 

функционирования органов местного 

самоуправления. 

применение знаний и понимания: уметь 

анализировать политическую, 

экономическую, правовую, социальную 

среду, в которой действуют органы 

местного государственного управления; 

творчески применять теоретические 

знания при решении практических 

ситуаций. 

выражение суждений:   применять 

современные методики и технологии 

3 
GRRSE -

2304 

Экономиканың нақты 

секторын мемлекеттік 

реттеу 

Государственное 

регулирование 

реального сектора 

экономики 

State regulation of the real 

economy 

ПД С КВ 3 Э 



разработки, реализации и оценки 

политических и административных 

решений, программ и планов развития 

муниципальных образований, 

организаций, коллективов. 

коммуникативные способности: ведение 

профессиональной дискуссии по 

актуальным экономическим проблемам в 

области государственного регулирования 

регионального развития страны, умение 

аргументировано опровергать 

псевдонаучные и фальсифицированные 

построения; 

способности к учебе: продолжать 

обучение самостоятельно. 

knowledge and understanding: the essence 

of municipal government and local self-

government; the essence of the object and the 

subject of municipal management; general 

and specific tasks of local government; 

structure and mechanism of functioning of 

local self-government bodies. 

application of knowledge and 

understanding: be able to analyze the 

political, economic, legal, social environment 

in which local government bodies operate; 

creatively apply theoretical knowledge in 

solving practical situations. 

expression of judgments: apply modern 

methods and technologies for the 

development, implementation and evaluation 

of political and administrative decisions, 

programs and plans for the development of 

municipalities, organizations, collectives. 

communicative abilities: conducting a 



professional discussion on pressing economic 

problems in the field of state regulation of the 

country's regional development, the ability to 

reasonably refute pseudoscientific and 

falsified constructions; 

abilities to study: continue training yourself. 

5.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

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

5.Optional modules, beyond qualification 

Инновациялық-

институтционалд

ы 

Инновационно-

институтциональ

ный 

Innovative-

instituttsionalny 

Білім мен түсінік: соны/өзіндік дамуға 

немесе идеяларды қолдануға мүмкіндік 

немесе негіз болатын бакалавриат 

деңгейінде алынған білімдер мен 

түсініктерді көрсету, көбінесе ол білім 

ғылыми зерттеу кезінде қолданылады.  

Білімді және түсінушілікті қолдану: 
зерттеу саласымен байланысты салаларда 

білімі мен түсінігін қолдану, жаңа немесе 

белгісіз жағдайлар мен контексттерді 

зерттеу саласына қатысты кеңірек (немесе 

пәнаралық) облыстарда шешім қабылдауға 

қабілетті болу;  

Пікірлерді білдіру: білімді 

интеграциялау, күрделі мәселелерді 

шешуге және толық емес немесе шектеулі 

ақпаратты негізге ала отырып, осы 

пайымдаулар мен білімдерді қолдану үшін 

этикалық және әлеуметтік 

жауапкершілікті есепке ала отырып 

шешім қабылдау; 

Коммуникативті қабілеттер:мамандар 

мен өзге мамандық иелеріне өзінің 

тұжырымдамаларын және олардың 

дәйектемелерін анық және нақты білдіру,  

продолжать обучение самостоятельно. 

5 9 

1 APIE-5202 

Институционалдық 

экономиканың өзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы 

институциональной 

экономики 

Actual problems of 

institutional economics 

БД С КВ 3 Э 

КК1 

КК2 

КК3 

КК4 

КК5 

 

 

2 

DKz -5201 Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh 

language 

БД С КВ 2 Э 



Білімге қабілеттілік: білім алуды өз 

бетімен жалғастыру 

знание и понимание: демонстрировать 

знания и понимание, полученные на 

уровне бакалавра, которые являются 

основой или возможностью для 

оригинального развития или применения 

идей, часто в контексте научных 

исследований;  

применение знаний и понимания: 
применять знания, понимание и 

способность решать проблемы в новых 

или незнакомых ситуациях и контекста в 

рамках более широких (или 

междисциплинарных) областей, связанных 

с областью изучения;  

выражение суждений: интегрировать 

знания, справляться со сложными 

вопросами и выносить суждения на основе 

неполной или ограниченной информации с 

учетом этической и социальной 

ответственности за применения этих 

суждений и знаний;  

коммуникативные способности: четко и 

ясно сообщать свои выводы  и знания и их 

обоснование специалистам и 

неспециалистам;  

способности к учебе: продолжать 

обучение самостоятельно. 

knowledge and understanding: demonstrate 

knowledge and understanding gained at the 

bachelor's level, which are the basis or 

opportunity for the original development or 

application of ideas, often in the context of 

scientific research; 



   

application of knowledge and 

understanding: to apply knowledge, 

understanding and the ability to solve 

problems in new or unfamiliar situations and 

contexts within the wider (or 

interdisciplinary) areas related to the field of 

study; 

expression of judgments: integrate 

knowledge, cope with complex issues and 

make judgments based on incomplete or 

limited information, taking into account the 

ethical and social responsibility for the 

application of these judgments and 

knowledge; 

communicative abilities: clearly and clearly 

communicate their findings and knowledge 

and their rationale to specialists and laymen; 

abilities to study: continue training yourself. 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/КАТАЛОГ КУРСОВ  

по ECTS 

Кафедра Экономики и управления 

Образовательная программа 6М051000 - «Государственное и местное управление» 

 

Информа 

ция 

 об 

институте 

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: научно-педагогическое (2 года) и профильное (1 год)  

 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

для магистрантов 1 года обучения профильного направления  

на 2018-2019 учебный год (1 год обучения) 

1 СЕМЕСТР 

21 − 25 августа  Зачисление магистрантов в университет  

30 августа  День Конституции Республики Казахстан 

26 − 29 августа Регистрация на элективные дисциплины 

1 сентября День знаний и торжественное открытие  

начала учебного года 

1 сентября – 26 января 1 семестр 

1 сентября – 8 декабря Теоретическое обучение 

15 – 20 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 

1 декабря День Первого Президента Республики  

Казахстан 

10 – 15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16 − 17 декабря  День Независимости Республики 

 Казахстан 

17 – 29 декабря  Экзаменационная сессия  

1 − 2 января Новый год 

3 – 26 января  Экспериментально-исследовательская  

работа  

7 января Рождество  

26 января Завершение 1 семестра 

28 января – 9 февраля Зимние каникулы 

2 СЕМЕСТР 



11 февраля – 20 апреля 2 семестр 

11 февраля – 16 марта  Производственная практика 

8 марта Международный женский день 

21 − 23 марта Наурыз мейрамы 

18 марта – 20 апреля Экспериментально-исследовательская 

работа 

20 апреля Завершение 2 семестра 

22 апреля – 4 мая Комплексный экзамен 

1 мая  Праздник единства народа Казахстана 

7 мая День защитника отечества  

9 мая День Победы 

6 мая – 1 июня  Оформление магистерского проекта 

3 − 15 июня Защита магистерского проекта 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

для магистрантов научно-педагогического направления  

на 2018-2019 учебный год (2 года обучения) 

1 СЕМЕСТР 

21 - 25 августа  Зачисление магистрантов в университет  

30 августа  День Конституции Республики  

Казахстан 

26 - 29 августа Регистрация на элективные дисциплины 

1 сентября День знаний и торжественное открытие  

начала учебного года 

1 сентября – 29 декабря 1 семестр 

3 сентября – 15 декабря Теоретическое обучение 

15 – 20 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 

1 декабря День Первого Президента Республики  

Казахстан 

26 ноября - 8 декабря Научно-исследовательская работа  

без отрыва от теоретического обучения 

10 – 15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16 - 17 декабря  День Независимости Республики  

Казахстан 



17 – 29 декабря  Экзаменационная сессия  

1 - 2 января Новый год 

29 декабря Завершение 1 семестра 

7 января Рождество  

1-12 января Зимние каникулы 

2 СЕМЕСТР 

14 января – 27 апреля Теоретическое обучение 

25 февраля − 2 марта  Рубежный контроль. Рейтинг №1 

8 марта Международный женский день 

21 – 23 марта Наурыз мейрамы 

15 – 27 апреля Научно-исследовательская работа  

без отрыва от теоретического обучения 

22 − 27 апреля Рубежный контроль. Рейтинг №2 

1 мая  Праздник единства народа Казахстана 

29 апреля – 18 мая Экзаменационная сессия 

7 мая День защитника отечества  

9 мая День Победы 

20 мая – 20 июля Научно-исследовательская работа 

6 июля День Астаны 

22 июля – 3 августа Летний семестр 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

для магистрантов научно-педагогического направления  

на 2018-2019 учебный год (2 года обучения) 

3 СЕМЕСТР 

1 сентября День знаний и торжественное открытие  

начала учебного года 

1 сентября – 28 декабря 3 семестр 

1 сентября – 14 декабря Теоретическое обучение 

14 – 19 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 

4 − 23 ноября Педагогическая практика (непрерывная) 

1 декабря День Первого Президента Республики  

Казахстан 

25 ноября − 7 декабря Научно-исследовательская работа  

без отрыва от теоретического обучения 



9 – 14 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16 - 17 декабря  День Независимости Республики  

Казахстан 

18 – 28 декабря  Экзаменационная сессия  

1 − 2 января Новый год 

30 декабря Завершение 3 семестра 

7 января Рождество  

1 − 11 января Зимние каникулы 

4 СЕМЕСТР 

13 января – 4 апреля 4 семестр 

13 января – 4 апреля  Исследовательская практика 

8 марта Международный женский день 

21 – 23 марта Наурыз мейрамы 

4 апреля Завершение 4 семестра 

6 − 18 апреля Комплексный экзамен 

1 мая  Праздник единства народа Казахстана 

7 мая День защитника отечества  

9 мая День Победы 

20 апреля – 16 мая  Оформление магистерской диссертации 

18 мая – 6 июня Защита магистерской диссертации 

3.   Руководство вуза:  

Ректор – к.ю.н., доктор PhD Толеген М.А. 

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. 

И.о. начальника отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н.Ә.  

И.о. начальника отдела методической работы, практики и трудоустройства – Рустемова Н.К. 

Начальник отдела  послевузовского образования – Ныкмуканова М.М. 

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, на 

заочной форме обучения - 5 лет, получение высшего образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 

года,  на базе среднего профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры. 

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 следующим специальностям: 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.  

5. Кафедра «Экономика и управление» является выпускающей по специальностям: 

Бакалавриат 

5В050600 - «Экономика»  

5В050700 - «Менеджмент» 

5В090200 - «Туризм» 

      5В051000 – «Государственное и местное управление» 

Магистратура 

6M050600 - «Экономика» 

6М051000-Государственное и местное управление 

Продолжительность сроков обучения по научно-педагогическому направлению - 2 года, по профильному – 1 год. 

Выпускники, получившие степень магистра, показавшие высокий уровень подготовки и проявившие склонность к научной 

работе, могут продолжить свою научную подготовку в докторантуре PhD по соответствующим специальностям.  

Бакалавриат 5В050600 Экономика. Стоимость обучения: по очной форме обучения   342 900 тенге в год. 

Магистратура: есть 

Докторантура: нет 

Магистратура: ОП 6М051000 - «Государственное и местное управление» научно-педагогическое (2 года) и профильное (1 

год) направления  подготовки. Стоимость обучения: по очной форме обучения 396 000 тенге в год.  

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Прием на программу осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 

образовании», Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, утверждённым 

постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 г. № 1080, с изменениями и дополнениями, внесенными  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2016 года №292, «Типовыми правилами приема в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования», 
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утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 109, с изменениями и 

дополнениями, внесенными  Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2016 года № 404, и 

определяют порядок приема лиц в магистратуру и докторантуру в 2017 году. 

Подготовка научных, педагогических и управленческих кадров в магистратуре университета осуществляется по двум 

направлениям: научному и педагогическому со сроком обучения 2 года, и профильному - со сроком обучения 1 или 1,5 

года. 

Обучение в магистратуре осуществляется только по очной форме.  

Формирование контингента магистрантов университета осуществляется посредством размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку научных и педагогических кадров, а также оплаты обучения за счет собственных 

средств граждан и иных источников.  

Прием лиц в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. 

Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному образовательному заказу, в том числе в 

рамках целевой подготовки, проводится в университете в случае, если он определен уполномоченным органом в области 

образования в качестве базового ВУЗа, в которых осуществляется подготовка магистров. 

Прием заявлений поступающих в магистратуру университета проводится в приемной комиссии с 3 по 31 июля. 

Вступительные экзамены по иностранным языкам в магистратуру проводятся с 10 до 15 августа, по специальности с 16 по 

20 августа, зачисление - до 25 августа. 

В магистратуру университета принимаются лица, освоившие профессиональные учебные программы высшего 

образования. 

Документы на поступление в магистратуру принимаются только при наличии соответствующих пререквизитов, 

освоенных претендентами на предшествующем уровне образования. Перечень пререквизитов для каждой 

специальности/образовательной программы утверждается ректором университета.  

Лица, не освоившие на предшествующей ступени образования  пререквизиты, необходимые для успешного освоения 

образовательных программ магистратуры, допускаются к подаче документов с условием предварительного освоения 

необходимых дисциплин на платной основе после прохождения вступительных экзаменов. 

Лица, поступающие в магистратуру сдают вступительные экзамены: 

1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий; по арабскому языку для лиц, 

поступающих на специальности, требующие знание арабского языка); 

2) по специальности. 

3.2 Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от вступительного 

экзамена по иностранному языку в магистратуру по следующим экзаменам: 

- английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – не менее 460 

баллов), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, пороговый балл 

– не менее 87), (TOEFL пороговый балл – не менее 560 баллов), International English Language Tests System (IELTS, 



пороговый балл – не менее 6.0); 

- немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung 

(Niveau C1/уровень C1); 

- французский язык: Test de Franзais International™ (TFI – не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования), 

Diplome d’Etudes en Langue franзaise (DELF, уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise (DALF, уровень C1), Test 

de connaissance du franзais (TCF – не менее 400 баллов). 

При этом приемная комиссия ВУЗа проверяет подлинность представляемых сертификатов. 

Зачисление в число магистратуру осуществляется по итогам вступительных экзаменов среди набравших следующие 

баллы: 

в научную и педагогическую магистратуру по иностранному языку - не менее 50 баллов и специальности - не менее 50 

баллов, а в профильную магистратуру по иностранному языку - не менее 30 баллов и по специальности - не менее 50 

баллов. 

На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по 

сумме вступительных экзаменов по 100-балльной шкале оценок по каждому из экзаменов. 

Информа 

ция о 

программа

х обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации: 

Магистр экономических наук по специальности 6М051000 - «Государственное и местное управление»  (2года); 

Магистр экономики и бизнеса по специальности 6М051000 - «Государственное и местное управление (1год). 

Выпускники, успешно освоившие образовательные магистерские программы подготовлены к обучению в докторантуре 

PhD; 

 Уровней (ступеней) обучения: 

Второй уровень (магистратура) 

Возможность продолжить образование на последующей ступени высшего образования (докторантура PhD).  

 Образовательные и профессиональные цели программ/возможность дальнейшего продолжения обучения: 

- обеспечение социально-гуманитарного образования на основе знания законов социально-экономического развития 

общества, истории Казахстана, современных информационных технологий, государственного языка, иностранного и 

русского языков как средств межнационального образования; 

- обеспечение углубленных знаний, экономического, общеуправленческого, производственно-экономического характера;  

- обеспечение глубоких теоретических знаний  социально-экономического, экономико-политического, профессионального 

характера. 

 Направления профессиональной деятельности: 

в рамках образовательной программы 6М051000 - «Государственное и местное управление» магистрант имеет возможность 

выбора одной из образовательных программ: «Региональное управление», «Экономика и государственное управление».  

 Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2018 года (приложение №1). 



 Итоговые экзамены 

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

тестирования. 

Защита магистерской работы и комплексный экзамен по специальности проводятся: 

1) - в 4-м семестре у магистрантов научно-педагогического направления подготовки; 

2) - во 2-м семестре у магистрантов профильного направления подготовки 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. Данилевич Ю.И.- к.п.н., читает курсы по дисциплине  «Психология». 

2. Завалко Н.В.- д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии, читает курсы по дисциплине  «Педагогика». 

3. Игибаева А.К. - д.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии, читает курсы по дисциплине  «Педагогика». 

4. Капышева Г.К. - к.п.н., кафедра иностранных языков, читает курсы по дисциплине  «Иностранный язык 

(профессиональный)». 

5. Сейтембетов Е.Ж. - к.ф.н., кафедра философии и социально-политических теорий, читает курсы по дисциплине 

«История и философия науки». 

6.  Кайгородцев А.А. - к.э.н., профессор кафедры экономики и управления, читает курсы по дисциплинам «Управление 

проектами и инновационный менеджмент», «Корпоративное управление».  

7. Болгауов Т.А. - к.э.н., ассоц.профессор  кафедры экономики и управления, читает курсы по дисциплинам «Актуальные 

проблемы институциональной экономики», «Теория и практика государственного управления», «Организация 

государственной службы», «Экономическая политика и конкурентоспособность РК». 

8.  Ситникова Е.С. - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления, читает курсы по дисциплине «Государственное 

управление человеческим капиталом», «Государственное и местное управление и самоуправление». 

9.  Кинашева Ж.Б. – к.э.н., доцент кафедры экономики и управления, читает курсы по дисциплинам «Муниципальный 

менеджмент и самоуправление», «Управление местными финансами», «Моделирование региональной экономики», 

«Государственное регулирование регионального развития в РК». 

10. Мухамедиева А.Г. - к.э.н., доцент читает курсы по дисциплине «Менеджмент». 

Описание 

отдельных 

дисциплин 

(курсов, 

юнитов) 

Приложение 1А 

Дополни-

тельная 

информа-

ция для 

обучающи

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».  

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

посадочными местами.  



хся  - 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.  

- Студенческий офис - 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 «НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской молодежной организации 

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

отряды. 

- Центр обслуживания студентов «PARASAT» - ориентирован на реализацию государственной программы 

«Цифровой Казахстан», цель которого предоставление обучающимся услуг административного, консультативного 

характера по принципу «одного окна» на основе высоких стандартов обслуживания.ЦОС оказывает более 30 видов услуг, в 

том числе, государственных, для студентов, магистрантов, докторантов и родителей обучающихся. Все услуги 

оптимизированы, экономя время и бумажный объем документов для потребителя. 

- Условия для обучения –  

Кабинеты с интерактивным оборудованием – 2 

Мультимедииный зал - 1 

Лаборатории – 4 

Мастерских - 1 

Спортивные залы - 1 

Лаборатория плавания - 1 

Читальный зал - 1 

Студенческие ассоциации. 

1. студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

2. дебатный клуб ВКГ;  

3. студенческая юридическая клиника; 

4. хореографическая студия «Әлем»; 

5. фольклорный казахский ансамбль; 

6. студенческий театр; 

7. команды КВН факультетов; 

8. творческое объединение жанровой песни; 

творческое объединение молодых поэтов «ЖасҚалам». 



Приложение 1 

Структура образовательной программы  

6М051000 – «Государственное и местное управление» 

набора 2018 года, 1 курс 

Цикл дисциплин 

Пән циклі 

The cycle of 

disciplines 

 

Пәннің коды 

Код дисциплин 

Code of discipline 

Пән атауы 

Наименование дисциплин 

Name of the discipline 

 

 

Кредит 

саны 

ECTS 

Количеств

о кредитов 

ECTS 

Number of 

ECTS 

credits 

Семестр 

Semester 

 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

Sht(k)-5202 Шет тілі (кәсіптік) 

3 1 Iya(p) -5202 Иностранный язык (профессиональный) 

FL (P) -5202 Foreign language (Professional) 

БД КВ 

БП ТК 

BS SC 

IKT -1207 Іскерлік қазақ тілі 

3 2 DKz-1207 Деловой казахский язык 

PKL-1207 Professional Kazakh Language 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

GTF-5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

3 1 IFN -5201 История и философия науки 

Hphs-5201 History and philosophy of science 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

Psi-5204 Психология 

3 1 Psi-5204 Психология 

Psy-5204 Psychology 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

Ped-5203 Педагогика 

3 1 Ped-5203 Педагогика 

Ped-5203 Pedagogics 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

MKU -1302 Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 

5 2 OGS -1302 Организация государственной службы 

OPS -1302 Organization of public service 

БД КВ 

 БП ТК 

AKMB-2209 Адами капиталды мемлекеттік басқару 
5 3 

GUChK-2209 Государственное управление человеческим 



BS SC капиталом 

SGHC-2209 State governance of human capital 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

 

MZhBOB -2305 
Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-

өзі басқару 

7 3 
GMUS -2305 

Государственное и местное управление и 

самоуправление 

SLGSG -2305 State and local government and self- government 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

OOMM - 2306 
Өзін-өзі басқару және муниципалдық 

менеджмент 
7 3 

MMS - 2306 Муниципальный менеджмент и самоуправление 

MMLG - 2306 Municipal management and local government 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

ZhKB -2307 Жергілікті қаржыларды басқару 

5 3 UMF -2307 Управление местными финансами 

MLF -2307 Management of local finances 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

AEM -1304 Аймақтық экономиканы моделдеу 

5 2 MRE -1304 Моделирование региональной экономики 

SRE -1304 Simulation of the regional economy 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

UER -1303 Управление экономикой региона 

5 1 AEB -1303 Аймақ экономикасын басқару 

MER -1303 Management by the economy of region 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

 

KB -1303 Корпоративті басқару 

5 1 
KU -1303 Корпоративное управление 

CG -1303 
Corporate governance 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

ESKRBK -1304 
Экономикалық саясат және ҚР бәсеке 

қабілеттілігі 

5 2 EPKRK -1304 
Экономическая политика и 

конкурентоспособность РК 

EPCK-1304 
Economic policy and competitiveness of 

Kazakhstan 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

RKADMR -2306 
Қазақстан Республикасының аймақтық дамуды 

мемлекеттік реттеу 7 3 

GRRRK -2306 Государственное регулирование регионального 



развития в РК 

SRRRDRK -2306 
State regulation of regional development in the 

Republic of Kazakhstan 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

ENSMR -2307 
Экономиканың нақты секторын мемлекеттік 

реттеу 

5 3 
GRRSE -2307 

Государственное регулирование реального 

сектора экономики 

SRRE -2307 State regulation of the real economy 

БД КВ 

БП ТК 

BS SC 

IEOM -1206 
Институционалдық экономиканың өзекті 

мәселелері 

5 2 APIE -1206 Актуальные проблемы институциональной 

экономики 

APIE -1206 Actual problems of institutional economics 

БД КВ 

БП ТК 

BS SC 

ZhBIM -1205 
Жобаларды басқару және инновациялық 

менеджмент 

7 2 UPIM -1205 Управление проектами и инновационный 

менеджмент 

PMIM -1205 Project Management and Innovation Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1А 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

(6М051000 - «Государственное и местное управление»,  1 г., набор 2018 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Ғылым тарихы мен философия  

История и философия науки 

Код дисциплины IFN -5201 

Тип дисциплины ООМ 

Уровень курса/дисциплины БД ОК 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита ECTS 

Ф.И.О лектора/профессора 

Сейтембетов Е.Ж.  

Цель – исследование оснований, логики развития и способов формирования научного знания 

Пререквизиты: 

- дисциплина «Философия» (бакалавриат); 

- умение работать с философской литературой. 

Содержание курса дисциплины:  

Компетенции: 

Мировоззренческая компетенция: 

Знать: основные эпистемологические модели, формы и методы донаучного, научного и вненаучного познания; 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования; осмысливать и анализировать реалии современной теории и практики; 

Иметь навыки: ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности, применять методологические и методические знания в 

проведении научного исследования, написания научных статей, тезисов, выступления на конференциях, симпозиумах, круглых столах, 

дискуссиях и диспутах. 

Рекомендуемая литература: 



1.Войтов А. Г. История и Политология науки: оқу құралы / А. Г. Войтов. М.: Дашков и К, 2005. – 692 с. 

2.Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. А. Лебедев. – М.: Академический проект, 2014. 

3.История и Политология науки/ В. В. Ильин [и др.]; под ред. В. В. Ильина.– М.: Академический проект, 2015. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский/ казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный)  

Код дисциплины IYa(p) -5202 

Тип дисциплины ООМ 

Уровень курса/дисциплины 

БД ОК 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 

Количество  кредитов  

3 кредита ECTS 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.п.н. Капышева Г.К./ к.п.н. Чжан Е.Е./ к.п.н. Федосова С.А. 

Цель - обеспечение практического овладения языком в пределах тех грамматических и лексических тем, которые включены в программу.  

Пререквизиты: 

- дисциплина «Иностранный язык» (бакалавриат. Уровень В1, В2). 

Содержание курса/дисциплины: Моя научная работа. Мой научный руководитель. Мой рабочий день. Научная библиотека. Международное 

сотрудничество. Учеба в магистратуре. Научная конференция. Знаменитые люди специальности. Особенности перевода литературы по 

специальности. Аннотирование научных статей. Перевод текста по специальности. 

Компетенции: 

Компетенция кОбОМуникативная: 

Знать:  содержание основных разделов филологии; 

Уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на  иностранном языке для получения и передачи научной 

информации, читать литературу общественно-политического характера; оформлять извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, 

рефератов; вести беседы, делать сообщения и доклады на иностранном языке темы, связанные со специальностью и научной работой 

магистранта, а также на общественно-политические и социальные темы. 



Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного экзамена по темам специальности и 

по диссертационной работе в форме сообщения, информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать магистранту участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью, а также вести беседу на социальные и общественно-

политические темы. 

Рекомендуемая литература: 

1 Дроздова Т.Ю.Дроздова “English Grammar in Use”, СПб, 2014. 

2. Меркулова У.М. «English for University Students», Санкт-Петербург, 2015. 

3.  Колыхалова, К.С. Махмурян «Учитесь говорить по-английски», М., 2015. 

4. «English Grammar in Use», Raymond Murphy. Cambridge University Press, 2015. 

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

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский/ казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Психология 

Психология  

Код дисциплины: Psi -5204 

Тип дисциплины: ООМ 

Уровень курса/дисциплины 

БД ОК 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

2 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита ECTS 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.п.н. Данилевич Ю.И. 

Цель: сформировать у студентов представления об объяснительных возможностях психологических знаний, а также дать целостное 

представление о человеческой психике, ее функционировании и свойствах. 

Пререквизиты:  

- дисциплина «Философия» (бакалавриат); 

- умение работать с психологической литературой. 



Содержание курса дисциплины: «Психология» магистранты пополняют багаж знаний в области человекознания, получают представление об 

основных механизмах развития сознания человека, а также об особенностях проявления компонентов сознания в окружающем мире. В 

результате изучения курса магистрант получает представление о месте психологии в системе наук; о морфологических основах 

формирования психики; о возникновении, развитии и современном состоянии научной психологии. В результате изучения курса 

вырабатываются навыки изучения основных психических процессов, а также типологических личностных особенностей. В результате 

полученных психологических знаний у магистранта развивается рефлексивное сознание, которое помогает ему грамотно мыслить и 

действовать в современных условиях, успешно строить свою карьеру, мудро преодолевать стрессовые ситуации, а также высоко оценивать 

другого человека, смело, освобождаясь от житейских стереотипов и предрассудков. 

Компетенции 

компетенция мировоззренческая: 

Знать основные тенденции современного психологического знания; 

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

Иметь навыки выполнения научных проектов и исследований на стыке профессиональной области и психологии. 

компетенции общей образованности: 

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

кОбОМуникативные компетенции: 

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

методологическая: 

1. В области методологии научных исследований. 

2.В выполнении научных проектов и исследований в профессиональной области. 

Рекомендуемая литература: 

1. Немов Р.С. Психология. 1-том. - М.: Высшая школа,2016.. 

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Высшая школа, 2017. 

3. Ярошевский М.Г. Психология. – М.,2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Педагогика 

Педагогика 

Код дисциплины: Ped-5203 

Тип дисциплины: ООМ 

Уровень курса/дисциплины БД ОК  

Год обучения 



1 год 

Семестр обучения 

2 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита ECTS 

Ф.И.О лектора/профессора 

д.п.н. Завалко Н.В./ д.п.н. Игибаева А.К. 

Цель - формирование системы теоретических знаний о целостном педагогическом процессе, в котором осуществляется формирование 

личности школьника в условиях изменяющейся общественно-экономической ситуации Республики Казахстан. 

Пререквизиты: для изучения дисциплины магистранту необходимо знать материал программы по классическим гуманитарным 

дисциплинам: литературе, истории, мировой культуре и искусству, а также естественно-научным дисциплинам: анатомии и физиологии 

человека. 

Содержание курса дисциплины: «Педагогика» как учебная дисциплина занимает ведущее место в системе профессиональной подготовки 

магистрантов научно-педагогического направления подготовки. Ее изучение в современных условиях ориентируется на развитие 

педагогической культуры, педагогической направленности мышления будущего специалиста, обеспечивая тем самым целостную подготовку 

к творческому выполнению всех функций преподавателя. 

Компетенции 

Компетенция мировоззренческая: 

Знать основные тенденции современного педагогического знания. 

Уметь  применять в профессиональной практике полученные знания; 

Иметь навыки работы с методическими источниками. 

компетенции общей образованности: 

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

коммуникативные компетенции: 

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

методологическая: 

- в области методологии научных исследований. 

- в выполнении научных проектов и исследований в профессиональной области. 

Рекомендуемая литература: 

1. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед.вузов: в 2 кн. – М., 2014. 

2. Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М., 2016. 

3. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 2014. 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. – М., 2014. 

5. Педагогика – Алматы, 2015. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 



Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский/ казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Іскери қазақ тілі 

Деловой казахский язык  

Код дисциплины DKz-1207 

Тип дисциплины  

МВВК 

Уровень курса/дисциплины 

БД КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

2 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита ECTS 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.ф.н. Амангельді А.А./ к.ф.н. Жилкубаева А.Ш. 

Дисциплина «Деловой казахский язык»представляет собой изучение языкового материала, ведение деловых бумаг на государственном 

языке, умение заключить договоры, правила написания деловых писем, а также умение передавать свои мысли на государственном языке. 

Цель - учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому общению на государственном языке, ознакомить с образцами 

оформления документов; научить вести делопроизводство на государственном языке. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Казахский язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2)  

Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, морфология, синтаксис. Структура казахских предложений. Типы 

предложений. Типы придаточных предложений. Времена всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача пассивной 

конструкции на родной язык. Сослагательное наклонение. Причастные обороты. Инфинитивные конструкции. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы делового казахского языка;  

- уметь использовать изученный материал в жизни и профессиональной деятельности; 

- иметь навыки правильного использования профессиональных терминов при заполнении документов в соответствии с 

государственными стандартами, а также стилями написания и функциям. 

Быть компетентным: в применении делового  казахского языка. 

Рекомендуемая литература: 



1.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: «Рауан»,2015. 

2.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2014.  

3.Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2015. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/ казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 

Организация государственной службы  

Код дисциплины  

OGS -1302 

Тип дисциплины  

ОМС 

Уровень курса/дисциплины 

ПД КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

2 семестр 

Количество  кредитов 

5 кредитов ECTS 

Ф.И.О. лектора/профессора 

к.э.н., доцент Болгауов Т.А. 

Дисциплина «Организация государственной службы» является специальным курсом для магистрантов специальности 

«Государственное и местное управление», так как формирует основы кадровой службы государственных органов. 

Цель - : сформировать у магистрантов целостную систему знаний по теоретическим и практическим аспектам государственной 

службы; 

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, Корпоративное управление 

Содержание курса дисциплины:  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: объективные законы и принципы административного управления, 

государственная служба как социальный институт, государственный служащий: статус, ответственность, правовая и социальная защита, 

правовое регулирование государственной службы в республике Казахстан, информационные и организационные технологии  в 

государственной службе, эффективность государственной службы и контроль, формирование стандартов государственных услуг как фактор 



повышения эффективности государственной службы, зарубежный опыт государственной службы и проблемы ее адаптации к условиям 

Казахстана. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: правовые и нормативные документы; содержание и цели государственной службы; типовые модели государственной службы; 

особенности и сферы применения различных инструментов обеспечивающих эффективность системы управления. 

Уметь: использовать полученные знания в процессе своей деятельности, направленных на реализацию соответствующих функций 

государства; готовить управленческие решения с учетом их экономической эффективности; применять соответствующие законы, 

направленные на обеспечение качества государственных услуг. 

Владеть: навыками планирования и анализа; способностью делать расчеты, необходимые при оценке  эффективности принимаемых 

решений; современными технологиями в области государственной службы и управления 

Быть компетентными: в применении форм и методов организации и деятельности государственных служб, в анализе проблем 

организации и деятельности государственных служб. 

Рекомендуемая литература: 

1. Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление. М., 2014 

2. 3. Граждан В.Д.  Государственная гражданская служба. М.: Юрайт , 2014 

3. 4. Капаров С.Г. Совершенствование государственной службы в Казахстане. Екатеринбург, 2015.   

4. Уваров В.Н. Государственное управление и государственная служба. Петропавловск. 2014. 

5.Уразбаева Г.Т. Этические основы государственной службы. Учебное пособие. Астана: Академия госуправления при Президенте РК, 2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский/ казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Государственное управление человеческим капиталом  

Адами капиталды мемлекеттік басқару 

GUChK -2209 

Тип дисциплины  

ОМС 

Уровень курса/дисциплины  

БД КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения  

3 семестр 

Кол-во кредитов  



5 кредитов ECTS 

Ф.И.О. лектора/профессора 

к.э.н., доцент Ситникова Е.С. 

Цель: изучение положения, раскрывающие понятия человеческого капитала, сформировать у магистрантов компетенции, знания и 

умения в области применении инструментов и механизмов  управления человеческим  капитала в современных условиях.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Государственное регулирование экономики, Актуальные проблемы институциональной экономики, Экономическая политика и 

конкурентоспособность РК 

Содержание курса дисциплины: Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теоретические аспекты исследования 

сущности понятия «человеческий капитал», методика измерения эффективности   человеческого капитала  на макро и микро уровне, 

планирование и прогнозирование социально-экономических процессов , проблемы использования человеческого капитала для развития 

экономики, основные направления государственной политики в области управления человеческим капиталом, зарубежный опыт развитых 

государств в успешном функционировании человеческого капитала, государственное регулирование занятости населения, регулирование 

занятости населения как средство обеспечения развития человеческого капитала, совершенствование механизма функционирования систем 

образования и здравоохранения как основных факторов человеческого развития. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать теоретические и методологические аспекты системы государственного управления человеческим капиталом, основы управления 

отдельными отраслями, входящими в социальную сферу, иметь четкое представление о специфике функционирования  человеческого 

капитала, 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 

управления человеческим капиталом, координации усилий всех субъектов управления; использования управленческого инструментария для 

эффективного решения задач в социальной сфере; разработки государственной политики в области регулирования человеческим капиталом.  

Быть компетентными: в области управления человеческими ресурсами, связанных с пониманием законов развития человеческих 

ресурсов и системой управления человеческими ресурсами на глобальном, региональном и местном уровнях. 

Рекомендуемая литература: 

1.Грэхем Х.Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. – М.: ЮНИТИ, 2015.  

2.Джой – Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов // Д. Джой – Меттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте / Изд.3-е. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 

2016. – 432 с.  

3.Лавлок Кристофер. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия /4-е изд. Пер. с англ.– М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. – 

1008 с.  

4.Соколова М.И., А.Г. Дементьева. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 240 с. 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки – экзамен 

Язык обучения: русский. 



 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Государственное и местное управление и самоуправление 

Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 

Код дисциплины: 

GMUS-6304 

Тип дисциплины  

ОМС 

Уровень курса/дисциплины  

ПД КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения  

3 семестр 

Кол-во кредитов  

7 кредитов ECTS 

Ф.И.О. лектора/профессора 

к.э.н. Кинашева Ж.Б. 

Дисциплина рассматривает организацию государственной власти и самоуправления на местном уровне, которая является наиболее 

важной и сложной проблемой, поскольку именно там ежедневно решаются текущие вопросы жизнеобеспечения населения. 

Цель: дать магистрантам системное представление о государственном и местном управлении, как научной дисциплине и области 

практического применения, об основах государственного и местного управления, принципах, технологиях самоуправления и их применения 

в отдельных сферах муниципальной деятельности. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites    

Государственное регулирование экономики, Теория  и практика государственного управления, Экономическая политика и 

конкурентоспособность РК, Организация государственной  службы 

Содержание курса дисциплины: 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  предмет и научные основы системы государственного управления, 

государство как субъект управления общественными отношениями, взаимодействие государства и общества в процессе государственного 

управления, теоретико-правовые аспекты местного самоуправления, территориальные основы местного самоуправления, организационные 

основы местного самоуправления,  финансово-экономические основы местного самоуправления 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: 

- основные направления деятельности в системе государственного управления; 



- основные направления деятельности в системе местного управления; 

- сущность и систему государственной власти и управления, местного самоуправления. 

Уметь: 

- анализировать проблемы функционирования и развития государства и его региональных и местных  образований, проблемы 

взаимодействия человека и общества.  

- применять инструменты и технологии использующиеся при подготовке различных целевых программ и проектов социально-

экономического развития местных образований;  

- распознавать и ориентироваться в  проблемах государственного и местного управления. 

Владеть навыками: 

- навыками менеджера в сфере государственного и местного управления; 

- правильно ориентироваться в действующем законодательстве, используя полученные знания в практической деятельности; 

- методами использования современных управленческих технологий в сфере государственного и муниципального управления; 

- самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации. 

Быть компетентными: в анализе местного управления и самоуправления, в применении форм и методов местного управления и 

самоуправления. 

Рекомендуемая литература: 

1.Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2- е, доп. - М.: Омега-Л, 2014. 

2.Система государственного управления / С. Ю. Наумов [и др.]. – М.: ФОРУМ, 2016. – 304 с.  

3.Крупенков В.В Государственное и муниципальное управление: [Электронный ресурс]: учебно-практич. пособие. -М.: Евразийский 

открытый институт, 2016. – 335 с. 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки – экзамен. 

Язык обучения: русский. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Муниципальный менеджмент и самоуправление 

Өзін-өзі басқару және муниципалдық менеджмент 

Код дисциплины: 

MMS -2306 

Тип дисциплины  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины  

ПД КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения  



3 семестр 

Кол-во кредитов  

7 кредитов ECTS 

Ф.И.О. лектора/профессора 

к.э.н., доцент Кинашева Ж.Б. 

Дисциплина изучает структуру муниципального управления в ведущих странах мира, а также институциональный, функциональный и 

организационный методы анализа системы местного самоуправления; готовит обучающихся к решению профессиональных задач при работе 

в органах местного самоуправления. 

Цель: сформировать у магистрантов представление о муниципальном управлении 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. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Государственное регулирование экономики, Управление проектами и инновационный менеджмент, Организация государственной  службы, 

Корпоративное управление 

Содержание курса дисциплины: 

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 магистранты должны: 

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, составления и анализа ответов на вопросы в области муниципального 

управления. 

Быть компетентными: в анализе социально-экономического развития административно-территориального образования, в применении 

форм и методов муниципального менеджмента. 

Рекомендуемая литература: 

1. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016 

2. Государственное управление. Васильев В. П., Деханова Н. Г., Холоденко Ю. А. Издательство: Дело и сервис, 2015. - 320 с. 

3. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление – Учебник, 2016 г. 

4. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – М.: Норма, 2016.  

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки – экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Жергілікті қаржыны басқару  

Управление местными финансами 

Код дисциплины: 

UMF -2307 

Тип дисциплины  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины  

ПД КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения  

3 семестр 

Кол-во кредитов  

5 кредитов ECTS 

Ф.И.О. лектора/профессора 

д.э.н., профессор Кайгородцев А.А. 

Дисциплина раскрывает содержание специфической сферы управления местными финансами. 

Цель: формирование знаний по вопросам местных финансов и функционирования финансовой системы Республики Казахстан . 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  



Экономическая теория, Макроэкономика, Управление проектами и инновационный менеджмент, Корпоративное управление 

Содержание курса дисциплины: 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Теоретические аспекты местного финансового регулирования экономики. 

Направление, формы и методы местного финансового регулирования экономики. Нормативно – правовое обеспечение местного 

финансового регулирования экономики. Анализ современного состояния местного финансового регулирования экономики. Проблемы и 

перспективы местного финансового регулирования экономики. Финансовый контроль в системе управления местными финансами. Местное 

финансовое регулирование и макроэкономическое равновесие. Актуальные проблемы финансов в рыночной экономике. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, профессиональной, исследовательской компетенций. 

В результате изучения дисциплины магистранты 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. 

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 финансового регулирования государства на разных уровнях национальной экономики. 

Рекомендуемая литература: 

1. Финансы и менеджмент/Finanzas y Gerencia: Т. В. Седова — Санкт-Петербург, Менеджер, 2014 г.- 144 с. 

2. Финансы предприятий: Учебник: В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев — Санкт-Петербург, ТК Велби, Проспект, 2014 г.- 352 с. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит: В. А. Галанов — Москва, Форум, 2015 г.- 416 с. 

4. Финансы, деньги, кредит и банки: В. Е. Леонтьев, Н. П. Радковская — Санкт-Петербург, Знание, ИВЭСЭП, 2014 г.- 384 с. 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки – экзамен. 

Язык обучения: русский.  

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Аймақ экономикасын басқару 

Управление экономикой региона 

Код дисциплины: 

UER -1303 

Тип дисциплины  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины  

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


ПД КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения  

1 семестр 

Кол-во кредитов  

5 кредитов ECTS  

Ф.И.О. лектора/профессора 

к.э.н., доцент Кинашева Ж.Б. 

Дисциплина изучает процессы формирования экономических районов и хозяйственных комплексов административно-

территориальных единиц в условиях усиления региональной направленности экономических реформ и пространственной интеграции 

экономики Казахстана. 

Цель: приобретение магистрантами знаний, практически применимых для управления регионом.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Экономическая теория, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики 

Содержание курса дисциплины: 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: предмет региональной экономики и управление, понятие и типологизация 

регионов, теоретические основы региональной экономики и управления, регион как объект хозяйствования и управления, экономический 

потенциал региона и его оценка, регион как объект макроэкономического анализа, историко-географическая характеристика экономики 

регионов РК, необходимость и сущность государственного регулирования развития регионов, формирования системы· управления 

регионом, региональный менеджмент, планирование и прогнозирование развития экономики регионов, региональные программы, 

специальные экономические зоны как инструмент региональный политики. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: о роли региональных факторов в экономическом развитии экономики РК. 

Уметь: исследовать социально- экономические проблемы регионов Казахстана используя зарубежный опыт. 

Владеть:  теоретическими и практическими навыками в основных вопросах дисциплины. 

Быть компетентными: в анализе и оценке экономики региона, в применении эффективных форм и методов  социально-экономического 

управления на региональном уровне. 

Рекомендуемая литература: 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 2014. – 350 с. 

2. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.– 239с. 

3. Коноваленко Е.Г. Региональная экономика и управление. –СПб.: Питер, 2015. – 228 с. 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки – экзамен 

Язык обучения: русский. 



 

Название курса/дисциплины/юнита  

Корпоративті басқару 

Корпоративное управление 

Код дисциплины 

KU -1303 

Тип дисциплины 

МВОС 

Уровень курса/дисциплины  

ПД КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения  

1 семестр 

Количество кредитов  

5 кредитов ECTS 

Ф.И.О. лектора/профессора 

д.э.н., профессор Кайгородцев А.А. 

Дисциплина «Корпоративное управление»  изучает целостное представление о принципах и методах управления корпорациями в 

условиях в условиях членства Казахстана в ВТО и усиления глобальной конкуренции. 

Цель курса -  формирование у магистрантов основополагающих знаний в области корпоративных отношений в объеме, необходимом 

для последующего самостоятельного анализа современных проблем.   

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Экономическая теория, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики 

Содержание курса дисциплины: 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Сущность и значение корпоративного управления. Система 

корпоративного управления. Базовые принципы корпоративного управления. Модель корпоративного управления. Основные участники 

системы корпоративного управления. Принципы корпоративного управления ОЭСР. Основные механизмы управления акционерным 

обществом. Проблемы корпоративного управления. Риски управления современной компанией. Пути преодоления проблем и снижения 

рисков для акционеров. Англо-саксонская, континентальная и японская модели корпоративного управления. Казахстанская модель 

корпоративного управления. Защита прав акционеров. Общие права акционеров. Статус Кодекса корпоративного управления в Казахстане. 

Корпоративная культура. Сущность корпоративной культуры. Элементы корпоративной культуры высшего уровня. Элементы 

корпоративной культуры низшего уровня. Сущность и виды рисков. Сущность управления предпринимательскими рисками. Политика 

управления рисками. Внутренняя среда компании в контексте риск-менеджмента. Определение аппетита на риски и уровня удерживающей 

способности. Идентификация рисков. Оценка рисков. Управление рисками. Контроль. Информация, коммуникация и мониторинг в системе 



управления рисками. Инвестиционная деятельность и инвестиционная привлекательность корпорации. Понятие инвестиций и капитальных 

вложений. Состав и структура капитальных вложений. Инвестиционная политика корпорации. Оценка уровня инвестиционной 

привлекательности компании. Рейдерство и экономическая безопасность корпорации. Сущность рейдерства. Особенности казахстанского 

рейдерства. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: сущность корпоративного управления; специфику корпоративного управления в РК; тенденции развития корпоративных 

отношений в РК и за рубежом; права и обязанности акционеров; порядок избрания и деятельности органов корпорации; полномочия 

корпоративного секретаря; содержание и порядок разработки Кодекса корпоративного управления; методы разработки дивидендной 

политики корпорации; методы разработки инвестиционной политики корпорации; порядок проведения внутреннего и внешнего аудита в 

акционерном обществе; способы обеспечения экономической безопасности корпорации. 

Уметь: использовать полученные знания применительно к условиям корпоративного управления РК; готовить управленческие решения 

с учетом специфики корпоративного управления. 

Владеть: навыками решения проблем, возникающих в процессе корпоративного управления; делать расчеты, необходимые при 

проведении кумулятивного голосования, определении размера дивидендов; работать с нормативно-законодательной базой в области 

корпоративных отношений. 

 Быть компетентным: в использовании и применении полученных знаний применительно к условиям корпоративного управления РК. 

Рекомендуемая литература: 

1. Шихвердиев А.П. Основы корпоративного управления. - М., 2014. 

2. Кныш М.И., Пучков В.В., Тютиков Ю.Л. Стратегическое управление корпорациями. - СПб.: Из-во «КультинформПресс». 237 с. 

3. Антонов В.Г. и др. Корпоративное управление. Учебное пособие.М. 2016 Г. 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экономическая политика и конкурентоспособность РК 

Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі 

Код дисциплины 

EPKRK-1304 

Тип дисциплины 

МВОС 

Уровень курса/дисциплины  

ПД КВ 

Год обучения 

1 год 



Семестр обучения  

2 семестр 

Количествово кредитов  

5 кредитов ECTS 

Ф.И.О. лектора/профессора 

Абылайханова Т.А. 

Изучение курса «Экономическая политика и конкурентоспособность РК» дает точное понимание роли государства в формировании и 

реализации экономической стратегии государства.  

Цель курса: овладение магистрантами теоретических знаний и методологических основ, методов и инструментов эффективного 

проведения экономической политики в условиях рынка 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Экономическая теория, Макроэкономика, Актуальные проблемы институциональной экономики, Теория и практика государственного 

управления 

Содержание курса дисциплины: 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: освоение методологических, теоретических, методических и 

инструментальных средств государственной экономической политики; раскрытие роли государства в выработке стратегии 

конкурентоспособности национальной экономики, исходя из современных вызовов глобализации и финансовой нестабильности, усиления 

конкуренции на мировых рынках, возрастания роли науки и инноваций, развития человеческого потенциала.   

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: теоретические и методологические аспекты проведения экономической политики и повышение конкурентоспособности страны, 

основные характеристики и закономерности разработки и реализации экономической политики государства. 

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

практических решений по повышению конкурентоспособности национальной экономики. 

Владеть: навыками применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области экономической политики. 

Быть компетентными: в применении форм и методов системного, экономического, политического и ситуационного анализа в области 

разработки и реализации практических решений по повышению конкурентоспособности национальной экономики. 

Рекомендуемая литература: 

1. Велесько, Е. И. Стратегический менеджмент / Е.И. Велесько, А.А. Неправский. - М.: БГЭУ, 2016.  

2. Верин, Сергей Современные подходы к организации стратегического менеджмента / Сергей Верин. - М.: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2017.  

3. Грушенко, В. И. Менеджмент. Восприятие сущности менеджмента в условиях стратегических изменений / В.И. Грушенко. - М.: ИНФРА-

М, 2017.  

4. Егоршин, А. П. Стратегический менеджмент / А.П. Егоршин. - М.: НИМБ, 2017. 

5.Сабден О. Конкурентоспособная экономика и инновации: Монография.- Алматы,2015. 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 



Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Қазақстан Республикасының аймақтық дамуын мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование регионального развития в РК 

Код дисциплины: 

GRRRK – 2306 

Уровень курса/дисциплины  

ПД КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения  

3 семестр 

Кол-во кредитов  

7 кредитов ECTS 

Ф.И.О. лектора/профессора 

к.э.н., доцент Болгауов Т.А. 

Изучение данной дисциплины способствует регионализации экономического мышления и образования.  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. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Государственное регулирование экономики, Управление проектами и инновационный менеджмент, Организация государственной  

службы, Корпоративное управление 

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 магистрант 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 региональной экономики 

и экономической политики государства, в применении форм и методов государственного регулирования экономики. 

1. Ларина Н.И. Государственное регулирование регионального развития [Текст] / Н.И. Ларина. - Мир, Россия, Сибирь - Новосибирск: Изд-во 

ИЭОПП СО РАН, 2015. - 512 с. 

2. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление [Текст] / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин - М.: ИНФРА-М, 2016. - 278 с. 

3. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов [Текст] / А.Г. Гранберг, - М.: ГУ ВШЭ, 2016. - С. 349-352,357-360. 

4. Видяпина В.И., Степанова М.В. Региональная экономика [Текст] / Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-М, 

2017. - 410 с. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование реального сектора экономики  

Код дисциплины: 

GRRSE -2307 

Тип дисциплины  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины  

ПД КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения  

3 семестр 

Кол-во кредитов  

5 кредитов ECTS 

Ф.И.О. лектора/профессора 

к.э.н. Кинашева Ж.Б. 

Дисциплина раскрывает роль и значение государственного регулирования реального сектора экономики, как неотъемлемой части 



современных экономических систем, играя ключевую роль в достижении устойчивого развития и роста экономики. 

Целью курса является изучение теоретических и практических аспектов государственного регулирования реального сектора 

экономики. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Экономическая теория, Макроэкономика, Управление проектами и инновационный менеджмент, Корпоративное управление 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теоретические основы государственного регулирования реального 

сектора экономики; принципы и методы государственного регулирования экономики, практику государственного регулирования реального 

сектора экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, торговли. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знатъ: теоретические основы государственного регулирования реального сектора экономики; принципы и методы государственного 

регулирования экономики с целью повышения ее эффективности и конкурентоспособности; практику государственного регулирования 

реального сектора экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, торговли; законодательство и 

нормативно-правовые акты по поддержке предпринимательства; опыт зарубежных государств по государственному регулированию 

реального сектора экономики; 

Уметъ: выделять приоритетные отрасли национальной экономики с целью обеспечения ее эффективного развития; принимать 

эффективные управленческие решения в области регулирования развития реального сектора экономики; 

Владетъ: практическими навыками работы с инструментами и методами государственного регулирования развития реального сектора 

экономики. 

Быть компетентными: в применении теоретических и практических аспектов государственного регулирования реального сектора 

экономики 

Рекомендуемая литература: 

1. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики. - Алматы: Экономика, 2015. 

2. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики.М.: ИНФРА-М, 2015. 

3. Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и социальных процессов. - М.: Гардарики, 2014. 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки – экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Актуальные проблемы институциональной экономики 

Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері 

Код дисциплины: 

APIE -1206 

Тип дисциплины  

МВВК 



Уровень курса/дисциплины  

БД КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения  

1 семестр 

Кол-во кредитов  

5 кредита ECTS 

Ф.И.О. лектора/профессора 

к.э.н. Болгауов Т.А. 

Знания по дисциплине «Актуальные проблемы институциональной экономики» необходимы для магистрантов понимания 

экономического поведения потребителей и фирм на институциональном уровне; применения в практической деятельности теории прав 

собственности, транзакционных издержек,   контрактов, институциональных изменений.  

Цель курса: понять и изучить экономическое поведение потребителей и фирм на институциональном уровне; применить в 

практической деятельности теории прав собственности, транзакционных издержек,  контрактов, институциональных изменений. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, история экономических учений. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: генезис и концептуальные особенности институционализма, введение в 

институциональный анализ понимание экономического поведения потребителей и фирм на институциональном уровне,  институт как 

основной элемент институционального анализа, правила функционирования экономики, экономическая теория прав собственности, теория 

контрактов, трансакционные издержки и их виды, институциональное развитие в экономике Казахстана. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: теорию системы знаний об общих методологических и инструментальных предпосылках институциональной экономики, 

явлениях и процессах экономической жизни общества с позиций неоинституциональной теории. 

Уметь: осуществлять исследования с институциональным методом анализа основных экономических агентов, а также формировать 

умений ориентироваться в современной экономической ситуации с позиции трактовок институциональных изменений. 

Владеть: навыками применения институционального анализа при исследовании актуальных проблем современной рыночной 

экономики, к исследованиям собственности, различных видов контрактов, рынка и фирм, государства. 

Быть компетентным: в применении институционального анализа при исследовании актуальных проблем современной рыночной 

экономики. 

Рекомендуемая литература: 

1. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – Введение, лекция №1,2, с.4-33. 

2. Аузан А.А. Институциональная экономика - Новая институциональная экономическая теория, М,2015.  

3.Агапова, И. И. Институциональная экономика / И.И. Агапова. - М.: Магистр, 2017. 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 



Методы/формы оценки – экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Управление проектами и инновационный менеджмент 

Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент 

Код дисциплины 

UPIM-5201 

Тип дисциплины 

МBВК 

Уровень курса/ дисциплины  

БД КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 

Количество кредитов  

7 кредитов ECTS 

Ф.И.О. лектора/ профессора 

д.э.н. Кайгородцев А.А./ к.э.н. Кинашева Ж.Б. 

Дисциплина «Управление проектами и инновационный менеджмент» изучает теоретические и практические основы управления 

проектами предприятия. 

Цель: определения эффективности функционирования его финансово-хозяйственной деятельности путем изучения и использования на 

практике методов инновационного менеджмента.    

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономическая теория, Менеджмент, Маркетинг  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Становление теории инноватики и ее современные концепции. 

Технологические уклады в экономическом развитии. Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов. 

Организационно-экономический механизм внедрения инновационных технологий. Венчурное финансирование. Государственное 

регулирование инновационной деятельности в Казахстане и за рубежом. 

В результате изучения модуля магистранты должны: 

Знать: методики разработки бизнес-планов; инвестиционную политику корпорации. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты плана инновационного развития; принятии решений об инвестировании. 

Иметь навыки: технико-экономических расчетов, необходимых при планировании и анализе инновационной деятельности; принятии 

решений об инвестировании. 



 Быть компетентными: в применении инструментов и механизмов  инновационного менеджмента и управлении  проектами на практике.   

Рекомендуемая литература: 

1. Афонин И.В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2016. 

2. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями: Учебник. – М.: ЮРАИТ, 2015.  

3. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

4. Фатхутдинов Р. А.  Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2015. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский/ казахский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ақпараттық пакет/ ECTS бойынша курс каталогі 

Экономика және басқару кафедрасы 

6М051000 - «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы 

 

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: ғылыми-педагогикалық (2 жыл) және бейіндік (1 жыл)  

1 жыл бейіндік бағыттағы магистранттардың  

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ  

2018-2019 оқу жылы (1 Оқу жылы) 

1 СЕМЕСТР 

21 − 25 тамыз  Магистранттарды университетке қабылдау 

30 тамыз  Қазақстан Республикасының Конституция күні 

26 − 29 тамыз Элективті пәндерге тіркеу 

1 Кыркүйек Білім күні және оқу жылының салтанатты 

 ашылуы 

1 Кыркүйек – 26 қаңтар 1 семестр 

1 Кыркүйек – 8 желтоқсан Теориялық оқу 

15 – 20 қазан Аралық бақылау.  №1 рейтинг  

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының Бірінші 

 Президентінің күні 

10 – 15 желтоқсан Аралық бақылау.  №2 рейтинг  

16 − 17 желтоқсан  Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 

17 – 29 желтоқсан  Емтихан сессиясы 

1 − 2 қаңтар Жаңа жыл 

3 – 26 қаңтар  Эксперименттік-зерттеу жұмысы 

7 қаңтар Рождество  

26 қаңтар 1 семестрдің аяқталуы 

28 қаңтар – 9 ақпан Қысқы демалыс 

2 СЕМЕСТР 

11 ақпан – 20 сәуір 2 семестр 

11 ақпан – 16 наурыз  Өндірістік практика 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 



21 − 23 наурыз Наурыз мейрамы 

18 наурыз – 20 сәуір Эксперименттік-зерттеу жұмысы 

20 сәуір   2 семестрдің аяқталуы 

22 сәуір – 4 мамыр Кешенді емтитхан 

1 мамыр  Қазақстан халқының бірлігі күні 

7 мамыр Отан қорғаушылар күні 

9 мамыр Жеңіс күні 

6 мамыр – 1 маусым  Магистрлік жобаны рәсімдеу 

3 − 15 маусым Магистрлік жобаны қорғау 

 

 

2 жыл  ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттардың АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ  

2018-2019 оқу жылы  

1 СЕМЕСТР 

21 - 25 тамыз  Магистранттарды университетке қабылдау 

30 тамыз  Қазақстан Республикасының  

Конституция күні 

26 - 29 тамыз Элективті пәндерге тіркеу 

1 Кыркүйек Білім күні және оқу жылының  

салтанатты ашылуы 

1 Кыркүйек – 29 желтоқсан 1 семестр 

3 Кыркүйек – 15 желтоқсан Теориялық оқу 

15 – 20 қазан Аралық бақылау.  №1 рейтинг  

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының  

Бірінші Президентінің күні 

26 қараша - 8 желтоқсан Теориялық оқумен қатар 

 ғылыми-зерттеу жұмыстары 

10 – 15 желтоқсан Аралық бақылау.  №2 рейтинг  

16 - 17 желтоқсан  Қазақстан Республикасының  

Тәуелсіздік күні 

17 – 29 желтоқсан  Емтихан сессиясы 

1 - 2 қаңтар Жаңа жыл 

29 желтоқсан 1 семестрдің аяқталуы 

7 қаңтар Рождество  



1-12 қаңтар Қысқы демалыс 

2 СЕМЕСТР 

14 қаңтар – 27 сәуір Теориялық оқу 

25 ақпан − 2 наурыз  Аралық бақылау.  №1 рейтинг  

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

21 – 23 наурыз Наурыз мейрамы 

15 – 27 сәуір Теориялық оқумен қатар 

 ғылыми-зерттеу жұмыстары 

22 − 27 сәуір Аралық бақылау.  №2 рейтинг  

1 мамыр  Қазақстан халқының бірлігі күні 

29 сәуір – 18 мамыр Экзаменационная сессия 

7 мамыр Отан қорғаушылар күні 

9 мамыр Жеңіс күні 

20 мамыр – 20 июля Научно-исследовательская работа 

6 июля День Астаны 

22 июля – 3 тамыз Летний семестр 

3 СЕМЕСТР 

1 Кыркүйек Білім күні және оқу жылының 

 салтанатты ашылуы 

1 Кыркүйек – 28 желтоқсан 3 семестр 

1 Кыркүйек – 14 желтоқсан Теориялық оқу 

14 – 19 қазан Аралық бақылау.  №1 рейтинг  

4 − 23 қараша Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының 

 Бірінші Президентінің күні 

25 қараша − 7 желтоқсан Теориялық оқумен қатар  

ғылыми-зерттеу жұмыстары 

9 – 14 желтоқсан Аралық бақылау.  №2 рейтинг  

16 - 17 желтоқсан  Қазақстан Республикасының  

Тәуелсіздік күні 

18 – 28 желтоқсан  Емтихан сессиясы 

1 − 2 қаңтар Жаңа жыл 

30 желтоқсан 3 семестрдің аяқталуы 

7 қаңтар Рождество  



1 − 11 қаңтар Қысқы демалыс 

4 СЕМЕСТР 

13 қаңтар – 4 сәуір 4 семестр 

13 қаңтар – 4 сәуір  Зерттеу іс-тәжірибесі 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

21 – 23 наурыз Наурыз мейрамы 

4 сәуір 4 семестрдің аяқталуы 

6 − 18 сәуір Кешенді емтитхан 

1 мамыр  Қазақстан халқының бірлігі күні 

7 мамыр Отан қорғаушылар күні 

9 мамыр Жеңіс күні 

20 сәуір – 16 мамыр  Магистерлік  диссертацияны рәсімдеу 

18 мамыр – 6 маусым Магистерлік  диссертацияны қорғау 

3.   ЖОО басшылары:  

Ректор – з.ғ.к., PhD докторы Толеген М.А. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор - Phd докторы Сералин Г.А. 

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

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

Академиялық саясат және білім беру бағдарламалары басқармасы департаментінің директоры – Стеблецова И.С. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау басқармасының бастығының м.а.– Сәдірбекова Н.Ә.  

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе және жұмысқа орналастыру бөлімінің бастығының м.а.– Рустемова Н.К. 

ЖОО кейінгі білім беру бөлімінің бастығы – Ныкмуканова М.М. 

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

Экономика және құқық факультетінің деканы– Мухамедиева А.Г. 

Экономика және басқару кафедрасы меңгерушісінің м.а.   – Абылайханова Тана Абылайхановна. 

4. ЖОО жалпы сипаттамасы: университет қазіргі уақытта мемлекеттік 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 мамандық. 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. Қазгі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 19 кафедрада іске асырылады.  

Бакалаврларды дайындау келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі: 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару, 

5В050600 - Экономика, 5В090200 - Туризм, 5В050700 -Менеджмент, 5В050800 – Есеп және аудит,  5В050900 - Қаржы. 

Магистранттарды дайындау келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі: 6М050600 - Экономика, 6М051000 - Мемлекеттік 

және жергілікті басқару, 6M050900 - Қаржы. Оқу процесінде кафедрадағы оқытушылардың, аспиранттардың, 



магистранттар мен студенттердің барлық бағыттағы материалдары белсенді түрде қолданылады. ҒЗЖ, СҒЗЖ нәтижелері 

оқу процесіне енгізілген. 

5. «Экономика және басқару»  кафедрасы келесі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды: 

Бакалавриат 

5В050600 - «Экономика»  

5В050700 - «Менеджмент» 

5В090200 - «Туризм» 

      5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

Магистратура 

6M050600 - «Экономика» 

6М051000- Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша оқу ұзақтығы  - 2 жыл, бейіндік бағыт бойынша – 1 жыл. Магистр дәрежесін 

алған түлектер, ғылыми жұмысқа бейін білдірген және дайындықтың жоғары деңгейін көрсеткен  магистранттар, 

ғылыми дайындыққтарын мамандық бойынша PhD докторантурасында жалғастыра алады.    

Бакалавриат 5В050600 Экономика. Оқу ақысы: іштей оқу формасы бойынша 342 900 тенге. 

Магистратура: бар 

Докторантура:  

Магистратура: 6М051000 ББ - «Мемлекеттік және жергілікті басқару» ғылыми-педагогикалық (2 жыл) және бейіндік (1 

жыл) бағыт.  

Оқу ақысы: іштей оқу формасы 396 000 тенге  жылына.  

6.Қабылдау ісшарасы (ереже) мен бағдарламаға қабылдау 

ЖОО қабылдау міндеті мемлекеттік нормативті-құқықтық құжаттармен анықталады (Білімді ұйымдастыруда оқуға 

типтік қабылдау ережесі жоғарғы кәсіби білім оқу бағдарламасында іске асырылады., Қазақстан Республикасы үкіметінің 

қаулысында 2012 жылдың 19 қаңтарынан бастап № 111 бекітілген, Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысында 2016 

жылдың 14 шілдесінен бастап  №405) өзгертулер мен толықтырулар еңгізілген.  

Бағдарламаға қабылдау «Білім», «Қазақстандық жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік білім беру 

мекемесі» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Магистр дәрежесі. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 109 Қаулысымен бекітілген «Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымына қабылдаудың типтік ережелері» 

және олардың негізінде «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының магистратурасына түсу ережесі» С. 

Аманжолов». 

Университет магистратурасында ғылыми, педагогикалық және басқарушы кадрларды даярлау ғылыми және 

педагогикалық бағыт бойынша 2 жыл мерзімімен, бейіндік бағыт бойынша 1 және 1,5 жыл мерзімімен жүзеге 

асырылады.  

Магистратурада білім алу тек күндізгі оқыту нысанында жүзеге асырылады.  



Университет магистранттарының контингентін қалыптастыру ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлауға 

мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты және өзге де көздер есебінен оқу 

ақысын төлеуі арқылы жүзеге асырылады.  

Магистратураға азаматтарды қабылдау түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге 

асырылады. Магистратураға қабылдау даярлау мамандықтарын көрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 

құжаттарды қабылдау басталатын күнге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмей жарияланады.  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша, соның ішінде мақсатты түрде даярлау шеңберінде оқуға үміткер 

азаматтардың өтініштерін қабылдау магистранттар  даярлауды жүзеге асыратын базалық ЖОО жүзеге асырылады.  

Университеттің магистратурасы түсушілердің өтінішін қабылдау 3 – 31 шілде аралығында жүргізіледі. Шетел тілі 

бойынша магистратураға түсу емтихандары – 10 тамыздан 15 тамызға дейін,мамандық бойынша - 16 тамыздан 20 

тамызға дейін, қабылдау 25 тамызға дейін жүргізіледі. 

Университет магистратурасына жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламасын меңгерген тұлғалар қабылданады. 

Магистратура түсуге құжаттар тиісті білім беру бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық пререквизиттері болған 

жағдайда қабылданады. Әрбір мамандық/білім беру бағдарламасы үшін қажетті пререквизиттер тізімі университет 

ректорымен бекітіледі.  

Магистратураның білім беру бағдарламаларын игеруге қажетті пререквизиттерді меңгермеген тұлғалар үшін түсу 

естихандарын өткеннен кейін ақылы түрде қажетті пәндерді меңгереді деген шартпен құжаттарын тапсыруға рұқсат 

беріледі. 

Магистратураға түсуші адамдар түсу емтихандарын:  

1) таңдауы бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс; араб тілін білу талап етілетін мамандықтарға түсуші 

тұлғалар үшін араб тілі бойынша);  

2) мамандық бойынша тапсырады.  

3.2 Мынадай емтихандар бойынша:  

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of 

English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 87), 

(TOEFL, шекті балл – кемінде 560 балл), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – кемінде 6.0);  

неміс тілі: Deutsche Sprachprьfung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/С1 

деңгейі);  

француз тілі: Test de Francais International™ (TFI – оқу және тындалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен 

емес), Diplome d'Etudes en Langue francaisе (DELF, В2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue francaisе (DALF, С1 

деңгейі), Тest de connaissance du francais (TCF – кемінде 400 балл) бойынша Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық 

құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттары бар адамдар 

магистратураға және докторантураға шет тілі бойынша түсу емтиханынан босатылады. 

ЖОО-ның қабылдау комиссиясы ұсынылған сертификаттардың шынайылылығын тексереді. 

Магистранттар құрамына қабылдауды университеттің қабылдау комиссиясы жүзеге асырады. Магистратура құрамына 



қабылдау емтихандардың қорытындысы бойынша келесі балл алғандар өтеді: ғылыми және педагогикалық магистратура 

мен докторантураға шетел тілі - 50 балдан төмен емес және мамандық бойынша - 50 балдан төмен емес, ал бейіндік 

бағыттағы магистратураға шетел тілі бойынша - 30 балдан төмен емес және мамандық бойынша 50 балдан төмен емес.  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түсу емтихандарының қосындысында 1-кестеге сәйкес бағалаудың 

100 балдық шкала бойынша мынадай ең жоғары балл жинаған адамдар қабылданады:  

1) ғылыми-педагогикалық магистратураға, докторантураға – кемінде 150 балл;  

2) бейінді магистратураға – кемінде 130 балл, оның ішінде шет тілінен – кемінде 30 балл.  

Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты бар адамдарға бағалаудың 100 

балдық шкаласы бойынша ең жоғары балл қосылады. 

Оқу 

бағдарлам

алары 

туралы 

ақпарат 

(курс 

каталогы) 

1. Оқу бағдарламаларының жалпы сипаттамасы  

 Берілетін деңгей/квалификациясы: 

6М051000 - «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының  магистрі (2 жыл); 

6М051000 - «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі (1 жыл). 

Магистрлік оқу бағдарламасын сәтті меңгерген түлектер PhD докторантурасында оқуға дайын; 

 Оқу деңгейлері  (кезеңдері): 

Екінші деңгей (магистратура) 

Жоғарғы оқудың келесі кезеңі бойынша оқуды жалғастыру мүмкіндігі (докторантура PhD). 

 Бағдарламаның білімдік және кәсіби мақсаттары /оқу ары қарай жалғастыру мүмкіндігі: 

- Қазақстан тарихы, заманауи информациялық технологиялар, мемлекеттік, шет және орыс тілін ұлтаралық білім беру 

құралы ретінде білу, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының заңдарын білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық 

білімді қамтамасыз ету; 

- экономикалық, жалпыбасқарушылық, өндірістік-экономикалық сипаттағы тереңдетілген біліммен қамтамасыз ету;  

- терең теориялық әлеуметтік-экономикалық, экономикалық-саяси, кәсіби сипаттағы біліммен қамтамасыз ету. 

 Кәсіби қызмет бағыттары: 

6М051000 - «Мемлекттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша оқу бағдарламасы шегінде магистрант бір оқу 

бағдарламасын таңдау мүмкіндігіне ие: «Аймақтық басқару», «Экономика және мемлекеттік басқару». 

 Кредиттер көрсетілген бағдарлама құрылым: 

2018 жылғы тапсыру бағдарламасының құрылымы  (№1 қосымша). 

 Қорытынды емтихандар 

Әр пән бойынша емтихан тапсырылады – ауызша және жазбаша түрде, емтихан билеттері немесе тест түрінде. 

Магистрлік жұмысты қорғау мен мамандық бойынша мемлекеттік емтихан: 

3)  4 семестрде ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттарда; 

 2 семестрде бейіндік бағыттағы магистранттарда  

 Әр пән бойынша дәріскердің тегі, аты, жөні: 

1. Данилевич Ю.И.- п.ғ.к., пән «Психология». 



2. Завалко Н.В.- п.ғ.д., педагогика және психология кафедра профессоры, пән «Педагогика». 

3. Игибаева А.К. - п.ғ.д., педагогика және психология кафедра доценті, «Педагогика» пәндері бойынша курс оқиды. 

4. Капышева Г.К. - п.ғ.к., шет тілдер кафедрасы, пән «Шет тілі (кәсіби)». 

5. Сейтембетов Е.Ж. - ф.ғ.к., философия және әлеуметтік-саяси теория кафедрасы, «Тарих және ғылым философиясы» 

пәні бойынша курс оқиды 

6. Кайгородцев А.А. - э.ғ.к., экономика және басқару кафедрасының профессоры, келесі пәндер бойынша курстар 

оқиды «Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері», «Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент», 

«Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі», Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу», 

«Корпоративті басқару».  

7. Болгауов Т.А. - э.ғ.к., экономика және басқару кафедрасының ассоц.профессор  , келесі пәндер бойынша курстар 

оқиды «Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы», «Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері», 

«Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру», , «Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу». 

8. Ситникова Е.С. - э.ғ.к., экономика және басқару кафедрасының ассоц.профессор, келесі пәндер бойынша курстар 

оқиды «Адами капиталды мемлекеттік басқару». 

9. Кинашева Ж.Б. – э.ғ.к., доцент экономика және басқару кафедрасының, келесі пәндер бойынша курстар оқиды 

«Муниципалды менеджмент және өзін өзі басқару», «Жергілікті қаржыны басқару», «Аймақтық экономиканы 

моделдеу», «Қазақстан Республикасының аймақтық дамуын мемлекеттік реттеу». 

10. Мухамедиева А.Г. . – э.ғ.к., доцент экономика және басқару кафедрасының, келесі пәндер бойынша курстар оқиды 

«Менеджмент». 

Жеке 

пәндердің 

сипаттама

сы 

(курсов, 

юнитов): 

1А Қосымшасы 

Оқырманд

арға  

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.  

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, «Қазақстан студенттерінің отряды. 

"PARASAT" студенттерге қызмет көрсету орталығы - "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 

асыруға бағытталған, оның мақсаты жоғары қызмет көрсету стандарттары негізінде "бір терезе" қағидаты бойынша білім 

алушыларға әкімшілік, консультативтік сипаттағы қызметтерді ұсыну.ҚОО студенттер, магистранттар, докторанттар 

және білім алушылардың ата-аналары үшін 30-дан астам қызмет түрлерін көрсетеді. Барлық қызметтер тұтынушы үшін 

құжаттардың қағаз көлемі мен уақытын үнемдеп оңтайландырылған. 

Оқу үшін жасалған жағдайлар –  

Интерактивті құралдары бар кабинеттер – 2 

Мультимедиялық зал - 1 

Зертханалар – 4 

Спорт залдары - 1 

Жүзу зертханасы - 1 

Оқ залы - 1 

Жастар ассоциациялары: 

-  «Кыран» полицияға қарасты студенттер жасағы 

- Дебат клубы;  

- Студенттік заң клиникасы; 

- «Әлем» би клубы  

- Фольклорлық қазақ ансамбль; 

- Студенттік театр; 

- Факультеттің КВН командалары; 

- Жанрлық әндер шығармашылық бірлестігі; 

-  «Жас Қалам» жас ақындар шығармашылық бірлестігі. 



 1 Қосымша 

2018 жылғы жинақтау бағдарламасының құрылымы 

 

6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

2018 жыл, 1 курс 

 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән циклі 

The cycle 

of 

disciplines 

 

Пәннің коды 

Код дисциплин 

Code of discipline 

Пән атауы 

Наименование дисциплин 

Name of the discipline 

 

 

Кредит саны ECTS 

Количество 

кредитов ECTS 

Number of ECTS 

credits 

Семестр 

Semester 

 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

Sht(k)-5202 Шет тілі (кәсіптік) 

3 1 Iya(p) -5202 Иностранный язык (профессиональный) 

FL (P) -5202 Foreign language (Professional) 

БД КВ 

БП ТК 

BS SC 

IKT -1207 Іскерлік қазақ тілі 

3 2 DKz-1207 Деловой казахский язык 

PKL-1207 Professional Kazakh Language 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

GTF-5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

3 1 IFN -5201 История и философия науки 

Hphs-5201 History and philosophy of science 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

Psi-5204 Психология 

3 1 Psi-5204 Психология 

Psy-5204 Psychology 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

Ped-5203 Педагогика 

3 1 Ped-5203 Педагогика 

Ped-5203 Pedagogics 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

MKU -1302 Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 

5 2 OGS -1302 Организация государственной службы 

OPS -1302 Organization of public service 

БД КВ AKMB-2209 Адами капиталды мемлекеттік басқару 5 3 



 БП ТК 

BS SC 

GUChK-2209 Государственное управление человеческим капиталом 

SGHC-2209 State governance of human capital 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

 

MZhBOB -2305 Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 

7 3 
GMUS -2305 Государственное и местное управление и самоуправление 

SLGSG -2305 State and local government and self- government 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

OOMM - 2306 Өзін-өзі басқару және муниципалдық менеджмент 

7 3 MMS - 2306 Муниципальный менеджмент и самоуправление 

MMLG - 2306 Municipal management and local government 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

ZhKB -2307 Жергілікті қаржыларды басқару 

5 3 UMF -2307 Управление местными финансами 

MLF -2307 Management of local finances 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

AEM -1304 Аймақтық экономиканы моделдеу 

5 2 MRE -1304 Моделирование региональной экономики 

SRE -1304 Simulation of the regional economy 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

UER -1303 Управление экономикой региона 

5 1 AEB -1303 Аймақ экономикасын басқару 

MER -1303 Management by the economy of region 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

 

KB -1303 Корпоративті басқару 

5 1 
KU -1303 Корпоративное управление 

CG -1303 
Corporate governance 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

ESKRBK -1304 Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі 

5 2 
EPKRK -1304 Экономическая политика и конкурентоспособность РК 

EPCK-1304 Economic policy and competitiveness of Kazakhstan 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

RKADMR -2306 
Қазақстан Республикасының аймақтық дамуды 

мемлекеттік реттеу 

7 3 GRRRK -2306 
Государственное регулирование регионального развития 

в РК 

SRRRDRK -2306 
State regulation of regional development in the Republic of 

Kazakhstan 

ПД КВ ENSMR -2307 Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу 5 3 



ПП ТК 

PS SC 
GRRSE -2307 

Государственное регулирование реального сектора 

экономики 

SRRE -2307 State regulation of the real economy 

БД КВ 

БП ТК 

BS SC 

IEOM -1206 Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері 

5 2 APIE -1206 Актуальные проблемы институциональной экономики 

APIE -1206 Actual problems of institutional economics 

БД КВ 

БП ТК 

BS SC 

ZhBIM -1205 Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент 

7 2 UPIM -1205 Управление проектами и инновационный менеджмент 

PMIM -1205 Project Management and Innovation Management 

 

 



 1А Қосымшасы 

 

Жеке пәндер (курс, юнит) сипаттамасы  

(6М051000 - «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

бейіндік, 1 ж., 2018 жыл) 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Ғылым тарихы мен философия  

История и философия науки 

Пәннің коды IFN -5201 

Пәннің типі ООМ 

Курс/пән деңгейі БД ОК 

Оқу жылы 

1 жыл 

Оқыту семестрі 

1семестр 

Кредиттер саны  

3 кредит, ECTS бойынша 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

ф.ғ.к. Сейтембетов Е.Ж. 

Мақсаты– негіздерін, даму логикасын және ғылыми білімді қалыптастыру жолдарын зерттеу 

Пререквизиттері  

- «Философия» пәні (бакалавриат); 

- философиялық әдебиеттермен жұмыс істеу білуі. 

Пәннің мазмұны: 

Құзыреттілік 

құзыреттілік дүниетанымы: 

білуі тиіс: ғылымға дейінгі, ғылыми және ғылымнан кейінгі танымның негізгі эпистемологиялық үлгілері, формалары мен әдістері;  

меңгеруі тиіс: тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында туындайтын мәселелерді 

тұжырымдайды және шешеді; қажетті зерттеу әдістерін таңдап, қолданыстағы өзгерістерді өзгертіп, нақты зерттеу міндеттеріне негізделген 

жаңа әдістерді әзірлеу; қазіргі заманғы теория мен тәжірибенің шынайылығын түсіну және талдау; 

дағдысы болуы керек: оз бетінше ғылыми- зерттеу жүргізу,ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге әдістемелік және методологиялық 

білімдерді қолдану, ғылыми мақалаларды жазу, тезистер, конференциялар, симпозиумдар, дөңгелек үстелдер, пікірталастар мен диспуттарда 

сөйлеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 



4.Войтов А. Г. История и Политология науки: оқу құралы / А. Г. Войтов. М.: Дашков и К, 2005. – 692 с. 

5.Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. А. Лебедев. – М.: Академиялық жоба, 2014. 

6.История и Политология науки/ В. В. Ильин [и др.]; под ред. В. В. Ильина.– М.: Академиялық жоба, 2015. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: Орысша/қазақша 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный)  

Пәннің коды :IYa (р) -5202  

Пәннің типі:ООМ 

Курс/пән деңгейі:БД ОК 

Оқу жылы 

1 жыл 

Оқыту семестрі 

1 семестр 

Кредиттер саны  

3 кредит, ECTS бойынша 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

п.ғ.к. Капышева Г.К./ п.ғ.к. Чжан Е.Е./ п.ғ.к.. Федосова С.А. 

Мақсаты -  бағдарламаға енгізілген грамматикалық және лексикалық тақырыптар бойынша тілдің тәжірибелік шеберлігін қамтамасыз ету.  

Пререквизиттері  

- «Шетел тілі» пәні (бакалавриат деңгейлері В1, В2). 

Пәннің мазмұны: Менің ғылыми жұмысым. Менің ғылыми жетекшім. Менің жұмыс күнім. Ғылыми кітапхана. Халықаралық 

ынтымақтастық. Магистратурада оқу. Ғылыми конференция. Мамандық бойынша танымал адамдар. Мамандық бойынша әдебиеттерді 

аудару ерекшеліктері. Ғылыми мақалалардың аннотациясы. Мамандық бойынша мәтінді аудару.  

Құзыреттілік 

құзыреттілік дүниетанымы: 

білуі тиіс:  филологияның негізгі бөлімдерінің мазмұны; 

меңгеруі тиіс: ғылыми ақпарат алу және беру үшін шет тілінде мамандық бойынша өзінің таңдаулы әдебиетін оқу, әлеуметтік және саяси 

әдебиеттерді оқуаудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпараттарды рәсімдеу; мамандығына және ғылыми жұмысына, 

сондай-ақ қоғамдық-саяси және әлеуметтік тақырыптарға байланысты шет тілдеріндегі хабарламалар мен баяндамалар жасауды. 

дағдысы болуы керек: мамандық тақырыбы бойынша өздігінен дайындалған және дайын емтихан деңгейінде монологтық сөйлеу және 

диссертациялық жұмыс бойынша хабарлама, ақпарат, баяндама; диалогтық сөйлеу, ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен 



мамандығына қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Дроздова Т.Ю.Дроздова “English Grammar in Use”, СПб, 2014. 

2. Меркулова У.М. «English for University Students», Санкт-Петербург, 2015. 

3.  Колыхалова, К.С. Махмурян «Учитесь говорить по-английски», М., 2015. 

4. «English Grammar in Use», Raymond Murphy. Cambridge University Press, 2015. 

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

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: Орысша/қазақша 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Психология 

Психология 

Пәннің коды: Psi -5204 

Пәннің типі:ООМ 

Курс/пән деңгейі БД ОК 

Оқу жылы 

1 жыл 

Семестр оқыту 

2 семестр 

Кредиттер саны 

3 кредит, ECTS бойынша 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

п.ғ.к Данилевич Ю.И./ п.ғ.к. Аубакирова Ж.К. 

Мақсаты: магистранттардың психологиялық білімдердің түсіндірме мүмкіндіктері туралы түсініктерін қалыптастыруға, сондай-ақ адам 

психикасына, оның қызметі мен қасиеттеріне біртұтас көзқарас қалыптастыру. 

Пререквизиттері: 

- «Философия» пәні (бакалавриат); 

- психологиялық әдебиетпен жұмыс істеу мүмкіндігі. 

Пәннің мазмұны: «Психология» магистранттар адам ғылымы саласындағы білімін толықтырады, адам санасының дамуының негізгі 

механизмдерін, сондай-ақ қоршаған әлемдегі сананың құрамдас бөліктерінің көрінісін ерекшелейді. Курсты оқып-үйрену нәтижесінде 

магистрант ғылымдар жүйесінде психологияның орны туралы; психиканың қалыптасуының морфологиялық негіздері туралы; ғылыми 

психологияның пайда болуы, дамуы және қазіргі жағдайы туралы біледі. Курсты оқып-үйрену нәтижесінде негізгі психикалық процестерді, 



сондай-ақ типологиялық жеке қасиеттерді зерттеу дағдылары дамытылады. Алынған психологиялық білімнің арқасында магистрант қазіргі 

жағдайдағы ойлау мен әрекет етуге, өз мансабын табысты түрде қалыптастыруға, стресстік жағдайларды ақылмен жеңуге көмектесетін және 

күнделікті стереотиптер мен алдын-ала ескертулерден босатып, басқа адамға батылдықпен бағалайтын рефлексиялық сана қалыптастырады. 

Құзыреттілік 

құзыреттілік дүниетанымы: 

білуі тиіс: қазіргі заманғы психологиялық білімнің негізгі бағыттарын; 

меңгеруі тиіс:   топта жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсыну; 

дағдысы болуы керек: кәсіби сала мен психологияның тоғысында ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыру. 

жалпы білім берудің құзыреттілігі: 

- білімді үнемі жаңартып, кәсіби дағдылар мен қабілеттерін кеңейту жолында. 

коммуникативті құзыреттілік: 

- топта жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсыну; 

әдістемелік: 

1. Ғылыми зерттеулер әдіснамасы саласында. 

2. Кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыруда. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

4. Немов Р.С. Психология. 1-том. - М.: Высшая школа,2016.. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Высшая школа, 2017. 

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – М.,2016 

7. Ярошевский М.Г. Психология. – М.,2014. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: Орысша 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Педагогика 

Педагогика 

Пәннің коды: Ped 5203 

Пәннің типі:ООМ 

Курс/пән деңгейі БД ОК  

Оқу жылы 

1 жыл 

Семестр оқыту 

2 семестр 

Кредиттер саны 



3 кредит, ECTS бойынша 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

п.ғ.д. Завалко Н.В./ п.ғ.д. Игибаева А.К. 

Мақсаты  - Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайының өзгеруі жағдайында оқушының жеке тұлғаны 

қалыптастыруды жүзеге асыратын бүкіл педагогикалық үдеріс туралы теориялық білімдер жүйесін қалыптастыру. 

Пререквизиттері: магистранттқа пәнін оқып білу үшін классикалық гуманитарлық пәндер бойынша бағдарламаның материалын: әдебиет, 

тарих, әлемдік мәдениет және өнер, сондай-ақ жаратылыстану ғылымдары: анатомия және адам физиологиясы туралы білу қажет. 

Пәннің мазмұны: «Педагогика» пәні ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттарды кәсіптік даярлау жүйесінде жетекші орын алады. 

Заманауи жағдайда оны педагогикалық мәдениетті дамыту, болашақ маманның педагогикалық бағыты, мұғалімнің барлық функцияларын 

шығармашылық орындау үшін тұтас дайындықты қамтамасыз етеді. 

Құзыреттілік 

құзыреттілік дүниетанымы: 

білуі тиіс:  қазіргі заманғы педагогикалық білімнің негізгі бағыттарын; 

меңгеруі тиіс:     алынған білімді кәсіптік тәжірибеде қолдану; 

дағдысы болуы керек: әдістемелік көздермен жұмыс істеу. 

жалпы білім берудің құзыреттілігі: 

- білімді үнемі жаңартып, кәсіби дағдылар мен қабілеттерін кеңейту жолында. 

коммуникативті құзыреттілік: 

- топта жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсыну; 

әдістемелік: 

- ғылыми зерттеу әдіснамасы саласында. 

- кәсіби бағытта ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыруда. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

6. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед.вузов: в 2 кн. – М., 2014. 

7. Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М., 2016. 

8. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 2014. 

9. Лихачев Б.Т. Педагогика. – М., 2014. 

10. Педагогика – Алматы, 2015. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық, белсенді (кейс-стади). 

Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: Орысша/ қазақша 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 



Іскери қазақ тілі 

Деловой казахский язык  

Пәннің коды YaDI-1207 

Пәннің типі ООМ 

Курс/пән деңгейі БД КВ 

Оқу жылы 

1 жыл 

Оқыту семестрі 

2 семестр 

Кредиттер саны  

3 кредит, ECTS бойынша 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

ф.ғ.к. Амангельді А.А./ ф.ғ.к. Жилкубаева А.Ш. 

Мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге, мәдени құбылыс ретінде саналы қарым-қатынасқа; мемлекеттік тілді қарым-қатынастың негізгі 

құралы ретінде, адам қызметінің түрлі салаларында білім алу құралы, қоғамда қабылданған моральдық-этикалық нормаларды меңгеру 

құралы; қазақ тілінің эстетикалық құндылығы туралы түсіну. 

Пререквизиттері  

«Қазақ тілі» пәні (А1, А2, В1, В2) 

Постреквизиттері:  

Педагогика, психология 

Пәннің мазмұны: Қазақ тілінің курстың мазмұны коммуникативтік, лингвистикалық және лингвистикалық (тілдік) және мәдени 

құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз ететін құзыреттілік тәсіл негізінде мүмкін мета-пәндік және объективті оқыту 

мақсаттарына қол жеткізу бойынша оқу процесінің жалпы бағытына байланысты. 

Құзыреттілік 

құзыреттілік дүниетанымы: 

білуі тиіс: 
- сауатты сөйлеуді (оның ішінде нақтылығы, дұрыстығы), жазбаша сөйлеу; 

- шешендік тәсілдері; 

- адамдармен қарым-қатынас жасаудың жеке қасиеттері мен типтік мәселелері. 

меңгеруі тиіс:  
- қарым-қатынас этикасын және этикетін сақтауға; 

- әңгімелесушіге жеке көзқарас танытуға және т.б. 

- келіссөздерді,өзге де іскерлік кездесулерді ұйымдастыру және жүргізу. 

дағдысы болуы керек:  
- сол немесе өзге лексиканы игеру; 



- коммуникативті тактиканың болуы; 

- коммуникативтік стратегияны иелену. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: «Рауан»,2015. 

2.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2014.  

3.Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2015. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: Орысша/қазақша 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 

Организация государственной службы  

Пәннің коды  

OGS -1302 

Пәннің типі  

ОМС 

Курс/пән деңгейі  

ПД КВ 

Оқу жылы 

1 жыл 

Оқыту семестрі 

2 семестр 

Кредиттер саны 

5 кредит ECTS 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

э.ғ.к. ., доцент Болгауов Т.А./ аға оқытушы Абылайханова Т.А. 

Пән мемлекеттік қызметтің теориялық негіздері, мемлекеттік қызметтің конституциялық - құқықтық астары жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты - магистранттарға мемлекеттік қызметтің теориясы және практикасы, оның даму тенденциялары туралы теориялық білім 

кешенін қалыптастыру, қазақстандық мемлекеттік қызметті талдау болып табылады. 

Пререквизит:  

Экономиканы мемлекеттік реттеу, корпоративті басқару 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   ҚР мемлекеттік қызметінің құқықтық негіздері, мемлекеттік қызметтің түсінігі, 

принциптері және түрлері, мемлекеттік қызметкердің құқықтық мәртебесі, мемлекеттік қызметтен өту, мемлекеттік қызметкер этикасы, 



мемлекеттік қызметті басқару, штелдердегі мемлекеттік қызмет, мемлекеттік қызметке өту және қызметке мансап, мемлекеттік 

қызметкерлердің мемлекеттік қызметін доғаруы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс: мемлекеттік қызметтің теориялық негіздері, мемлекеттік қызметтің конституциялық - құқықтық астары, мемлекеттік 

қызметтің негізін құраушы элементтерін анықтау – яғни мемлекеттік қызмет элементтерінің түсінігі және мәні, олардың түрлері, міндеттері 

мен функциялары және мемлекеттік қызметті басқаруды зерттеу жайлы.  

Меңгеруі керек: мемлекеттік қызметтің конституциялық - құқықтық негіздерін, қызметтік құқықтық қарым-қатынастарды реттеуші 

нормативтік құқықтық актілерді, жағдайларды зерттеуі және меңгеруі тиіс 

Дағдылануы керек магистранттар экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен магистрлік диссертация 

дайындауға дағдылану. 

Құзыретті болу: мемлекеттік қызметті ұйымдастыру мәселелерін  талдауда әдістері мен формаларын қолдануда. 

Рекомендуемамыр литература: 

1. Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление. М., 2014 

6. 3. Граждан В.Д.  Государственная гражданская служба. М.: Юрайт , 2014 

7. 4. Капаров С.Г. Совершенствование государственной службы в Казахстане. Екатеринбург, 2015.   

8. Уваров В.Н. Государственное управление и государственная служба. Петропавловск. 2014. 

9.Уразбаева Г.Т. Этические основы государственной службы. Оқу құралы. Астана: Академия госуправления при Президенте РК, 2014. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: Орысша/қазақша 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Государственное управление человеческим капиталом  

Адами капиталды мемлекеттік басқару 

GUChK -2209 

Пәннің типі  

ОМС 

Курс/пән деңгейі   

БД КВ 

Оқу жылы 

2 жыл 

Оқыту семестрі  

3 семестр 

Кредит саны  

5 кредит ECTS 



Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

э.ғ.к. ., доцент Ситникова Е.С. 

Пән адами капиталды дамытудың негізгі теориялары,  адам ресурстарының тұрақты дамуын басқару жайлы мағлұматтар алуға 

мүмкіндік береді. 

Мақсаты - магистранттарға адами капиталды дамытудың негізгі теориялары мен қазіргі жағдайдағы адам капиталын басқарудың 

құралдары, механизмдері  жайлы мәліметтер беру. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономиканың мемлекеттік реттеу, Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері, Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі 

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 магистрант: 

 Білуі тиіс:  адами капиталды дамытудың негізгі теориялары,  адам ресурстарының тұрақты дамуын басқару жайлы түсінігін. 

Меңгеруі керек:  адам дамуын басқару пәнінде қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды 

жасауға мүмкіндігі болуы қажет.  

Дағдылануы керек: магистранттер 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  адам ресурстарын жаһандық басқару жүйесінде. 

Рекомендуемамыр литература: 

1. Грэхем Х.Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. – М.: ЮНИТИ, 2015.  

2.Джой – Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов // Д. Джой – Меттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте / Изд.3-е. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 

2016. – 432 с.  

3.Лавлок Кристофер. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия /4-е изд. Пер. с англ.– М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. – 

1008 с.  

4.Соколова М.И., А.Г. Дементьева. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 240 с. 

Оқыту әдістері: жаңа инновациялық технологияларлды қолдану арқылы дәріс оқу 

Әдістері / бағалау түрлері: емтихан. 

Оқу тілі: Орысша. 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Государственное и местное управление и самоуправление 

Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 

Пәннің коды: 

GMUS-6304 



Пәннің типі  

ОМС 

Курс/пән деңгейі   

ПД КВ 

Оқу жылы 

2 жыл 

Оқыту семестрі  

3 семестр 

Кредит саны  

7 кредит ECTS 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

э.ғ.к. . Кинашева Ж.Б. 

Бұл пән мемлекеттік басқарудың теориясы мен модельдері, жергілікті өзін-өзі басқарудың даму және ұйымдастыру формалары және 

қағидалары жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты - магистранттарға Қазақстан Республикасындағы жергілікті басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздері жайлы білім 

беру.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы, Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі, 

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру         

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   мемлекеттік басқарудың мәні, 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.  

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс:  

- мемлекеттік басқарудың теориясы мен модельдерін;  

- жергілікті өзін-өзі басқарудың даму және ұйымдастыру формалары және қағидалары; 

- муниципалдық шаруашылық қызмет ету механизмі және оның реттелуі. 

Меңгеруі керек:  

- мемлекеттік басқару мәселелерін шешу үшін себеп-салдарлық байланысты анықтауда алған білімдерін пайдалану; 

- басқарушылық шешімдерді негіздеуде муниципалдық шаруашылық жағдайды өз бетінше бағалау және талдау жүргізу; 

 - басқарушылық шешімдер нәтижесін өз бетімен талдау және бағалау, олардың зардаптарын болжау  

Дағдылануы керек:  



- мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару саласында нормативтік - құқықтық актілермен және статистикалық көздермен,  ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс жасау. 

Құзыретті болу: жергілікті  және өзін-өзі басқаруды талдауда   жергілікті  және өзін-өзі басқарудың әдіс-тәсілдерін қолдануда. 

Рекомендуемамыр литература: 

1.Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2- е, доп. - М.: Омега-Л, 2014. 

2.Система государственного управления / С. Ю. Наумов [и др.]. – М.: ФОРУМ, 2016. – 304 с.  

3.Крупенков В.В Государственное и муниципальное управление: [Электронный ресурс]: учебно-практич. пособие. -М.: Евразийский 

открытый институт, 2016. – 335 с. 

Оқыту әдістері: жаңа инновациялық технологияларлды қолдану арқылы дәріс оқу 

Әдістері / бағалау түрлері: емтихан.. 

Оқу тілі: Орысша. 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Муниципальный менеджмент и самоуправление 

Өзін-өзі басқару және муниципалдық менеджмент 

Пәннің коды: 

MMS -2306 

Пәннің типі  

МВОС 

Курс/пән деңгейі   

ПД КВ 

Оқу жылы 

2 жыл 

Оқыту семестрі  

3 семестр 

Кредит саны  

7 кредит ECTS 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

э.ғ.к. ., доцент Кинашева Ж.Б. 

Бұл пән муниципалдық басқарудың теориясы мен модельдері, муниципалдық билік және оның органдарының қызмет ету механизмі 

жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты – магистранттарға  Қазақстан Республикасында муниципалды басқарудың теориялық және тәжірибелік білімін қалыптастыру. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономиканың мемлекеттік реттеу, Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент, Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру, 

Корпоративті басқару 



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. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс:  

- муниципалдық басқарудың теориясы мен модельдерін;  

- муниципалдық билік және оның органдарының қызмет ету механизмін;  

- жергілікті өзін-өзі басқарудың даму және ұйымдастыру формалары және қағидалары; 

- муниципалдық шаруашылық қызмет ету механизмі және оның реттелуі. 

Меңгеруі керек:  

- муниципалдық басқару мәселелерін шешу үшін себеп-салдарлық байланысты анықтауда алған білімдерін пайдалану; 

- басқарушылық шешімдерді негіздеуде муниципалдық шаруашылық жағдайды өз бетінше бағалау және талдау жүргізу; 

 - басқарушылық шешімдер нәтижесін өз бетімен талдау және бағалау, олардың зардаптарын болжау  

Дағдылануы керек:  

- муниципалды менеджмент саласында нормативтік - құқықтық актілермен және статистикалық көздермен,  ғылыми әдебиеттермен 

жұмыс жасау. 

Құзыретті болу: әкімшілік-территориялық құрылымының әлеуметтік-экономикалық дамуының талдауда  муниципалды менеджменттің 

әдістерін қолдануда. 

Рекомендуемамыр литература: 

1. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016 

2. Государственное управление. Васильев В. П., Деханова Н. Г., Холоденко Ю. А. Издательство: Дело и сервис, 2015. - 320 с. 

3. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление – Учебник, 2016 г. 

4. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – М.: Норма, 2016.  

Оқыту әдістері: жаңа инновациялық технологияларлды қолдану арқылы дәріс оқу 

Әдістері / бағалау түрлері: емтихан. 

Оқу тілі: Орысша. 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Жергілікті қаржыны басқару  

Управление местными финансами 

Пәннің коды: 

UMF -2307 

Пәннің типі  



МВОС 

Курс/пән деңгейі   

ПД КВ 

Оқу жылы 

2 жыл 

Оқыту семестрі  

3 семестр 

Кредит саны  

5 кредит ECTS 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

д.э.н., профессор Кайгородцев А.А. 

Пән  жергілікті қаржыны басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздерін қарастырады. 

Мақсаты - экономиканы жергілікті қаржылық реттеу түсінігімен және жіктелу түрлерімен танысу, экономиканы қаржылық реттеу 

жүйесіндегі салықтық реттеудің атқаратын ролін анықтау. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент, Корпоративті басқару 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Жергілікті қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістері.  Мемлекеттің 

қаржылық құрылысын құруға және оның құрамындағы әр түрлі қаржы буындарын басқаруға ат салысатын тиісті қаржылық өктем 

құзыреттері бар жергілікті уәкілетті органдар жүйесі. Жергілікті қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістері. Қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық өміріндегі және қаржылық қызмет саласындағы қаржылық процестерге заң жүзінде бекітілген ықпал ету жүйесі. 

Жергілікті қаржыны басқарудың тәжірибелік негіздері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс:  

- жергілікті қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістері; 

- экономикалық процестердің дамуындағы қаржылық заңдылықтарды айқындай білуі. 

Меңгеруі керек:  

- қаржылар шеңберіндегі негізгі қағидалары және білімді меңгеруі;  

- жергілікті қаржыны басқарудың негізгі әдістерін. 

Дағдылануы керек:  

- әлеуметтік-экономикалық сферадағы қаржылық реттеуіштерді және оларды тәжірибеде қолдануға дағдылануы. 

Құзыретті болу: ұлттық экономиканың әртүрлі деңгейлерінде мемлекеттің қаржылық реттеуді қолдану.   

Рекомендуемамыр литература: 

1. Финансы и менеджмент/Finanzas y Gerencia: Т. В. Седова — Санкт-Петербург, Менеджер, 2014 г.- 144 с. 

2. Финансы предприятий: Учебник: В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев — Санкт-Петербург, ТК Велби, Проспект, 2014 г.- 352 с. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит: В. А. Галанов — Москва, Форум, 2015 г.- 416 с. 



4. Финансы, деньги, кредит и банки: В. Е. Леонтьев, Н. П. Радковская — Санкт-Петербург, Знание, ИВЭСЭП, 2014 г.- 384 с. 

Оқыту әдістері: жаңа инновациялық технологияларлды қолдану арқылы дәріс оқу 

Әдістері / бағалау түрлері: емтихан.. 

Оқу тілі: Орысша.  

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Аймақтық экономикасын басқару 

Управление экономикой региона 

Пәннің коды: 

UER -1303 

Пәннің типі  

МВОС 

Курс/пән деңгейі   

ПД КВ 

Оқу жылы 

1 жыл 

Оқыту семестрі  

1 семестр 

Кредит саны  

5 кредит ECTS  

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

э.ғ.к. ., доцент Кинашева Ж.Б. 

Бұл пән аймақтық экономиканың құрылуы  және  аймақтық экономиканы басқару механизмі жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты - магистранттарға аймақтық экономиканың құрылуы және аймақтық экономиканы басқару механизмі туралы білім беру.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу,   

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   аймақтық экономиканы басқару пәні, аймақтар ұғымы және басқару пәні, аймақтар 

ұғымы және типологиясы, аймақтық экономика және басқарудың теориялық негіздері, аймақ шаруашылық жүргізу және басқару объектісі 

ретінде, аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау, аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде, аймақтардың дамуын 

мемлекеттік реттеу қажеттігі мен мәні, аймақтық даму жүйесін қалыптастыру, аймақтық менеджмент, аймақтық экономика дамуының 

жоспарлануы мен болжануы, аймақтық бағдарламалар, аймақтық саясаттың құралы ретінде арнайы экономикалық аймақтар.  

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс: аймақтық экономиканың құрылуы  және  аймақтық экономиканы басқару механизмі туралы. 

Меңгеруі керек: әртүрлі басқару деңгейлеріндегі мемлекеттік экономикалық саясатты жүзеге асырудың негізгі құралдарын 

пайдаланудың спецификасы, механизмдері және қағидалары. 



Дағдылануы керек: өңірлердің даму ерекшелігін есепке ала отырып, басқару қызметінің экономикалық заңдылықтарын жүзеге асыруға. 

Құзыретті болу: аймақтық деңгейде аймақтың экономикасын талдау мен бағалауда әлеуметтік-экономикалық басқарудың тиімді 

формалары мен әдістерін қолдану. 

Рекомендуемамыр литература: 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 2014. – 350 с. 

2. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.– 239с. 

3. Коваленко Е.Г. Региональная экономика и управление. –СПб.: Питер, 2015. – 288 с. 

Оқыту әдістері: жаңа инновациялық технологияларлды қолдану арқылы дәріс оқу 

Әдістері / бағалау түрлері: емтихан. 

Оқу тілі: Орысша. 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы  

Корпоративті басқару 

Корпоративное управление 

Пәннің коды 

KU -1303 

Пәннің типі 

МВОС 

Курс/пән деңгейі   

ПД КВ 

Оқу жылы 

1 жыл 

Оқыту семестрі  

1 семестр 

Количество кредит  

5 кредит ECTS 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

д.э.н., профессор Кайгородцев А.А. 

«Корпоративті басқару» пәні Қазақстанның ДСҰ-ға кіру және жаһандық бәсекелестікті арттыру жағдайында корпоративтік басқару 

принциптері мен әдістерінің тұтас көрінісін оқытады.  

Мақсаты – магистранттарға қазіргі мәселелерді өзіндік талдауға қажетті корпоративтік қатынастар көлемі саласындағы іргелі білімді 

қалыптастыру.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу,   



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Корпоративтік басқару, сипаты мен құны. Корпоративтік басқару жүйесі. 

Корпоративтік басқару негізгі принциптері. Корпоративтік басқару моделі. Корпоративтік басқару жүйесінің негізгі қатысушылары . 

Корпоративтік басқару. ЭЫДҰ принциптері. Компанияның басқарудың негізгі механизмдері. Корпоративтік басқару мәселелері. Қазіргі 

заманғы компанияның тәуекелдерін басқару. Проблемаларды еңсеру және акционерлер үшін қатерін азайту жолдары. Англо-саксон, 

континентал және корпоративтік басқарудың жапондық модельдері. Корпоративтік басқарудың қазақстандық үлгісі. Акционерлердің 

құқықтарын қорғау. Жалпы акционерлердің құқықтары. Қазақстанда корпоративтік басқару кодексінің мәртебесі. Корпоративтік мәдениет. 

корпоративтік мәдениеттің мәні. Жоғары деңгейдегі корпоративтік мәдениет элементтері. төменгі деңгейдегі корпоративтік мәдениет 

элементтері. Маңызы мен тәуекелдердің түрлері. бизнес-тәуекелдерді басқару мәні. Тәуекелдерді басқару саясаты. тәуекелдерді басқару 

контексінде компанияның ішкі ортасы. Тәуекелге тәбет және ұстап қалу деңгейін анықтау. Тәуекелдерді сәйкестендіру. Тәуекелдерді 

бағалау. Тәуекелдерді басқару. Бақылау. Тәуекелдерді басқару жүйесінің ақпараттық, коммуникациялық және мониторинг. Инвестициялық 

қызмет және корпорацияның инвестициялық тартымдылығы. инвестициялық және капиталдық шығындарды тұжырымдамасы. күрделі 

салымдардың құрамы мен құрылымы. корпорацияның инвестициялық саясат. Компанияның инвестициялық тартымдылығын деңгейін 

бағалау. Корпорациясының рейдерлік және экономикалық қауіпсіздік. Рейдерліктің мәні. Қазақстандық рейдер ерекшеліктері.  

Нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: корпоративтік басқарудың мәнін; Қазақстан Республикасындағы корпоративтік басқару ерекшелігі; Қазақстан 

Республикасындағы және шетелдегі корпоративтік қатынастардың даму тенденциялары; акционерлердің құқықтары мен міндеттері; 

корпорация органдары қызмет және сайлау тәртібі; Корпоративтік хатшы өкiлеттiгi; корпоративтік басқару Кодексін мазмұны мен жасау 

тәртiбi; Корпорация дивидендтік саясатын өңдеу әдістері; корпорацияның инвестициялық саясатын әзірлеу әдістері; Қоғамдағы ішкі және 

сыртқы аудит жүргізу тәртібін; корпорациясының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдарын. 

Меңгеруі керек: ҚР корпоративтік басқару тұрғысынан қатысты алған білімдерін қолдануды;  корпоративтік басқару ерекшеліктерін  

ескере отырып басқарушылық шешімдерді дайындауды. 

Дағдылану керек: корпоративтік басқару процесінде туындайтын проблемаларды шешуге дағдылары; дивидендтер мөлшерін анықтау, 

кумулятивтік дауыс үшін қажетті есептеулер істеу; Корпоративтік қарым-қатынас саласындағы нормативтік және заңнамалық базаны жұмыс 

істеу. 

Құзыретті болу: ҚР-да корпоративтік басқаруға байланысты алған білімдерді қолдануда. 

Рекомендуемамыр литература: 

4. Шихвердиев А.П. Основы корпоративного управления. - М., 2014. 

5. Кныш М.И., Пучков В.В., Тютиков Ю.Л. Стратегическое управление корпорациями. - СПб.: Из-во «КультинформПресс». 237 с. 

6. Антонов В.Г. и др. Корпоративное управление. Оқу құралы.М. 2016 Г. 

Оқыту әдістері: жаңа инновациялық технологияларлды қолдану арқылы дәріс оқу 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Экономическая политика и конкурентоспособность РК 



Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі 

Пәннің коды 

EPKRK-1304 

Пәннің типі 

МВОС 

Курс/пән деңгейі   

ПД КВ 

Оқу жылы 

1 жыл 

Оқыту семестрі  

2 семестр 

Количествово кредит  

5 кредит ECTS 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

Абылайханова Т.А. 

«Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі» курсын оқу экономикалық стратегияларды қалыптастыру мен жүзеге асырудағы 

мемлекеттің роліне нақты түсінік береді.  

Мақсаты - магистранттарға елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және экономикалық саясатты жүргізудің теориялық және әдістемелік 

аспектілері, мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге асыру және өңдеу заңдылықтарын және негізгі мазмұнын оқыту.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  
Экономикалық ілім, Макроэкономика, Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері,  Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Экономикалық саясат: принциптері, мақсаттары, қайшылықтары, 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, ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты жолдауындағы негізгі индустриялық – нновациялық бағыттар, экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің 

теориялық негіздері, экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің маңызы мен рөлі, экономиканың бәсекеге қабілеттілік ерекшеліктері, шетел 

экономикасының бәсекеге қабілеттілік тәжірибесі, Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі жағдайы, мемлекеттің бәсекеге қабілетті 

өнім өндірудегі механизмдерін жетілдіру, экономиканың бәсекелестік басымдықтарын қамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар.   

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс: елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және экономикалық саясатты жүргізудің теориялық және әдістемелік аспектілерін, 

мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге асыру және өңдеу заңдылықтарын және негізгі мазмұнын.  

Меңгеруі керек: ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша тәжірибелік шешімдерді жүзеге асыру мен дайындау 

саласында экономикалық, саяси, жүйелік  және ситуациалық талдау әдістерін қолдана алуы.  



Дағдылануы керек: магистранттар экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен магистрлік диссертация 

дайындауға дағдылану. 

Құзыретті болу: ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттігін арттыруда экономикалық, саяси және ситуациялық талдау, әзірлеу және 

іске асыруды практикалық шешімдер бойынша әдістерді  жүйелі түрде қолдануда. 

Рекомендуемамыр литература: 

1.  Велесько, Е. И. Стратегический менеджмент / Е.И. Велесько, А.А. Неправский. - М.: БГЭУ, 2016.  

2. Верин, Сергей Современные подходы к организации стратегического менеджмента / Сергей Верин. - М.: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2017.  

3. Грушенко, В. И. Менеджмент. Восприятие сущности менеджмента в условиях стратегических изменений / В.И. Грушенко. - М.: ИНФРА-

М, 2017.  

4. Егоршин, А. П. Стратегический менеджмент / А.П. Егоршин. - М.: НИМБ, 2017. 

5.Сабден О. Конкурентоспособная экономика и инновации: Монография.- Алматы,2015. 

Оқыту әдістері: жаңа инновациялық технологияларлды қолдану арқылы дәріс оқу 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Қазақстан Республикасының аймақтық дамуын мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование регионального развития в РК 

Пәннің коды: 

GRRRK – 2306 

Курс/пән деңгейі   

ПД КВ 

Оқу жылы 

2 жыл 

Оқыту семестрі  

3 семестр 

Кредит саны  

7 кредит ECTS 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

Абылайханова Т.А. 

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.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 



Экономиканың мемлекеттік реттеу, Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент, Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру, 

Корпоративті басқару 

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 магистрант: 

Білуі тиіс:  

-негізгі анықтамалар, 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. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Ларина Н.И. Государственное регулирование регионального развития [Текст] / Н.И. Ларина. - Мир, Россия, Сибирь - Новосибирск: Изд-во 

ИЭОПП СО РАН, 2015. - 512 с. 

2. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление [Текст] / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин - М.: ИНФРА-М, 2016. - 278 с. 

3. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов [Текст] / А.Г. Гранберг, - М.: ГУ ВШЭ, 2016. - С. 349-352,357-360. 

4. Видяпина В.И., Степанова М.В. Региональная экономика [Текст] / Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-М, 

2017. - 410 с. 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование реального сектора экономики  

Пәннің коды: 

GRRSE -2307 

Пәннің типі  

МВОС 



Курс/пән деңгейі   

ПД КВ 

Оқу жылы 

2 жыл 

Оқыту семестрі  

3 семестр 

Кредит саны  

5 кредит ECTS 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

э.ғ.к. . Кинашева Ж.Б./ ст. преп. Абылайханова Т.А. 

Бұл пән экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеудің теориялық және тәжірибелік   негіздерін қарастырады.   

Мақсаты  - экономиканың нақты секторын:  өндірістік,  агроөндірістік, құрылыс және  транспорттық-коммуникациялық кешендерін  

мемлекеттік реттеу аймағы туралы теориялық  білімді магистранттың игеруі. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  
Экономикалық ілім, Макроэкономика, Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент, Корпоративті басқару 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:  экономиканы мемлекеттік реттеу  мақсаттары,  міндеттері, қағидалары және 

тәсілдері, экономиканың нақты секторының  мазмұны мен құрылымы Елдің өндірістік кешенін мемлекеттік реттеу  ерекшеліктері мен 

маңыздылығы Республиканың агроөндірістік кешені  және  оны мемлекеттік реттеу  пәні  Республикадағы құрылыс кешенінің қазіргі кездегі 

деңгейі және  оны мемлекеттік реттеу тәсілдері Республиканың транспорттық-коммуникациялық   кешенінің қазіргі кездегі деңгейін 

жетілдіруді бағалау және оны мемлекеттік реттеу ерекшеліктері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

 Білуі тиіс:  экономиканың нақты секторының  мазмұны мен құрылымы,  өндірістік,  агроөндірістік, құрылыс және  транспорттық-

коммуникациялық кешендерін  мемлекеттік реттеу жайлы. 

Меңгеруі керек:  экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу механизмдерін меңгеру, мемлекеттік реттеуге қатысты жалпы 

экономикалық  жағдайларды зерттеуі және меңгеруі тиіс.  

Дағдылануы керек: магистранттер экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен бітіру жұмысын дайындауға 

дағдылану. 

Құзыретті болу: экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеудің  теориялық және практикалық аспектілерін қолдануда. 

Рекомендуемамыр литература: 

4. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики. - Алматы: Экономика, 2015. 

5. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики.М.: ИНФРА-М, 2015. 

6. Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и социальных процессов. - М.: Гардарики, 2014. 

Оқыту әдістері: жаңа инновациялық технологияларлды қолдану арқылы дәріс оқу 

Әдістері / бағалау түрлері: емтихан. 

Оқу тілі: Орысша. 



 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Актуальные проблемы институциональной экономики 

Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері 

Пәннің коды: 

APIE -1206 

Пәннің типі  

МВВК 

Курс/пән деңгейі   

БД КВ 

Оқу жылы 

1 жыл 

Оқыту семестрі  

1 семестр 

Кредит саны  

5 кредита ECTS 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор 

э.ғ.к. . Болгауов Т.А./ ст. преп. Абылайханова Т.А. 

«Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері» пәні магистранттарға тұтынушылар мен фирмалардың экономикалық мінез 

құлығын институционалдық деңгейде түсіну үшін қажет, сонымен қатар меншік құқығы, трансакциялық шығындар, келісімдер, 

институционалдық өзгерістер теориясын тәжірибелік іс әрекетте қолдануды оқытады.  

Мақсаты: институционалдық талдаудың теориялық-әдістемелік негізін кешенді мазмұндау және магистранттарға институттарды және 

ұйымдарды талдаудың негізгі тәсілдері жөнінде түсінік беру. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, экономикалық ілімдер тарихы. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: институционализмнің пайда болуы және тұжырымдамалық ерекшеліктері, 

экономиканың қызмет атқару ережелері, институт-институционалдық талдаудың негізгі элементі ретінде, трансакция ұғымы және оның 

маңызы, меншік құқықтарының экономикалық теориясы, келісім-шарт теориясы, мемлекеттің институционалдық теориясы, Қазақстан 

экономикасын институционалдық жағынан қайта құру. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс: экономикалық процесстерді талдауда институционалық тәсілдің бағыты мен мазмұнын ашу.  

Меңгеруі керек: неоклассикалық экономикалық теория шеңберінде шешімін таппайтын, түсіндіруге мүмкін болмайтын мәселелерді 

(экономиканың көлеңкелі секторы, дамудың инерттілігі) талдауда институционалдық тәсілді қолдануды. 

Дағдылануы керек: магистранттар экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен магистрлік диссертация 

дайындауға дағдылану. 



Құзыретті болу: қазіргі заманғы нарықтық экономиканың өзекті мәселелерін зерттеуде институционалдық талдауды қолдану. 

Рекомендуемамыр литература: 

2. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – Введение, лекция №1,2, с.4-33. 

2. Аузан А.А. Институциональная экономика - Новая институциональная экономическая теория, М,2015.  

3.Агапова, И. И. Институциональная экономика / И.И. Агапова. - М.: Магистр, 2017. 

Оқыту әдістері: жаңа инновациялық технологияларлды қолдану арқылы дәріс оқу 

Әдістері / бағалау түрлері: емтихан. 

Оқу тілі: Орысша. 

 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Управление проектами и инновационный менеджмент 

Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент 

Пәннің коды 

UPIM-5201 

Пәннің типі 

МBВК 

Уровень курса/ дисциплины  

БД КВ 

Оқу жылы 

1 жыл 

Оқыту семестрі 

1 семестр 

Количество кредит  

7 кредит ECTS 

Ф.И.О. лектора/ профессора 

д.э.н. Кайгородцев А.А./ э.ғ.к. . Кинашева Ж.Б. 

 «Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент»  пәні кәсіпорынның жобаларын басқарудың теориялық және практикалық 

негіздерін оқытады. 

Мақсаты - инновациялық менеджмент әдістерін тәжірибеде қолдануды үйрету жолымен, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық 

қызметінің тиімділігін анықтауды қалыптастыру.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономикалық ілім, Менеджмент, Маркетинг 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: инноватика теориясының және оның қазіргі концепциясының қалыптасуы. 

Экономикалық дамудағы техникалық құрылысы. Инновациялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістері. Инновациялық 



технологияларды енгізудің ұйымдастырушылық-экономикалық механизмі. Венчурлік қаржыландыру. Қазақстанда және шетелдерде 

инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. 

Нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: 

- Жобаларды басқаруды, аймақтық, салааралық және мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларда жобалық менеджментті дамытуды 

және барлық жерлерде қолдануды; 

- Қазақстан Республикасында жобалық менеджментті дамытудың кезеңдерін; 

- Инновациялық процестің казіргі кездегі құрылымының моделдерін; 

- Инновациялық процестерді ұйымдастырудың заманауи әдістерін; 

- Инновациялық қызметті басқарудағы кедергілер және ынталандырушы факторларын. 

Меңгеруі керек:  

- алған білімін Қазақстан Республикасының даму ерекшелігіне байланысты өндірісті басқаруда  қолдану; 

- өндірісті басқару мен ұйымдастыру ерекшеліктерін ескере отырып басқарушылық шешімдерін дайындау; 

Дағдылану қажет:   

- әр түрлі әдістер бойынша жобаларды басқаруда, аймақтық, салааралық және мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларда жобалық 

менеджментті дамытудың үдерісімен сәйкестігін анықтауға; 

- кәсіпорынды өндірістік аумақпен қамтамасыз етілуін бағалауға; 

- бизнес-инновациялық жобаларды жоспарлауды дайындауға; 

- кәсіпорынның өндірістік мүмкіндігін бағалауға.  

- жобаларды басқару және инновациялық менеджмент ғылыми жұмысында заңнамалық нормативті.  

Құзыретті болу: тәжірибеде  инновациялық менеджмент және жобаларды басқарудың құралдары мен тетіктерін  қолдану. 

Рекомендуемамыр литература: 

5. Афонин И.В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2016. 

6. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями: Учебник. – М.: ЮРАИТ, 2015.  

7. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

8. Фатхутдинов Р. А.  Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2015. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: Орысша/қазақша 

 

 

 

 

INFORMATIVE PACKAGE/IS CATALOGUE OF COURSES 

on ECTS 



Department of business and business administration 

The educational program of  master's degree  

6М051000 is «State and local government» 

 

Informatio

n about the 

University 

General information about institution of higher learning 

1. Name and address of institution of higher learning : East Kazakhstan State University name of S. Аmanzholova, corps № 

9, audience № 504, department of business and business administration, street of Krylov,72 

2. Academic calendar: scientifically-pedagogical direction ofpreparation, internal form of educating - 2; 

profile direction of preparation, internal form of educating, is 1 

ACADEMIC CALENDAR for undergraduates 1 year of training profile direction for 2018-2019 academic year (1 year) 

1 SEMESTER 

August 21-25  Admission of undergraduates to the University 

30 August  Constitution day of the Republic of Kazakhstan 

26-29 August August Registration for elective courses 

1 September   knowledge Day and the opening ceremony of the school year  

1 September -26 January 1 semester 

1 September - 8 December  Theoretical training 

15– 20 October  Midterm. The No. 1 ranking 

1 December  Day of the First President of the Republic of Kazakhstan 

10 – 15 December mid-term examination. Rating #2 

16-17 December  Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

17 December - 29 December Examination session 

1 - 2 January  New year 

3 January – 26 January  Experimental research work 

7 January Christmas day 

26 January   End of 1st semester 

28  January –9 February  Winter break 

2nd SEMESTER 

11 February - 20 April  2 semester 

11 February- 16 March Industrial practice 

8 March  international women's day 

21 - 23 March  Nauryz 

18 March – 20 April   Experimental research work 

20 April  end of the 2nd semester 



22 April-4 may  Comprehensive exam 

1 may  the Holiday of unity of people of Kazakhstan  

May 7  defender of the Fatherland Day 

May 9  Victory Day  

6 may – 1 June design of the thesis 

3-15 June  Defense of master's thesis 

 

ACADEMIC CALENDAR for graduate research and teaching areas for 2018-2019 academic year (2 years) 

1 SEMESTER 

August 21-25  Admission of undergraduates to the University 

30 August  Constitution day of the Republic of Kazakhstan 

26-29 August  Registration for elective courses 

1 September  knowledge Day and the opening ceremony of the school year  

1 September – 29 December 1 semester 

3 September – 15 December Theoretical training 

15 – 20 October  mid-term examination. The No. 1 

1 December  Day of the First President of the Republic of Kazakhstan 

26 November – 8 December research work on the job theoretical training 

10 – 15 December mid-term examination. Rating #2 

16-17 December  Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

17 December -29 December Examination session 

1 - 2 January  New year 

29 December  End of 1 semester 

7 January Christmas day 

1-12 January  Winter holidays  

2nd SEMESTER 

14 January - 27 April  Theoretical training 

25 February - 2 March mid-term examination. The No. 1 ranking 

8 March  international women's day 

21 - 23 March  Nauryz 

15-27 April  research work on the job theoretical training 

22 – 27 April   mid-term examination. Rating #2 

1 may the Holiday of unity of people of Kazakhstan  

29 April  -18 may Examination session 



7 May  defender of the Fatherland Day 

9  May    Victory Day Victory Day 

20May -20 July  Research work 

6 July Day of Astana 

22 July - 3 August  Summer semester 

3 SEMESTER 

1 September  Knowledge Day and the opening ceremony of the school year  

1 September- 28 December  3 semester 

1 September -14 December  Theoretical training 

14 – 19 october Boundary control. Rating number 1 

4 - 23 November Pedagogical practice (continuous) 

1 December  Day of the First President of the Republic of Kazakhstan 

25 November -7 December  Scientific research work without detachment from theoretical training 

9 - 14 December Boundary control. Rating number 2 

16 - 17 December Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

18 – 28 December  Examination session 

1 - 2  January  New Year's Day 

30 December Completion of 3 semesters 

January 7 Christmast 

1-11  January Winter Holidays 

4 SEMESTER 

January 13 - April 4 4 semester 

January 13 - April 4 Research practice 

8 March  international women's day 

21 - 23 March  Nauryz 

4 April  Completion of 4 semesters 

6 − 18 April Comprehensive exam 

May 1 Holiday of the unity of the people of Kazakhstan 

May 7  defender of the Fatherland Day 

May 9  Victory Day Victory Day 

20 April– 16 May Registration of the master's thesis 

18 May – 6 June Defense of the master's thesis 

3.   University management:  



1. Rector – candidate of law.N., PhD Tolegen M. A. 

2. Vice-rector for strategic development and scientific Work - PhD Seralin G. 

3. Vice-rector for educational and methodical work-D. B. n. Myrzagaliyeva A. B. 

4. Vice-rector for educational work - candidate of pedagogical Sciences.B. I. V. Roudakova 

5. Director of the Department of academic policy and management of educational programs-I. S. Stebletsova 

6. Acting head of the Department of organization and control of educational process – Sudarikova N. Schwa.  

7. Acting head of the Department of methodical work, practice and employment-Rustemova N. K. 

8. Head of Department of postgraduate education – M. M. Nakakasawa 

9. Head of quality management, monitoring and forecasting Department – N. Alimbekova B. 

10. Dean of the faculty of Economics and law – Mukhamedieva A. G. 

11. Acting head of Department of Economics and management – Abylajhanova tan Ablaihanova. 

 

4.General characteristics of the University 

Currently, the University trains specialists 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:  

- 45 specialties of higher professional education. At the same time, the period of study in the undergraduate - 4 years, part - time 

education – 5 years, higher education in the reduced form: on the basis of higher education – 2 years, on the basis of secondary 

vocational education-3 years.  

- on 30 specialties of magistracy. 

Currently, the educational process is carried out at 4 faculties by 19 departments. 

The faculty of Feip provides training in 7 bachelor's and 4 master's degree programs. Bachelors are trained in the following 

specialties: 5B051000-State and local management, 5B050600-Economics, 5B090200-Tourism, 5B050700-Management, 5B050800-

Accounting and auditing, 5B050900 – Finance, 5B030100 – Law. Carries out preparation of masters on 4 specialties: 6M050600 - 

Economy, 6M051000 - State and local government, 6M050900 – Finance, 6М030100 – Law.  

5. The Department of Economics and management is a graduate in the field of: 

Baccalaureate 

5B050600 - "Economy»  

5B050700 - "Management» 

5B090200 - "Tourism» 

5B051000 - " State and local government» 

Magistracy 

6M050600 - " Economy» 

6M051000-State and local government 

The duration of training in scientific and pedagogical direction-2 years, profile-1 year. Graduates who have received a master's 



degree, showed a high level of training and showed a tendency to scientific work, can continue their scientific training in doctoral PhD 

in the relevant specialties.  

Bachelor's degree 5B050600 Economics. Tuition: full-time education 342 900 tenge per year. 

Master: Yes 

Doctorate: no 

Master's degree: OP 6M051000 - "State and local management" scientific and pedagogical (2 years) and profile (1 year) areas of 

training. Tuition: full-time education 396 000 tenge per year. 

6. Procedure (rules) of admission and admission to the program 

Admission to the program is carried out in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 27, 2007 "on 

education", The state obligatory standard of postgraduate education, approved by the government of Kazakhstan dated August 23, 

2012.  No. 1080, with amendments and additions made by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated may 13, 

2016 No. 292, "Standard rules of admission to educational organizations implementing professional training programs of postgraduate 

education", approved by the decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated January 19, 2012 No. 109, with 

amendments and additions made by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated July 14, 2016 No. 404, and 

determine the procedure for admission of persons to magistracy and doctoral studies in 2017. 

Training of scientific, pedagogical and managerial personnel in the master's degree of the University is carried out in two 

directions: scientific and pedagogical with a period of training of 2 years, and profile - with a period of training of 1 or 1.5 years. 

Education in the magistracy is carried out only in full-time form.  

The formation of a contingent of undergraduates of the University is carried out by placing a state educational order for the 

training of scientific and pedagogical personnel, as well as payment for training at the expense of own funds of citizens and other 

sources.  

Admission of persons to the magistracy is carried out on a competitive basis based on the results of entrance examinations. 

Acceptance of applications of persons applying for training under the state educational order, including within the framework 

of targeted training, is carried out at the University if it is determined by the authorized body in the field of education as a basic 

University, which trains masters. 

Acceptance of applications for master's degree is held in the admission Committee from 3 to 31 July. Entrance examinations in 

foreign languages for master's degree are held from 10 to 15 August, specialty from 16 to 20 August, enrollment - until 25 August. 

Persons who have mastered professional training programs of higher education are admitted to the master's program of the 

University. 

Documents for admission to the master's degree are accepted only in the presence of the relevant prerequisites mastered by 

applicants at the previous level of education. The list of prerequisites for each specialty/educational program is approved by the rector 

of the University.  

Persons who have not mastered at the previous stage of education prerequisites necessary for the successful development of 

educational programs of the magistracy are allowed to submit documents with the condition of preliminary development of the 

necessary disciplines on a fee basis after passing the entrance examinations. 



Persons entering the magistracy pass entrance examinations: 

1) one of the foreign languages of choice (English, French, German; Arabic for persons entering the specialty requiring 

knowledge of the Arabic language); 

2) by profession. 

3.2 Persons who have international certificates confirming foreign language proficiency in accordance with the Common 

European competence (standards) of foreign language proficiency are exempted from the entrance exam in a foreign language to the 

master's degree in the following exams: 

- English: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – not less than 460 points), Test 

of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, threshold score – at least 87), 

(TOEFL threshold score – at least 560 points), International English Language Tests System (IELTS, threshold score – at least 6.0); 

- German: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1 / level C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1 / 

level C1); 

- French: Test de français International™ (TFI – not lower than B1 in reading and listening sections), Diplome d'etudes en 

Langue française (DELF, level B2), Diplome Approfondi de Langue française (DALF, level C1), Test de connaissance du français 

(TCF-not less than 400 points). 

In this case, the admission Committee of the University verifies the authenticity of the submitted certificates. 

Admission to the number of master's degree is carried out on the basis of entrance examinations among those who scored the 

following points: 

in the scientific and pedagogical magistracy in a foreign language - not less than 50 points and specialty-not less than 50 

points, and in the profile magistracy in a foreign language - not less than 30 points and in the specialty - not less than 50 points. 

For education on state educational order credited those who obtain the highest scores on the entrance exams on a 100-point 

grading scale on each of the exams. 

Informatio

n about 

training 

programs 

(course 

Catalog) 

1. General characteristics of training programs 

 Degrees/qualifications awarded: 

Master of economic Sciences in OP 6M050600 "Economics" (scientific and pedagogical direction, 2 years); 

Master of Economics and business OP 6M050600 "Economics" (profile direction, 1 year). 

Graduates who have successfully mastered the educational master's programs are prepared to study in doctoral PhD; 

* Levels (stages) of training:  

Second level (master's degree) 

Opportunity to continue education at the next stage of higher education (PhD). 

 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 OP 6М051000 - «State and local government» must pass the entrance exams in a 

foreign language (testing) and specialty (oral).  

- 2 соurs - 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 goals: the Master's educational program: 

- provision of social and humanitarian education on the basis of knowledge of the laws of social and economic development of the 

society, the history of Kazakhstan, modern information technologies, the state language, foreign and Russian languages as means of 

interethnic education; 

- Providing in-depth knowledge, economic, general, industrial and economic nature; 

 - Providing deep theoretical knowledge of socio-economic, economic-political, professional nature. 

 Directions of professional activity: within the framework of the 

educational program 6M051000 - "State and local goverment", the undergraduate has the opportunity to choose one of the educational 

programs: "Regional management", "Economics and public administration". 

 Programme structure with credits:: 

 Structure of the recruitment programme for 2018 (Annex 1). 

 Final exam  

For each discipline, the exam is taken-in oral or written form, in the form of examination tickets or testing.. 

 Defense of master's work and state examination in the specialty are held: 

 1) in the 4th semester undergraduates of scientific and pedagogical direction of training; 

 2) in the 2nd semester the students of the profile direction preparations 

 - Surname, name, patronymic of lecturers in each discipline: 

 1. "Danilevich I-Ph. D. in psychology, teaches courses in the discipline". 

 2. Zavalko N. In.- Ph. D., Professor, Department of pedagogy and psychology, courses for the discipline "Pedagogy." 

 3. Igebaeva A. K. - doctor of pedagogical Sciences, docent of Department of pedagogy and psychology, courses for the discipline 

"Pedagogy." 

 4. Kapysheva G. K.-Ph. D., Department of foreign languages, teaches courses in the discipline " Foreign language (professional)".  

 5. Seytembetov E. Zh. - K. F. n... Department of philosophy and socio-political theories, teaches courses in the discipline "History and 

philosophy of science". 

 6.  Kaigorodtsev, Professor of the Department of Economics and management, gives courses in "project Management and innovation 

management", "Corporate management".  

 7. Bolgauov T. A., K. E. N., Assoc.Professor of the Department of Economics and management, teaches courses in the disciplines 

"Actual problems of institutional Economics", "Theory and practice of public administration", "Organization of public service", 

"Economic policy and competitiveness of Kazakhstan". 

 8.  Sitnikova E. S.-Ph. D. in Economics, associate Professor of Economics and management, teaches courses in the discipline "State 

management of human capital", "State and local government and self-government". 

 9.  Kynasheva, Ph. D. in Economics, associate Professor of the Department of Economics and management, teaches courses in 

"Municipal management and self – government", "Management of local finances", "Modeling of regional economy", "state regulation 



of regional development in Kazakhstan". 

 10. Mukhamedieva G.-Ph. D., associate Professor of the discipline "Management". 

Description 

of 

individual 

disciplines 

(courses, 

units) 

Description of individual disciplines (courses, units) Annex 1A 

Additional 

informatio

n for 

students 

Additional information for students 

 - Accommodation in Comfortable student House in 1789.  Which provides conditions for preparing for classes and leisure students – 

"Library", "Reading room".  

- Food-Timely and high-quality food is provided by the work of the dining room in the educational building, 150 seats.  

- Medical services - medical care of University students is carried out in the medical center (meets the requirements of SES and GPS), 

which provides first aid, medical examinations, preventive measures. There is a contract on medical care of students and teaching staff 

with the city hospital №1 in Ust-Kamenogorsk (notarized copy of the additional agreement is attached). Regularly held "Round tables" 

- meetings of employees of the city "health Center" with students of the University.  

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 office-the center of youth policy, 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 "NurOtan" 

"Zhasotan", a branch of the Republican youth organization "Alliance of students of Kazakhstan", the student police squad "Kyran", 

student youth labor groups. 

- Student service center "PARASAT" - is focused on the implementation of the state program" Digital Kazakhstan", the purpose of 

which is to provide students with administrative, Advisory services on the principle of" one window " on the basis of high standards of 

service.DSP provides more than 30 types of services, including public, for students, undergraduates, doctoral students and parents of 

students. All services are optimized, saving time and paper volume of documents for the consumer. 

- Learning environment –  

Rooms with interactive equipment-2 

Multimedia hall-1 

Laboratories-4 

Workshops-1 

Gyms-1 

Swimming laboratory-1 

Reading room-1 

Student association. 



1. student's groups of assistance of police "Kyran»  

2. VKG debate club;  

3. student law clinic; 

4. choreographic Studio " Alem»; 

5. Kazakh folk ensemble; 

6. student theatre; 

7. KVN team of faculties; 

8. creative Association the genre of the song; 

9. creative Union of young poets "Asilum". 



Annex 1 

 

The structure of the educational program 6М051000 - State and local government 

scientific and pedagogical direction of training, set of 2018, 1 course 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән циклі 

The cycle of 

disciplines 

 

Пәннің коды 

Код дисциплин 

Code of discipline 

Пән атауы 

Наименование дисциплин 

Name of the discipline 

 

 

Кредит саны 

ECTS 

Количество 

кредитов 

ECTS 

Number of 

ECTS credits 

Семестр 

Semester 

 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

Sht(k)-5202 Шет тілі (кәсіптік) 

3 1 Iya(p) -5202 Иностранный язык (профессиональный) 

FL (P) -5202 Foreign language (Professional) 

БД КВ 

БП ТК 

BS SC 

IKT -1207 Іскерлік қазақ тілі 

3 2 DKz-1207 Деловой казахский язык 

PKL-1207 Professional Kazakh Language 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

GTF-5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

3 1 IFN -5201 История и философия науки 

Hphs-5201 History and philosophy of science 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

Psi-5204 Психология 

3 1 Psi-5204 Психология 

Psy-5204 Psychology 

БД ОК 

БП НК 

BS MC 

Ped-5203 Педагогика 

3 1 Ped-5203 Педагогика 

Ped-5203 Pedagogics 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

MKU -1302 Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 

5 2 OGS -1302 Организация государственной службы 

OPS -1302 Organization of public service 

БД КВ 

 БП ТК 

BS SC 

AKMB-2209 Адами капиталды мемлекеттік басқару 

5 3 
GUChK-2209 

Государственное управление человеческим 

капиталом 



SGHC-2209 State governance of human capital 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

 

MZhBOB -2305 
Мемлекеттік және жергілікті басқару мен 

өзін-өзі басқару 

7 3 
GMUS -2305 

Государственное и местное управление и 

самоуправление 

SLGSG -2305 State and local government and self- government 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

OOMM - 2306 
Өзін-өзі басқару және муниципалдық 

менеджмент 

7 3 
MMS - 2306 

Муниципальный менеджмент и 

самоуправление 

MMLG - 2306 Municipal management and local government 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

ZhKB -2307 Жергілікті қаржыларды басқару 

5 3 UMF -2307 Управление местными финансами 

MLF -2307 Management of local finances 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

AEM -1304 Аймақтық экономиканы моделдеу 

5 2 MRE -1304 Моделирование региональной экономики 

SRE -1304 Simulation of the regional economy 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

UER -1303 Управление экономикой региона 

5 1 AEB -1303 Аймақ экономикасын басқару 

MER -1303 Management by the economy of region 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

 

KB -1303 Корпоративті басқару 

5 1 
KU -1303 Корпоративное управление 

CG -1303 
Corporate governance 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

ESKRBK -1304 
Экономикалық саясат және ҚР бәсеке 

қабілеттілігі 

5 2 EPKRK -1304 
Экономическая политика и 

конкурентоспособность РК 

EPCK-1304 
Economic policy and competitiveness of 

Kazakhstan 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

RKADMR -2306 
Қазақстан Республикасының аймақтық 

дамуды мемлекеттік реттеу 7 3 

GRRRK -2306 Государственное регулирование 



регионального развития в РК 

SRRRDRK -2306 
State regulation of regional development in the 

Republic of Kazakhstan 

ПД КВ 

ПП ТК 

PS SC 

ENSMR -2307 
Экономиканың нақты секторын мемлекеттік 

реттеу 

5 3 
GRRSE -2307 

Государственное регулирование реального 

сектора экономики 

SRRE -2307 State regulation of the real economy 

БД КВ 

БП ТК 

BS SC 

IEOM -1206 
Институционалдық экономиканың өзекті 

мәселелері 

5 2 APIE -1206 Актуальные проблемы институциональной 

экономики 

APIE -1206 Actual problems of institutional economics 

БД КВ 

БП ТК 

BS SC 

ZhBIM -1205 
Жобаларды басқару және инновациялық 

менеджмент 

7 2 
UPIM -1205 Управление проектами и инновационный 

менеджмент 

PMIM -1205 Project Management and Innovation 

Management 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Annex 1A 

Description of individual disciplines( courses, units) 

 (educational program  6М051000 - «State and local government», scientific and pedagogical direction, set of 2018, 1 course 

 

Course/discipline/unit name 

Ғылым тарихы мен философия  

История и философия науки 

History and philosophy of science 

 

Discipline code IFN -5201 

Type of discipline ООМ 

Course/discipline leve lБД ОК 

Year of study 

1 year 

Semester of study 

1 semester 

Number of credits 

3 creditsECTS 

Name of lecturer/Professor  

Seitimbetov E. J. 

The aim is to study the bases, logic of development and ways of formation of scientific knowledge 

Prerequisites: 

- discipline " Philosophy "(bachelor); 

- ability to work with philosophical literature. 

Competences: 

Worldview competence: 

Know: basic epistemological models, forms and methods of pre-scientific, scientific and extra-scientific knowledge; 

Be able to: formulate and solve problems arising in the course of research activities that require in-depth professional knowledge; choose the necessary 

research methods, modify existing and develop new methods based on the objectives of a particular study; comprehend and analyze the realities of 

modern theory and practice; 

Have skills: conducting independent research activities, apply methodological and methodical knowledge in conducting research, writing scientific 

articles, abstracts, presentations at conferences, symposia, round tables, discussions and debates. 

Recommended reading: 

1. Voitov A. G. History and political Science of science: textbook / A. G. Voitov. M.: Dashkov and K, 2005. - 692 p. 

2. Il'in, V. V. an Introduction to the history and philosophy of science /V. V. Ilyin, S. A. Lebedev. - Moscow: Academic project, 2014. 



3. History and political Science/ V. V. Ilyin [et al.]; ed.- Moscow: Academic project, 2015. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam. 

Language of study: Russian / Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный)  

Foreign language (professional) 

Discipline codeIYa(p) -5202 

Type of discipline ООМ 

Course/discipline level  

БД ОК 

Year of study 

1 year 

Semester of study 

1 semester 

Number of credits 

3 credits ECTS 

Name of lecturer/Professor  

Ph. D. Kapysheva, G. K./ Ph. D. Zhang, E. E. Fedosova S. A.-Ph. D. 

The goal is to provide practical language skills within the framework of those grammatical and lexical topics that are included in the program.  

Prerequisites: 

- discipline "Foreign language" (bachelor. Level B1, B2). 

Course/course content: My scientific work. My supervisor. My working day. Scientific library. International cooperation. Master's degree. Scientific 

conference. Famous people specialty. Features of the translation of literature in the specialty. Annotation of scientific articles. Translation of the text by 

profession. 

Competences: 

Communicative competence: 

Know: contents of the main sections of Philology; 

To be able to: read at own choice literature on a specialty in a foreign language for receiving and transmitting scientific information, read literature of a 

socio-political nature; to make out the extracted information in the form of translations, abstracts, abstracts; to conduct conversations, make messages 

and reports in a foreign language on topics related to the specialty and scientific work of a master's degree, as well as on socio-political and social 

topics. 



To have skills: monologue speech on the level of independently trained and the untrained test subjects of specialization and dissertation work in the 

form of a message, information, report, dialogue speech, allowing you to take participation in the discussion of issues related to his scientific work and 

specialty, as well as to conduct a conversation on social and socio-political topics. 

Recommended reading: 

1. Drozdova T. Yu. Drozdov “English Grammar in Use”, St. Petersburg, 2014. 

2. Merkulova U. M. "English for University Students", St. Petersburg, 2015. 

3.  Kolykhalov, K. S. Makhmuryan "Learn to speak English", M., 2015. 

4. "English Grammar in Use" by Raymond Murphy. Cambridge University Press, 2015. 

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

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam. 

Language of study: Russian / Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Психология 

Психология  

Psychology 

Discipline code: Psi -5204 

Type of discipline : ООМ 

Course/discipline level  

БД ОК 

Year of study 

1 year 

Semester of study 

2 semester 

Number of credits  

3 creditsECTS 

Name of lecturer/Professor  

Ph. D. Danilevich, Y. I./ Ph. D. Aubakirova Zh. 

Purpose: to form students ' understanding of the explanatory possibilities of psychological knowledge, as well as to give a holistic view of the human 

psyche, its functioning and properties. 

Prerequisites:  

- discipline " Philosophy "(bachelor); 

- ability to work with psychological literature. 



Course content discipline: Psychology graduate students enlarge their store of knowledge in the field of anthropology and develop an understanding of 

the basic mechanisms of development of human consciousness, and the peculiarities of the manifestation of the components of consciousness in the 

world. As a result of studying the course, a master's student gets an idea of the place of psychology in the system of Sciences, the morphological basis 

of the formation of the psyche, the origin, development and current state of scientific psychology. As a result of studying the course, the skills of 

studying the basic mental processes, as well as typological personal features are developed. As a result of the received psychological knowledge, the 

master student develops a reflexive consciousness, which helps him to think correctly and act in modern conditions, successfully build his career, 

wisely overcome stressful situations, and also appreciate another person, boldly, being freed from everyday stereotypes and prejudices. 

Competences 

the competence of the worldview: 

Know the main trends of modern psychological knowledge; 

Be able to be able to work in a team, correctly defend your point of view, offer new solutions; 

To have the skills to carry out research projects and research at the junction of professional field and psychology. 

competence of General education: 

- in ways to ensure constant updating of knowledge, expansion of professional skills and abilities. 

communicative competences: 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions; 

methodological: 

1. In the field of research methodology. 

2. In the implementation of research projects and research in the professional field. 

Recommended reading: 

1. Nemov R. S. Psychology. Volume 1. - Moscow: Higher school, 2016.. 

2. Rubinstein S. L. Fundamentals of General psychology. M.: Higher school, 2017. 

3. Yaroshevsky M. G. Psychology. - M., 2014. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam. 

Language of study: Russian . 

 

Course/discipline/unit name 

Педагогика 

Педагогика 

Discipline code: Ped-5203 

Type of discipline : ООМ 

Course/discipline levelБД ОК  

Year of study 

1 year 



Semester of study 

2 semester 

Number of credits  

3 creditsECTS 

Name of lecturer/Professor  

Ph. D. Zavalko N. In./ Prof., Dr. A. K. Igebaeva 

The aim is to form a system of theoretical knowledge about the integral pedagogical process, which is carried out the formation of the personality of 

the student in the changing socio-economic situation of the Republic of Kazakhstan. 

Prerequisites: for the study of the discipline undergraduate need to know the material of the program on the classical Humanities: literature, history, 

world culture and art, as well as natural Sciences: human anatomy and physiology. 

The content of the course: "Pedagogy" as an academic discipline takes a leading place in the system of professional training of master students of 

scientific and pedagogical direction of training. Its study in modern conditions is focused on the development of pedagogical culture, pedagogical 

orientation of thinking of the future specialist, thus providing a holistic preparation for the creative performance of all functions of the teacher. 

Competences 

The competence of the worldview: 

Know the main trends of modern pedagogical knowledge. 

To be able to apply in professional practice the acquired knowledge; 

Have the skills to work with methodical sources. 

competence of General education: 

- in ways to ensure constant updating of knowledge, expansion of professional skills and abilities. 

communicative competences: 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions; 

methodological: 

- in the field of research methodology. 

- in the implementation of scientific projects and research in the professional field. 

Recommended reading: 

1. Podlasie I. P. Pedagogy. New course: Textbook for students of PED.higher education institutions: in 2 kN. - M., 2014. 

2. Slastenin V. A. etc.]. - M., 2016. 

3. Kharlamov I. F. Pedagogy. - M., 2014. 

4. Lihachev B. T. Pedagogics. - M., 2014. 

5. Pedagogy-Almaty, 2015. 

Teaching methods: verbal, visual, practical, active (case stage). 

Methods / forms of assessment: rating, exam. 

Language of study: Russian / Kazakh. 

 



Course/discipline/unit name 

Іскери қазақ тілі 

Деловой казахский язык  

Business Kazakh language 

Discipline codeYaDK-1207 

Type of discipline  

МВВК 

Course/discipline level  

БД КВ 

Year of study 

1 year 

Semester of study 

2 semester 

Количество  credits  

3 creditsECTS 

Name of lecturer/Professor  

Phys.N. Amangeldy A. A./ PhD.N. Zhilkibaev A. Sh. 

Discipline "Business Kazakh language" is the study of language material, conducting securities business in the state language, the ability to enter 

into contracts, rules for writing business letters, as well as the ability to communicate their thoughts in the state language. 

The goal - to teach the basics of writing a master's degree of business papers; business communication in the official language, familiarize with 

samples of paperwork; learn to keep records in the state language. 

Prerequisites:  
Kazakh language (levels of proficiency of A1, A2 and B1, B2) 

The course content includes the following sections: grammar, morphology, syntax. The structure of the Kazakh proposals. The types of 

sentences. Types of subordinate clauses. The times of all groups. Modal verbs. Passive voice. Transfer the passive construction in their native 

language. Subjunctive mood. Sacrament momentum. Infinitive constructions. 

A study of undergraduate discipline must: 

- To know the lexical and grammatical, stylistic, orthographic norms of business Kazakh language; 

- Be able to use the learned material and professional life; 

- Have the skills to properly use professional terms in completing the documents in accordance with state standards, as well as the writing style 

and function. 

Be competent: in the application of professional Kazakh language. 

1.Bekturova Bekturov A. S. S. K. the Kazakh language for beginners. Almaty: "Rauan", 2015. 

2.Bekturova Bekturov A. S. S. K. the Kazakh language for all - Almaty: Atamura, 2014. 

3.Khusainov M. J., Gylybovo A. S., A. M. Sapunova "Kazakh tili" excellent-distell al. Oskemen, SMU baspasy, 2015. 



Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 

Организация государственной службы  

Organization of public service 

Discipline code 

OGS -1302 

Type of discipline  

ОМС 

Course/discipline level  

ПД КВ 

Year of study 

1 year 

Semester of study 

2 semester 

Number of credits  

5 credits  ECTS 

Name of lecturer/Professor 

Abylaihanov. T.A., Bolgauov T. A.  

The discipline "Оrganization of public service" is a special course for undergraduates of the specialty "Public and Local Administration" as forms 

bases of HR department of government bodies. 

Aim of course: to create complete system of knowledge of theoretical and practical aspects of public service at undergraduates.  

Maintenance of a course of discipline"The organization of public service" is a special course for undergraduates of the specialty "Public and 

Local Administration" as forms bases of HR department of government bodies. 

Nobility: legal and normative documents; contents and purposes of public service; standard models of public service; features and scopes of 

various tools providing system effectiveness of management. 

To be able: to use the gained knowledge in the course of the activity, the corresponding functions of the state directed on realization; to prepare 

administrative decisions taking into account their economic efficiency; to apply the relevant laws aimed at providing quality of the state services. 

To own: skills of planning and analysis; ability to do the calculations necessary at an assessment of efficiency of the made decisions; modern 

technologies in the field of public service and management. 

Be competent: in the application forms and methods of organization and activity of public service, in the analysis of problems of the organization 

and activities of public services. 



 Prerequisites  

State regulation of economy, Corporate governance 

Recommended reading:  

1.Glazunova N.I. State (administrative) management. M., 2014 

2.Citizens V.D. State civil service. M .: Yurayt, 2014 

3.Kaparov SG Improvement of civil service in Kazakhstan. Ekaterinburg, 2015. 

4.Uvarov V.N. Public administration and public service. Petropavlovsk. 2014. 

5.Urazbaeva G.T. Ethical basis of public service. Tutorial. Astana: Academy of Public Administration under the President of the Republic of 

Kazakhstan, 2014.Академия госуправления при Президенте РК, 2014. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam. 

Language of study: Russian / Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Государственное управление человеческим капиталом  

Адами капиталды мемлекеттік басқару 

State governance of human capital  

GUChK -2209 

Type of discipline  

ОМС 

Course/discipline level 

БД КВ 

Year of study 

2 year 

Semester of study  

3 semester 

Number of credits   

5 credits  ECTS 

Name of lecturer/Professor 

Sitnikova E. S. - Ph. D., Assoc.Professor  

The discipline acquaints undergraduates with the principles and methods of public administration by the human capital of the organization, 

considers regularities of development of the human capital of the organization, questions of formation and development of cumulative abilities of the 

person to work. 

Aim studying of situation, the opening concepts of the human capital, to create at undergraduates of competence, knowledge and ability in the 

area use of tools and mechanisms of management human the capital in modern conditions.  



 Prerequisites 

State regulation of economy, Actual problems of institutional economics, Economic Policy and Competitiveness of RK 

Maintenance of a course: Theoretical aspects of research of essence of the concept "human capital", a technique of measurement of efficiency of 

the human capital at the macro and micro level, planning and forecasting of social and economic processes, problems of use of the human capital for 

development of economy, the main directions of a state policy in the field of management of the human capital, foreign experience of the developed 

states in successful functioning of the human capital, state regulation of employment of the population, regulation of employment of the population as 

an instrument for ensuring of development of the human capital, improvement of the mechanism of functioning of education systems and health care as 

major factors of human development. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

- to know theoretical and methodological aspects of system of public administration by the human capital, bases of management of the separate 

branches falling within the social scope, to have a clear idea of specifics of functioning of the human capital, 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 management of 

the human capital, coordination of efforts of all subjects of management; uses of administrative tools for the effective solution of tasks in the social 

sphere; developments of a state policy in the field of regulation by the human capital. 

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. 

Recommended reading:  

1. Graham H.T., Bennett R. Human Resource Management. - M .: UNITY, 2015. 

2. Joy - Matthews D. The development of human resources / / D. Joy - Matthews, D. Megginson, M. Suret / Izd.3. Trans. with English. - Moscow: 

Eksmo, 2016. - 432 p. 

3. Lovelock Christopher. Marketing services: personnel, technology, strategy / 4 th ed. Trans. with English .- M .: Publishing house "Williams", 2015. - 

1008 p. 

4. Sokolova M.I., A.G. Dementieva. Human Resource Management: A Textbook. - Moscow: TK Velbi, Publishing House Prospekt, 2015. - 240 

p.Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment: exam 

Language of study: Russian . 

 

Course/discipline/unit name 

Государственное и местное управление и самоуправление 

Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 

State and local government and self - government  

Discipline code: 

GMUS-6304 



Type of discipline  

ОМС 

Course/discipline level 

ПД КВ 

Year of study 

2 year 

Semester of study  

3 semester 

Number of credits   

7 credits  ECTS 

Name of lecturer/Professor 

Kinesava J. B. - Ph. D., associate Professor  

The discipline " State and local government and self- government " considers the organization of the government and self-government at the 

local level which is the most important and complex problem as the current issues of life support of the population exactly there are daily resolved. 

The purpose - to study system idea of the public and municipal administration as to scientific discipline and area of practical application, about 

bases of the public and local administration. 

 Prerequisites 

State regulation of economy, Тheory and practice of public administration, Economic Policy and Competitiveness of RK, Organization of public 

service 

Contents – Complex challenges of system transformation of society, for sustainable and his effective development, can be solved only in the 

presence of an effective control system at all levels of public administration, the harmonious system of the public and local administration has to ensure 

effective functioning of all levels of the power in the country. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

Nobility: the main activities in system of public administration, in system of local management; essence and system of the government and 

management, local government. 

To be able: to analyze problems of functioning and development of the state and its regional and local educations, problems of interaction of the 

person and society; to use the tools and technologies which are used by preparation of various target programs and projects of social and economic 

development of local educations; to distinguish and be guided in problems of the public and local administration. 

To own skills: skills of the manager in the sphere of the public and local administration; it is correct to be guided in the current legislation, using 

the gained knowledge in practical activities; by methods of use of modern administrative technologies in the sphere of the public and municipal 

administration; independent development of new knowledge, professional argument. 

Be competent: in the analysis of local government and self-government in the application forms and the local management and self-management. 

Recommended reading:  

1. Atamanchuk G.V. Theory of Public Administration. Lecture course. Ed. 2- e, add. - M .: Omega-L, 2014. 

2. Public administration system / S. Yu. Naumov [and others]. - Moscow: FORUM, 2016. - 304 p. 



3. Krupenkov V.V. State and municipal management: [Electronic resource]: educational-practical. allowance. -M .: Eurasian Open Institute, 2016. - 

335 p.Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment: exam. 

Language of study: Russian . 

 

Course/discipline/unit name 

Муниципальный менеджмент и самоуправление 

Өзін-өзі басқару және муниципалдық менеджмент 

Municipal management and local government 

Discipline code: 

MMS -2306 

Type of discipline  

МВОС 

Course/discipline level 

ПД КВ 

Year of study 

2 year 

Semester of study  

3 semester 

Number of credits   

7 credits  ECTS 

Name of lecturer/Professor 

Kinesava J. B. - Ph. D., associate Professor  

The discipline studies structure of municipal management in the leading countries of the world, and also institutional, functional and 

organizational methods of the analysis of system of local government; prepares the professional tasks which are trained to the decision during the work 

in local governments. 

Course purpose: formation of common cultural and professional competences of the master of the public and municipal administration, 

knowledge and abilities in the field of public management at the municipal level. 

 Prerequisites 

State regulation of economy, Project Management and Innovation Management, Organization of public service, Corporate governance 

Maintenance of a course of discipline A course  studies the features of management a local economy, legislation about an administrative-

territorial division and local self-government, economic independence of region, plenary powers of public authorities on places efficiency of co-

operation of republican and local budgets in realization of the regional programs 



Nobility: about local government as to a subsystem of political system of the modern Kazakhstan state and society, a form of the public power 

and of the main theories of local government, studying of conceptual bases of local government, competence of municipalities, forms and models of 

the organization of local government. 

To be able: to apply instruments and technologies used for preparation of the different having a special purpose programs and projects of socio-

economic development of municipal educations; to recognize and oriented in  the problems of local government 

To own: it is correct to be oriented in a current legislation, using the got knowledges in practical activity; by the methods of the use of modern 

administrative technologies in the field of  municipal management; independent mastering of new knowledges, professional argumentation. 

Be competent: in the analysis of socio-economic development of the administrative-territorial entity in the application forms and municipal 

management practices. 

Recommended reading:  

1. Glazunova N.I. System of state and municipal management: Textbook. - M .: TK Velby, Publishing House Prospekt, 2016 

2. Public administration. Vasiliev V. P., Dehanova N. G., Holodenko Yu. A. Publisher: Delo i servis, 2015. - 320 p. 

3. Ignatov V.G. State and Municipal Administration - Textbook, 2016. 

4. Chirkin V.E. System of state and municipal management: Textbook. - Moscow: Norma, 2016. 

Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment: exam 

Language of study: Russian . 

 

Course/discipline/unit name 

Жергілікті қаржыны басқару  

Управление местными финансами 

Management by local finances 
Discipline code: 

UMF -2307 

Type of discipline  

МВОС 

Course/discipline level 

ПД КВ 

Year of study 

2 year 

Semester of study  

3 semester 

Number of credits   

5 credits  ECTS 

Name of lecturer/Professor 



Kaigorodtsev A. A. - doctor of Economics, Professor 

The discipline opens the maintenance of the specific sphere of management of local finance. 

The course purpose - formation of knowledge of questions of local finance and functioning of a financial system of the Republic of Kazakhstan. 

 Prerequisites  
Economic theory, Macroeconomics, Project Management and Innovation Management, Corporate governance 

The content of discipline includes the main sections: Theoretical aspects of local financial regulation of economy. Direction, forms and methods 

of local financial regulation of economy. Standardly – legal support of local financial regulation of economy. Analysis of a current state of local 

financial regulation of economy. Problems and prospects of local financial regulation of economy. Financial control in a control system of local 

finance. Local financial regulation and macroeconomic balance. Actual problems of finance in market economy. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

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 economic aspect of social, innovative, investment, regional, production policy of 

the state. 

To be able: to reveal problems of implementation of financial regulation of the state at the different levels of national economy and to offer ways 

of their decision taking into account criteria of social and economic efficiency, an assessment of risks and possible social and economic consequences. 

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: in the analysis and assessment of financial intervention of the state in the economic processes. 

Recommended reading:  

1. Finances and management / Finanzas y Gerencia: TV Sedova - St. Petersburg, Manager, 2014- 144 p. 

2. Finances of enterprises: Textbook: V. V. Kovalev, Vit. V. Kovalev - St. Petersburg, Velbi TC, Prospekt, 2014 - 352 p. 

3. Finances, money circulation and credit: VA Galanov - Moscow, Forum, 2015 - 416 p. 

4. Finance, money, credit and banks: VE Leontiev, NP Radkovskaya - St. Petersburg, Knowledge, IVESEP, 2014 - 384 p.Teaching methods: lectures 

with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment: exam. 

Language of study: Russian .  

 

Course/discipline/unit name 

Аймақ экономикасын басқару 

Управление экономикой региона 

Management of the region economy 

Discipline code: 

UER -1303 

Type of discipline  

МВОС 



Course/discipline level 

ПД КВ 

Year of study 

1 year 

Semester of study  

1 semester 

Number of credits   

5 credits  ECTS  

Name of lecturer/Professor 

Kinesava J. B. - Ph. D., associate Professor  

The discipline "Management of the region" studies processes of formation of the economic region and economic complexes of administrative and 

territorial units in the conditions of strengthening of a regional orientation of economic reforms and spatial integration of economy of Kazakhstan. 

Aim of course: acquisition by undergraduates of the knowledge almost applicable for management of the region. 

 Prerequisites  
Economic theory, Macroeconomics, Government control of economy 

Maintenance of a course of discipline examines the processes of formation of economic regions and economic systems of administrative units in 

the face of increasing regional focus of economic reform and spatial integration of the economy of Kazakhstan. 

Nobility: about a role of regional factors in economic development of economy of RK.  

To be able: to investigate social economic problems of regions of Kazakhstan making use of foreign experience.  

To own: to gain theoretical and practical skills in the main questions of discipline. 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, research competences.  

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. 

Recommended reading:  

1. Alaev E.B. Socio-economic geography: Conceptually-terminological dictionary. - M .: Thought, 2014. - 350 p. 

2. Gavrilov A.I. Regional economy and management. - Moscow: UNITY-DANA, 2014.-239p. 

3. Kovalenko EG Regional economy and management. -PSP .: Peter, 2015. - 288 p. 

Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment: exam 

Language of study: Russian . 

 

Course/discipline/unit name  

Корпоративті басқару 

Корпоративное управление 

Corporate governance  



Discipline code 

KU -1303 

Type of discipline  

МВОС 

Course/discipline level 

ПД КВ 

Year of study 

1 year 

Semester of study  

1 semester 

Number of credits   

5 credits  ECTS 

Name of lecturer/Professor 

Kaigorodtsev A. A. - doctor of Economics, Professor  

Discipline "Corporate Governance" examines holistic view of the principles and methods of corporate governance under the conditions of 

Kazakhstan's membership in the WTO and increased global competition. 

Purpose: formation of undergraduates fundamental knowledge in the field of corporate relations to the extent required for the subsequent 

independent analysis of contemporary issues. 

 Prerequisites  

Economic theory, Macroeconomics, Government control of economy 

Contents include basic sections:: The nature and value of corporate governance. The system of corporate governance. The basic principles of 

corporate governance. The corporate governance model. The main participants of the system of corporate governance. OECD Principles of Corporate 

Governance. Basic mechanisms of management of the company. Corporate governance problems. Risk management of a modern company. Ways of 

overcoming problems and reduce the risk for shareholders. The Anglo-Saxon, Continental and Japanese models of corporate governance. Kazakhstan's 

model of corporate governance. Protecting the rights of shareholders. Common shareholders' rights. Status of the Code of corporate governance in 

Kazakhstan. Corporate culture. The essence of corporate culture. Elements of corporate culture of the highest level. The elements of the corporate 

culture of the lower level. Essence and types of risks. The essence of the management of business risks. Risk Management Policy. The internal 

environment of the company in the context of risk management. Determination of risk appetite and the level of retention. Identification of risks. Risk 

assessment. Management of risks. Control. Information, communication and monitoring of the risk management system. Investment activity and 

investment attractiveness of the corporation. The concept of investment and capital expenditures. The composition and structure of capital investments. 

The investment policy of the corporation. Assessment of the level of investment attractiveness of the company. Raiding and economic security of the 

corporation. The essence of corporate raiding. Features Kazakh raider. 

As a result of the discipline master's degree graduate should: 

To know: the essence of corporate governance; the specifics of corporate governance in the Republic of Kazakhstan; - trends in the development 

of corporate relations in the Republic of Kazakhstan and abroad; the rights and obligations of shareholders; order of election and activities of the 



corporation; the powers of the Corporate Secretary; the content and procedure for the development of the Corporate Governance Code; methods for 

developing the corporation's dividend policy; methods for developing the investment policy of the corporation; procedure of internal and external 

audits in the Company; ways to ensure the economic security of the corporation. 

To be able to: use the knowledge gained in relation to the terms of the corporate governance of the RK; preparing administrative decisions, 

taking into account the specifics of corporate governance. 

Own: skills in solving problems arising in the process of corporate governance; do the calculations required for cumulative voting, determining 

the amount of dividends; working with regulatory and legislative framework in the field of corporate relations.  

Be competent: in the application forms and using the knowledge gained in relation to the terms of the corporate governance of the RK.  

Recommended reading:  

1. Shikhverdiev A.P. Fundamentals of corporate governance. - M., 2014. 

2. Knysh MI, Puchkov VV, Tyutikov Yu.L. Strategic management of corporations. - SPb .: Because of "KultinformPress." 237 sec. 

3. Antonov V.G. and others. Corporate governance. Training aids. 2016 g. 

Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment: exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Экономическая политика и конкурентоспособность РК 

Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі 

Economic Policy and Competitiveness of RK 

Discipline code 

EPKRK-1304 

Type of discipline  

МВОС 

Course/discipline level 

ПД КВ 

Year of study 

1 year 

Semester of study  

2 semester 

Number of credits   

5 credits  ECTS 

Name of lecturer/Professor 

Abylaihanov. T.A.  

 Prerequisites  



Economic theory, Macroeconomics, Actual problems of institutional economics, Тheory and practice of public administration 

Studying of the course "Economic Policy and Competitiveness of RK" gives exact understanding of a role of the state in format ion and 

realization of economic strategy of the state. The knowledge of the main instruments of realization of the state economic policy gives necessary skills 

on its realization at the regional level. 

Aim of course: capture of theoretical knowledges and metodologi cheskikh bases, methods and instruments of effective lead through of economic 

policy in the conditions of market 

Maintenance of a course of discipline development methodological, theoretical, methodical and tools of the state economic policy; disclosure of a 

role of the state in elaboration of strategy of competitiveness of national economy, proceeding from modern calls of globalization and financial 

instability, strengthening of the competition in the world markets, increases of a role of science and innovations, human development. 

Nobility: theoretical and methodological aspects of carrying out economic policy and increase of competitiveness of the country, main 

characteristics and regularities of development and realization of economic policy of the state. 

To be able: to use methods of system, economic, political and situation analysis in the field of development and implementation of practical 

decisions on increase of competitiveness of national economy. 

To own: skills of use of necessary mechanisms for the solution of specific objectives in the field of economic policy.  

To be competent: in the application forms and methods of system, economic, political and situation analysis in the field of development and 

implementation of practical decisions on increase of competitiveness of national economy. 

Recommended reading:  

1. Velasco, E. I. Strategic management / I. E. Veleshko, A. A. Narewski. - Moscow: bgeu, 2016.  

2. Verin, Sergey Modern approaches to the organization of strategic management / Sergey Verin. - Moscow: LAP Lambert Academic Publishing, 

2017.  

3. Grushenko, V. I. Management. Perception of the essence of management in the context of strategic changes / V. I. Grushenko. - M.: INFRA-M, 

2017.  

4. Egorshin, A. P. Strategic management / A. P. Egorshin. - M: HALO, 2017. 

5.Sabden O. Competitive economy and innovation: Monograph.- Almaty, 2015. 

Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment: exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Қазақстан Республикасының аймақтық дамуын мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование регионального развития в РК 

State regulation of the regional development in the Republic of Kazakhstan 

Discipline code: 

GRRRK – 2306 

Course/discipline level 



ПД КВ 

Year of study 

2 year 

Semester of study  

3 semester 

Number of credits   

7 credits  ECTS 

Name of lecturer/Professor 

Abylaihanov. T.A.  

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. 

 Prerequisites 
State regulation of economy, Project Management and Innovation Management, Organization of public service, Corporate governance 

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 of regional development. Regulation of regional development in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a magistrant 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 the regional economy and the economic 

policy of the state, in the application forms and methods of state regulation of the economy. 

1. Larina N.I. State regulation of regional development [Text] / N.I. Larina. - World, Russia, Siberia - Novosibirsk: Publishing house IEEPP SB RAS, 

2015. - 512 p. 

2. Fetisov G. G., Oreshin V.P. Regional economy and management [Text] / G.G. Fetisov, V.P. Oreshin - M .: INFRA-M, 2016. - 278 p. 



3. Granberg, A.G. Fundamentals of Regional Economics: Textbook for universities [Text] / A.G. Granberg, - Moscow: State University Higher School 

of Economics, 2016. - P. 349-352,357-360. 

4. Vidyapina V.I., Stepanova M.V. Regional economy [Text] / Textbook / Ed. IN AND. Vidyapina, M.V. Stepanova. - Moscow: INFRA-M, 2017. - 

410 p. 

Course/discipline/unit name 

Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование реального сектора экономики  

State regulation of the real economy  
Discipline code: 

GRRSE -2307 

Type of discipline  

МВОС 

Course/discipline level 

ПД КВ 

Year of study 

2 year 

Semester of study  

3 semester 

Number of credits   

5 credits  ECTS 

Name of lecturer/Professor 

Kinesava J. B. - Ph. D., associate Professor / Abylaihanov. T.A. 

 Prerequisites  

Economic theory, Macroeconomics, Project Management and Innovation Management, Corporate governance 

The discipline opens a role and value of state regulation of real sector of economy as integral part of modern economic systems, playing a key 

role in achievement of a sustainable development and growth of economy. 

The purpose of a course is studying of theoretical and practical aspects of state regulation of real sector of economy. 

Maintenance of a course: theoretical bases of state regulation of real sector of economy; principles and methods of state regulation of economy, 

practice of state regulation of real sector of economy: industries, agriculture, construction, transport and communication, trade. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

Nobility: theoretical bases of state regulation of real sector of economy; the principles and methods of state regulation of economy for the 

purpose of increase of its efficiency and competitiveness; to the practician of state regulation of real sector of economy: industries, agriculture, 

construction, transport and communication, trade; the legislation and normative legal acts on business support; experiment of the foreign states on state 

regulation of real sector of economy; 



To be able: to allocate priority branches of national economy for the purpose of ensuring her effective development; to make effective 

administrative decisions in the field of regulation of development of real sector of economy; 

To own: practical skills of work with tools and by methods of state regulation of development of real sector of economy. 

To be competent: in the application of theoretical and practical aspects of state regulation of real sector of economy.  

Recommended reading:  

1. Mamyrov NK, Ihdanov Zh.O. State regulation of the economy. - Almaty: The Economy, 2015. 

2. Oreshin V.P. State regulation of the national economy. M .: INFRA-M, 2015. 

3. Kuchukov RA Theory and practice of state regulation of economic and social processes. - Moscow: Gardariki, 2014.Teaching methods: lectures 

with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment: exam 

Language of study: Russian . 

 

Course/discipline/unit name 

Актуальные проблемы институциональной экономики 

Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері 

Actual problems of institutional economics 

Discipline code: 

APIE -1206 

Type of discipline  

МВВК 

Course/discipline level 

БД КВ 

Year of study 

1 year 

Semester of study  

1 semester 

Number of credits   

5 creditsECTS 

Name of lecturer/Professor 

Bolgauov T. A. - Ph. D. in Economics, Assoc.Professor /Abylaihanov. T.A.  

Aim of course: The purpose to understand and study economic behavior of consumers and firms at the institutional level; to apply in practical activities 

of the theory of the property rights, transaction expenses, contracts, institutional changes. 

 Prerequisites 

Economic theory, microeconomics, macroeconomics, history of economic thought. 



Maintenance of a course of discipline Knowledge on the subject "Actual problems of institutional economics" are necessary for undergraduates 

understanding economic behavior of consumers and firms at the institutional level; application in practice of the theory of property rights, transaction 

costs, contracts, institutional change. 

Nobility: the theory of knowledge about general methodological and instrumental prerequisites of institutional economics, economic phenomena 

and processes of society from the standpoint of new institutional theory. 

To be able:  carry out research to the institutional method of analysis of the main economic agents, as well as create a sense of direction in the 

current economic situation from a position of interpretations of institutional change 

To own: Have skills the use of institutional analysis in the study of actual problems of modern market economy, to research the property, and 

various types of contracts, markets and firms of the state. 

Be competent: to apply of institutional analysis in the study of actual problems of modern market economy.  

Recommended reading:  

1. Oleynik A. N. Institutional Economics: textbook. – M.: INFRA-M, 2016. - Introduction, lecture № 1,2, p. 4-33. 

2. Auzan A. A. Institutional Economics-New institutional economic theory, M, 2015.  

3.Agapova, I. I. Institutional Economics / I. I. Agapova. - Moscow: Master, 2017. 

Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment: exam 

Language of study: Russian . 

 

Course/discipline/unit name 

Управление проектами и инновационный менеджмент 

Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент 

Project Management and Innovation Management 

Discipline code 

UPIM-5201 

Type of discipline  

МBВК 

Уровень курса/ дисциплины  

БД КВ 

Year of study 

1 year 

Semester of study 

1 semester 

Number of credits   

7 credits  ECTS 

Ф.И.О. лектора/ профессора 



Kaigorodtsev A. A. - doctor of Economics, Professor./ Kinesava J. B. - Ph. D., associate Professor The discipline "Project Management and Innovation 

Management" examines the theoretical and practical foundations of enterprise project management. 

Objective: To determine the effectiveness of the functioning of its financial and economic activities through the study and use of practical 

methods of innovation management. 

 Prerequisites 

Economic theory, Management, Marketing   

Contents include basic sections: Formation of the theory of innovatics and its modern concepts. Technological ways in economic development. 

Methods of an assessment of economic efficiency of innovative projects. Organizational and economic mechanism of introduction of innovative 

technologies. Venture financing. State regulation of innovative activity in Kazakhstan and abroad. 

As a result of studying of the module undergraduates have to: 

To know: the methodology of developing business plans; investment policy of the corporation. 

To be able to: analyze the alternative plan for innovation development; investment decisions. 

Have skills: technical and economic calculations required in the planning and analysis of innovation. 

Be competent: in the application of innovation management mechanisms аnd project management in practice. 

Recommended reading:  

1. Afonin I. V. Innovation management and economic evaluation of real investments: a textbook. - Moscow: Gardariki, 2016. 

2. Barancheeva V. P., Maslennikova N. P. Mishin V. M. innovation Management: Textbook. - Moscow: YURAIT, 2015.  

3. Mukhamedyarov M. A. Innovation management: textbook. – M.: INFRA-M, 2014. 

4. Fatkhutdinov R. A. Innovative management. – SPb.: Peter, 2015. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam. 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Модульный справочник ОП 6М051000 – «Государственное и местное управление», научное и педагогическое направление, 2018 

 

Название модуля и шифр Модуль ON Общенаучный 

Ответственный за модуль Сейтембетов Е.Ж. 

Тип модуля Общие образовательные модули 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  Всего: 24 часов, из них: аудиторных – 8 часов, СРМП – 4 часа, СРМ – 12 часов.  

Количество кредитов 12 

Форма обучения очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся Мин. - 5, макс. -10 

Пререквизиты модуля Иностранный язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2); 

Философия, социология, политология, Всемирная история (школьный курс), психология (курс 



бакалавриата), педагогика (курс бакалавриата) 

Содержание модуля IYa(р) – 5202 Иностранный язык (профессиональный): Когнитивно - 

лингвокультурологическая методология как универсальная концептуальная основа современной 

теории иноязычного и полиязычного образования. Инновационный подход к моделированию 

языкового образовательного процесса. Международно-адаптированные уровневые модели 

языкового образования  в условиях триязычия. Профессиональная ориентация как 

профессиональное владение иностранным языком во всех аспектах речевой и коммуникативной 

деятельности, которая напрямую связана с технологией будущей профессиональной деятельности. 

Овладение иностранным языком на уровне международных стандартов. Изучение грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменных формах. Развитие навыков оформления 

официальной документации по различным формам международного сотрудничества. 

IFN-5201 История и философия науки: Возникновение науки. Основные этапы исторической 

динамики науки. Структура научного знания. Научные революции и научная рациональность. 

Особенности современного этапа науки. Естественные науки в структуре современного научного 

знания. История становления наук об обществе, культуре, истории и человеке. Философские 

проблемы педагогики и философия образования. Философские проблемы конкретных наук.  

Psi-5204 Психология: Современная психология и ее место в системе наук. Психология 

познавательной деятельности человека в процессе обучения. Психологические методы и средства 

повышения эффективности и качества обучения в современных условиях. Психология 

познавательной деятельности человека в процессе обучения. Гносеологические и онтологические 

проблемы образовательного процесса в условиях рыночной экономики. Психология 

педагогического общения. Профессиограмма и психограмма работника в сфере будущей 

профессиональной деятельности. Психология деятельности и познавательных процессов. 

Структура и виды человеческой   деятельности. Деятельность и адаптация. Психологические 

основы системы «человек–машина–среда». Эргономика и психология. Психология личности и 

межличностных отношений.Психология и трудовая деятельность. Проблемы надежности 

профессиональной деятельности. Психология личности и межличностных отношений. Проблемы 

психодиагностики межличностных отношений в коллективе. Основы психологии управления. 

Психология менеджмента. Основы прикладной психологии. Психологическое консультирование 

студентов, преподавателей и специалистов с учетом профиля будущей профессиональной 

деятельности. 

Ped–5203 Педагогика: Предмет, задачи, методы педагогики высшей школы. Система высшего 

профессионального образования в РК. Преподаватель высшей школы РК. Система критериев и 

показателей определения уровня подготовки специалистов высшей квалификации. Современные 

теории и концепции обучения ввысшей школе. Дидактика как теория обучения. Принципы 



вузовской дидактики. Процессобучения ввузе. Информация и компьютеризация обучения в 

современной высшей школе. Формы и методы организации учебной работы в вузе. 

Самостоятельная работа магистрантов. Научно-исследовательская работа магистрантов. 

Системарейтинговогоконтроля оценки знаний, умений и навыков магистрантов. Основы 

формирования готовности педагога к управлению познавательной деятельности магистрантов. 

Система и формы внеаудиторной воспитательной работы. Работа куратора. Методологические 

основы курса педагогики высшей школы, ее основныекатегории, их взаимосвязь и характеристика. 

Студенчество как социальная группа. Система критериев и показателей  определения уровня 

подготовки специалистов высшей квалификации. Педагогический процесс как предмет педагогики 

и объект деятельности преподавателей высшей школы. Современные теории и концепции обучения 

ввысшей школе. Принципывузовскойдидактики. Процесс обучения в высшей школе. Общая 

характеристика методов обучения в вузе. Методика проведения и анализа вузовского семинара. 

Методика проведения и анализа практического занятия и других методов вузовской работы со 

студентами. Основы коммуникативной культуры вузовского педагога.  

Результаты обучения В результате изучения модуля магистранты должны: 

Знать: распространенные фразы, тексты профессионального характера, культуру и традиции 

народов, основные термины и проблемы философии; основные философские концепции; основные 

философские способы решения мировоззренческих вопросов в контексте культуры. 

Уметь: понимать на слух развернутые доклады и сообщения на профессиональную тему на 

иностранном языке, определять мировоззренческие вопросы в контексте конкретной культуры; 

определять альтернативные способы постановки и решения мировоззренческих проблем в истории 

человечества. 

Иметь навыки работы с литературой, возможности аналитического, критического ее освоения 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение семестра, с получением двух 

рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература  7.  Войтов А. Г. История и Политология науки: оқу құралы / А. Г. Войтов. М.: Дашков и К, 2005. 

– 692 с. 

8. Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. А. Лебедев. – М.: 

Академический проект , 2014. 

9. История и Политология науки/ В. В. Ильин [и др.]; под ред. В. В. Ильина.– М.: Академический 

проект, 2015. 

10. Дроздова Т.Ю.Дроздова “English Grammar in Use”, СПб, 2014. 

11. Меркулова У.М. «English for University Students», Санкт-Петербург, 2015. 



12. Колыхалова, К.С. Махмурян «Учитесь говорить по-английски», М., 2015. 

13. «English Grammar in Use», Raymond Murphy. Cambridge University Press, 2015. 

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

15. Немов Р.С. Психология. 1-том. - М.: Высшая школа,2016.. 

16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Высшая школа, 2017. 

17. Ярошевский М.Г. Психология. – М.,2014. 

18. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед.вузов: в 2 кн. – М., 2014. 

19. Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М., 2016. 

20. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 2014. 

21. Лихачев Б.Т. Педагогика. – М., 2014. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр МодульGSU Государственная служба и управление 

Ответственный за модуль Болгауов Т.А. 

Тип модуля Образовательные модули по специальности 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  Всего: 24 часов, из них: аудиторных –8 часов, СРМП – 4 час, СРМ – 12 часа. 

Количество кредитов 13 

Форма обучения очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся Мин. - 5, макс. -10 

Пререквизиты модуля Менеджмент, экономическая теория, государственное регулирование экономики, теория 

государственного управления, теория и практика государственного управления 

Содержание модуля UPIM-5201 Управление проектами и инновационный менеджмент: Становление теории инноватики и 

ее современные концепции. Технологические уклады в экономическом развитии. Методы оценки экономической 

эффективности инновационных проектов. Организационно-экономический механизм внедрения инновационных 

технологий. Венчурное финансирование. Государственное регулирование инновационной деятельности в Казахстане и 

за рубежом. Сущность управления проектом. Метод критической цепи: эффективное управление 

проектами с использованием буферов времени и ресурсов. Методы анализа наиболее типичных 

проблем управления проектом. Критические цепочки – третья революция в управлении проектами. 

Получение максимальной эффективности за счет архитектуры управления бизнесом. Как овладеть 

искусством управления проектами. Оценивание зрелости процессов управления проектами. Как 

руководить процессом преобразований. Логико-структурный подход в управлении проектами.  

МКU-5302 Организация государственной службы: В современных условиях, создать сильное 

государство невозможно не имея надежную структуру государственного управления в основе которой 



профессиональная система государственной службы. Она должна реализовывать в жизнь властные 

полномочия государства. Как отмечено в концепции новой модели государственной службы РК 

«Профессиональная система государственной службы основанная на принципах меритократии, 

эффективности, результативности, транспарентности и подотчетности обществу, является важнейшим 

фактором в обеспечении конкурентоспособности системы государственного управления и 

качественного оказания государственных услуг населению». В учебном курсе рассмотрены принципы и 

правила организации государственной службы. Дана структура и механизм реализации.  

TPGU-5303 Теория и практика государственного управления: Знание основ теории 

государственного управления является обязательным элементом фундаментального и 

широкопрофильного. Поэтому в структуре учебных дисциплин подготовки специалистов в области 

государственного и местного управления теория государственного управления занимает 

первостепенное место. 

Результаты обучения В результате изучения модуля магистранты должны: 

Знать: теоретические основы государственного управления, сущность и роль государства  в условиях 

рынка, основные принципы государственного управления; основные характеристики и закономерности 

функционирования государственного сектора экономики государства; принципы, формы и методы 

управления государственным сектором экономики. 

Уметь: использовать методы системного, экономического,  ситуационного анализа в области оценки 

масштабов и эффективности государственного управления. 

Иметь навыки: принятие управленческих решений в области практических вопросов и проблем 

государственного управления. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение семестра, с получением двух 

рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература  1. Афонин И.В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: учебное 

пособие. – М.: Гардарики, 2016. 

2. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями: Учебник. – М.: 

ЮРАИТ, 2015.  

3. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

4. Фатхутдинов Р. А.  Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2015. 

5. Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление. М., 2014 

6. Граждан В.Д.  Государственная гражданская служба. М.: Юрайт , 2014 

7. Капаров С.Г. Совершенствование государственной службы в Казахстане. Екатеринбург, 2015.   

8. Уваров В.Н. Государственное управление и государственная служба. Петропавловск. 2014. 



9.Уразбаева Г.Т. Этические основы государственной службы. Оқу құралы. Астана: Академия 

госуправления при Президенте РК, 2014. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Модуль U Управленческий 

Ответственный за модуль Ситникова Е.С. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  Всего: 21 часов, из них: аудиторных –7 часов, СРМП – 3,5 час, СРМ– 10,5 часа. 

Количество кредитов 12 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся Мин. - 5, макс. -10 

Пререквизиты модуля макроэкономика, теория государственного управления, государственное регулирование экономики, 

муниципальный менеджмент. 

Содержание модуля GUChK-6204 Государственное управление человеческим капиталом: экономическая сущность 

теории человеческого капитала, составляющие человеческого капитала, факторы воспроизводства 

человеческого капитала, виды человеческого капитала, государственное управление человеческим 

капиталом. 

GMUS-6305 Государственное и местное управление и самоуправление: Сложные задачи 

системного преобразования общества, в целях устойчивого и эффективного его развития, могут быть 

решены только при наличии эффективной системы управления на всех уровнях государственного 

управления, гармоничная система государственного и местного управления должна обеспечить 

эффективную работу всех уровней власти в стране. 

Результаты обучения В результате изучения модуля магистранты должны: 

Знать: экономическую сущность теории человеческого капитала, составляющие человеческого 

капитала, факторы воспроизводства человеческого капитала, виды человеческого капитала. 

Уметь: критически осмысливать и интерпретировать новейшие теории и практики государственного 

управления человеческим капиталом. 

Иметь навыки: решения управленческих задач в области практической реализации механизма 

государственного управления человеческим капиталом. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение семестра, с получением двух 

рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Продолжительность модуля 1 семестр 



Литература  5.Грэхем Х.Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. – М.:ЮНИТИ, 2015.  

6.Джой – Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов // Д. Джой – Меттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте / 

Изд.3-е. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2016. – 432 с.  

7.Лавлок Кристофер. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия /4-е изд. Пер. с англ.– М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2015. – 1008 с.  

8.Соколова М.И., А.Г. Дементьева. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2015. – 240 с. 

9.Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2- е, доп. - М.: Омега-Л, 

2014. 

10. Система государственного управления / С. Ю. Наумов [и др.]. – М.: ФОРУМ, 2016. – 304 с.  

11. Крупенков В.В Государственное и муниципальное управление: [Электронный ресурс]: учебно-

практич. пособие. -М.: Евразийский открытый институт, 2016. – 335 с. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Модуль МU Местное управление 

Ответственный за модуль Кинашева Ж.Б. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  Всего: 21 час, из них: аудиторных – 7 часов, СРМП – 3,5 часа, СРМ – 10,5 часов. 

Количество кредитов 12 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся Мин. - 5, макс. -10 

Пререквизиты модуля Менеджмент, государственное регулирование экономики, экономика региона 

Содержание модуля OOBMM-2301 Муниципальный менеджмент и самоуправление: Основное внимание уделяется 

управленческим процессам на муниципальном уровне, нормативно-правовой базе, регулирующей 

деятельность органов местного самоуправления в регионе, основным направлениям их деятельности. 

ZhKB–2302 Управление местными финансами: Сущность и значение местных финансов, 

формирование местных финансов, формирование доходной и расходной части местного бюджета, 

финансы специальных экономических зон. 

Результаты обучения В результате изучения модуля магистранты должны: 

Знать: сущность муниципального управления и местного самоуправления; сущность объекта и 

субъекта муниципального управления; общие и специфические задачи местного управления; структуру 

и механизм функционирования органов местного самоуправления. 

Уметь: анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в которой 



действуют органы местного государственного управления; творчески применять теоретические знания 

при решении практических ситуаций. 

Иметь навыки: применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки 

политических и административных решений, программ и планов развития муниципальных 

образований, организаций, коллективов. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение семестра, с получением двух 

рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература  5. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2016 

6. Государственное управление. Васильев В. П., Деханова Н. Г., Холоденко Ю. А. Издательство: Дело 

и сервис, 2015. - 320 с. 

7. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление – Учебник, 2016 г. 

8. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – М.: Норма, 2016.  

9. Финансы и менеджмент/Finanzas y Gerencia: Т. В. Седова — Санкт-Петербург, Менеджер, 2014 

г.- 144 с. 

10. Финансы предприятий: Учебник: В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев — Санкт-Петербург, ТК Велби, 

Проспект, 2014 г.- 352 с. 

11. Финансы, денежное обращение и кредит: В. А. Галанов — Москва, Форум, 2015 г.- 416 с. 

12. Финансы, деньги, кредит и банки: В. Е. Леонтьев, Н. П. Радковская — Санкт-Петербург, Знание, 

ИВЭСЭП, 2014 г.- 384 с. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Модуль МЕ Моделирование экономики 

Ответственный за модуль Болгауов Т.А. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  Всего: 18 часов, из них: аудиторных –6 часов, СРМП – 3 часа, СРМ – 9 часов. 

Количество кредитов 10 

Форма обучения очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся Мин. - 5, макс. -10 

Пререквизиты модуля Государственное регулирование экономики, экономика региона 

Содержание модуля MRE-1303 Моделирование региональной экономики:              приобретение студентами навыков 



использования полученных знаний в решении проблем прогнозирования социально-экономических 

процессов регионов, формирование культуры научного обоснования принятия региональных 

управленческих решений на основе прогнозной информации, как основы предварительной оценки 

последствий принимаемых решений. 

UER-1304 Управление экономикой региона: Теоретические основы региональной экономики; 

экономика региона как наука; экономическое районирование: закономерности, принципы и факторы 

размещение производительных сил на территории РК, региональная экономическая политика; теории 

регионального роста; основы регионального анализа и выявление уровня социально-экономического 

развития региона; экономический потенциал региона; регион в экономике РК, управление экономикой 

региона в системе рыночных отношений; стратегия развития, инвестиционная политика и финансовый 

механизм региона; инвестиционная привлекательность как фактор развития региона. 

Результаты обучения В результате изучения модуля магистранты должны: 

Знать: основные положения, категории и методы исследования региональной экономики; методы 

регионального анализа; методы моделирования социально-экономических процессов региона; подходы 

и методики применения математических моделей для прогнозирования социально-экономического 

развития субъектов РК; комплекс моделей прогнозирования социально-экономического развития 

субъектов РК. 

Уметь: реализовать модели и задачи прогнозирования социально-экономического развития субъектов 

РК в компьютерных средах; анализировать конкурентные позиции территориально-отраслевой 

структуры экономики РК. 

Иметь навыки постановки задачи многовариантного прогнозирования социально-экономического 

развития субъектов РК, получить опыт компьютерной реализации математических моделей и 

специфики их использования для многовариантного прогнозирования. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение семестра, с получением двух 

рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература  1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: 

Мысль, 2014. – 350 с. 

2. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.– 239с. 

3. Коваленко Е.Г. Региональная экономика и управление. –СПб.: Питер, 2015. – 288 с. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Модуль SP Специально-управленческий 

Ответственный за модуль Кайгородцев А.А. 



Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  Всего:18 часов, из них: аудиторных – 6 часов, СРМП – 3 часа, СРМ – 9 часов. 

Количество кредитов 10 

Форма обучения очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся Мин. - 5, макс. -10 

Пререквизиты модуля Менеджмент, экономическая теория, макроэкономика, государственное регулирование экономики. 

Содержание модуля KOU -1301 Корпоративное управление: Понятие корпоративного управления. Корпоративные 

отношения. Менеджеры и собственники. Виды цен акций и понятие стоимости компании. 

Демонстрация роста компании. Этапы развития корпоративного законодательства и корпоративного 

управления, модели корпоративного контроля в РК. 

EPKRK-1302 Экономическая политика и конкурентоспособность РК: освоение методологических, 

теоретических, методических и инструментальных средств государственной экономической политики; 

раскрытие роли государства в выработке стратегии конкурентоспособности национальной экономики, 

исходя из современных вызовов глобализации и финансовой нестабильности, усиления конкуренции 

на мировых рынках, возрастания роли науки и инноваций, развития человеческого потенциала. 

Результаты обучения В результате изучения модуля магистранты должны: 

Знать: типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования, виды 

управленческих решений и методы их принятия; основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля;виды и особенности межличностных, групповых и организационных коммуникаций в 

крупной компании, функциональные особенности корпоративного управления. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию, анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию, использовать количественные и качественные методы 

принятия управленческих решений при управлении корпорацией. 

Иметь навыки: реализации основных управленческих функций (планирование, организация, 

мотивирование и контроль), методами реализации основных управленческих функций при управлении 

компанией или корпоративным объединением. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение семестра, с получением двух 

рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература  1.  Велесько, Е. И. Стратегический менеджмент / Е.И. Велесько, А.А. Неправский. - М.: БГЭУ, 2016.  



2. Верин, Сергей Современные подходы к организации стратегического менеджмента / Сергей Верин. 

- М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017.  

3. Грушенко, В. И. Менеджмент. Восприятие сущности менеджмента в условиях стратегических 

изменений / В.И. Грушенко. - М.: ИНФРА-М, 2017. 

4.  Егоршин, А. П. Стратегический менеджмент / А.П. Егоршин. - М.: НИМБ, 2017. 

5. 5.Сабден О. Конкурентоспособная экономика и инновации: Монография.- Алматы,2015. 

6. Шихвердиев А.П. Основы корпоративного управления. - М., 2014. 

7. Кныш М.И., Пучков В.В., Тютиков Ю.Л. Стратегическое управление корпорациями. - СПб.: Из-во 

«КультинформПресс». 237 с. 

8. Антонов В.Г. и др. Корпоративное управление. Учебное пособие.М. 2016 Г. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Модуль GUS Государственное управление по сферам 

Ответственный за модуль Ситникова Е.С. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  Всего: 21 час, из них: аудиторных –7 часов, СРМП – 3,5 часа, СРМ – 10,5 часов. 

Количество кредитов 12 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся Мин. - 5, макс. -10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, государственное регулирование экономики, региональная 

экономика и управление 

Содержание модуля GRRRK–2303 Государственное регулирование регионального развития в РК: Сущность 

государственного регулирования регионального развития. Политика государственного 

невмешательства и ее возможные последствия. Цели региональной экономической политики. 

Институты регулирования регионального развития. Роль государственных корпораций. 

GRRSE-2304 Государственное регулирование реального сектора экономики: Усиление 

межгосударственной интеграции на основе разделения труда приводит к перерастанию общих 

экономических процессов за национальные границы, формированию новых социально-экономических 

проблем, связанных с обороной, наукой, регулированием социальных отношений, воспроизводством 

рабочей силы, экологией и т.д. Появляется строгая необходимость государственного вмешательства в 

механизм принятия управленческих решений. В современных условиях государственное 

регулирование экономики является составной частью процесса воспроизводства всей экономической 

системы.Эффективность государственного регулирования экономики зависит прежде всего от 



адекватного понимания сущности регулируемого объекта - экономики и происходящих в ней сложных 

процессов. 

Результаты обучения В результате изучения модуля магистранты должны: 

Знать: теоретические основы функционирования экономики региона как целостной системы;основные 

направления государственного регулирования регионального развития, теоретические основы 

государственного регулирования реального сектора экономики; принципы и методы государственного 

регулирования экономики с целью повышения ее эффективности и конкурентоспособности; практику 

государственного регулирования реального сектора экономики: промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, транспорта и связи, торговли. 

Уметь: проводить анализ состояния экономики региона и проблем социально-экономического 

развития региона; разрабатывать мероприятия в области управления экономикой региона.выделять 

приоритетные отрасли национальной экономики с целью обеспечения ее эффективного развития; 

принимать эффективные управленческие решения в области регулирования развития реального сектора 

экономики. 

Иметь навыки: самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения 

конкретных задач в области региональной экономики и управления, а так же государственного 

регулирования развития реального сектора экономики. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение семестра, с получением двух 

рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература  1. Ларина Н.И. Государственное регулирование регионального развития [Текст] / Н.И. Ларина. - Мир, 

Россия, Сибирь - Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2015. - 512 с. 

2. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление [Текст] / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин 

- М.: ИНФРА-М, 2016. - 278 с. 

3. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов [Текст] / А.Г. Гранберг, - М.: ГУ 

ВШЭ, 2016. - С. 349-352,357-360. 

4. Видяпина В.И., Степанова М.В. Региональная экономика [Текст] / Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, 

М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 410 с. 

5. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики. - Алматы: Экономика, 2015. 

6. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики.М.: ИНФРА-М, 2015. 

7. Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и социальных 

процессов. - М.: Гардарики, 2014. 

Дата обновления  

 



Название модуля и шифр Модуль II Инновационно-институциональный 

Ответственный за модуль Кайгородцев А.А. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  Всего: 18 час, из них: аудиторных – 6 часов, СРМП – 3 часа, СРМ – 9 часа. 

Количество кредитов 11 

Форма обучения очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся Мин. - 5, макс. -10 

Пререквизиты модуля Менеджмент, экономическая теория, история экономических учений,философия, политология, 

социология, культурология, этика, Казахский язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2) 

Содержание модуля IEOM-5202 Актуальные проблемы институциональной экономики: Институциональная теория 

способна объяснить состояние, перспективы казахстанской экономики и дать полезные рекомендации 

для формирования жизнеспособной рыночной экономики. Ознакомление с институциональным 

методом анализа основных экономических агентов, а также формирование умений ориентироваться в 

современной экономической ситуации с позиции трактовок институциональных изменений. 

DKz – 5201 Деловой казахский язык: 

Инновационный подход к моделированию языкового образовательного процесса. Международно-

адаптированные уровневые модели языкового образования в условиях триязычия. Профессиональная 

ориентация как профессиональное владение языком во всех аспектах речевой и коммуникативной 

деятельности, которая напрямую связана с технологией будущей профессиональной 

деятельности.Изучение грамматических характеристик научного стиля в его устной и письменных 

формах. Развитие навыков оформления официальной документации по различным формам 

международного сотрудничества. 

Результаты обучения В результате изучения модуля магистранты должны: 

Знать:основные проблемы институциональной экономики, многообразие институциональных и 

социально-экономических процессов в современном мире, их связь с другими процессами в 

обществе, теоретические основы отечественной и зарубежной этнопсихологии; основные 

исследовательские методы ее развития; специфику современного состояния этнического развития; 

состояние и перспективы развития экономической системы РК, предпринимательские риски; 

дивидентную, финансовую и инвестиционную политику корпорации; управление корпорации через 

пакеты акций; тактику слияний и поглощений, методы защиты от недружественных поглощений. 

Уметь: применять институциональный анализ при исследовании проблем экономики, различных 

видов контрактов, рынка и фирм, государства, определять баланс интересов заинтересованных лиц; 

оформлять документы, необходимые для деятельности органов корпорации; проводить расчеты 



необходимые при кумулятивном голосовании, распределении прибыли и определении уровня 

дивидендов, принятии решений об инвестировании. понимать на слух развернутые доклады и 

сообщения на профессиональную тему с содержащейся в них аргументацией; учебные, научно-

популярные фильмы на профессиональную тему. 

Иметь навыки: применения методологии экономического исследования и категориального аппарата 

неоинституциональной теории на уровне понимания и свободного воспроизведения, использования 

основных концепций, теорий управления, технико-экономических расчетов, необходимых при 

кумулятивном голосовании, распределении прибыли и определении уровня дивидендов, принятии 

решений об инвестировании; доступно и обстоятельно высказаться по широкому кругу 

профессиональных вопросов, поучаствовать в диалогах. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение семестра, с получением двух 

рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература  1. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 

Введение, лекция №1,2, с.4-33. 

2. Аузан А.А. Институциональная экономика - Новая институциональная экономическая теория, 

М,2015.  

3.Агапова, И. И. Институциональная экономика / И.И. Агапова. - М.: Магистр, 2017. 

4. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: «Рауан»,2015. 

5. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2014.  

6. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, 

ШҚМУ баспасы, 2015. 

Дата обновления  

 

 

 

 

 

6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару», ғылыми-педогогикалық, ОБ Модульдік анықтама 2018 ж 

 

Модуль атауы және шифр 

 

Модуль ON Жалпы-ғылыми  

Модуль ON Общенаучный 

General scientific 

Модульге жауапты адам Сейтембетов Е.Ж. 



Модуль типі (блок атауы) Жалпы білім беру модулі 

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны Барлығы: 24 сағат, олардың ішінде: аудиторлық – 8 сағат, МОӨЖ – 4 сағат, МӨЖ – 12 сағат.  

Кредит саны 12 

Оқу түрі іштей 

Семестр 1, 2 

Магистранттар саны Мин. - 5, макс. -10 

Модуль пререквизиттері Шет тілі (меңгеру деңгейі А1, А2 және В1, В2); 

Философия, әлеуметтану, саясаттану, Дүниежүзі тарихы (мектеп курсы), психология (бакалавриат 

курсы), педагогика (бакалавриат курсы) 

Модуль мазмұны IYa(р) – 5202 Шет тілі (кәсіби): Когнитивті - лингвомәдени әдіснама қазіргі шет тілі мен көптілді 

білімнің концетуалды әмбебап негізі ретінде. Тіл білімі үрдісін үлгілеуге инновациялық тәсіл. Үш тіл 

жағдайында тіл білімінің халықаралық-бейімделген деңгейі. Шет тілін кәсіби деңгейде  меңгеру  

сөйлеу және коммуникативті қызметтің барлық аспектілерінде болашақтағы кәсіби қызметімен 

тікелей байланысты. Шет тілін халықаралық стандарттар деңгейінде меңгеру. Жазбаша және ауызша 

формада ғылыми стильдің грамматикалық мінездемесін меңгеру. Халықаралық әріптестіктің әр түрлі 

деңгейінде ресми құжаттама жүргізу дағдысын дамыту.   

IFN-5201 Тарих және ғылым философиясы: Ғылымның пайда болу тарихы. Ғылымның тарихи 

динамикасының негізгі этаптары. Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми революциялар мен ғылыми 

ұтымдылығы. Ғылымның қазіргі кезеңінің ерекшеліктері. Қазіргі ғылым білімінің құрылымныдағы 

жаратылыстану ғылымдары. Қоғам, мәдениет, тарих және адам туралы ғылымның құрылу тарихы. 

Педагогика мен білім философиясының мәселелері. Нақты ғылымдардың философиялық мәселелері.  

Psi-5204 Психология: Заманауи психология және оның ғылымдар жүйесіндегі орны. Оқу процесінде 

адамның танымдық қызметінің психологиясы. Заманауи жағдайда оқу сапасы мен тиімділігін арттыру 

құралдары мен психологиялық әдістері. Нарықтық экономика жағдайында оқу процесінің 

гносеологикалық және онтологикалық мәселелері. Педагогикалық тіл табысу психологиясы. 

Болашақтағы кәсіби қызмет сферасындағы қызметкерлердің профессиограммасы және 

психограммасы. Қызмет ету мен танымдық процестер психологиясы. Адам қызметінің құрылымы мен 

түрлері. Қызмет және адаптация. «Адам–машина–орта» жүйесінің  психологиялық негіздері.  

Эргономика және психология. Тұлғаралық қарым қатынастар мен тұлға психологиясы. Психология 

және еңбек қызметі. Кәсіби қызметтің сенімділік мәселелесі. Ұжымдағы тұлғаралық қатынастарының 

психодиагностик мәселелсі. Басқару  психологиясының негіздері. Менеджмент психологиясы. 

Қолданбалы психологии негіздері. Студенттерге психологиялық кеңес беру,  болашақ кәсіби қызмет 

бейіні есебімен оқытушылар мен мамандарға кеңес беру.. 

Ped–5203 Педагогика: Жоғарғы мектеп педагогикасының пәні, міндеттері, әдістері. ҚР жоғарғы 



кәсіби білімінің жүйесі. ҚР жоғарғы мектеп оқытушылары. Жоғарғы квалификацилы мамандарын 

дайындау деңгейінің критерилары мен көрсеткіштерінің жүйесі. Жоғарғы мектепте оқудың заманауи 

теорисы мен концепциясы. Дидактика оқу теориясы ретінде. ЖОО дидактикасының қағидалары. 

ЖОО-ғы оқу процесі. Заманауи жоғарғы мектептегі ақпараттық және компьютерлік оқу. ЖОО оқу 

жұмысын ұйымдастыру формасы мен әдістері. Магистранттардың өзіндік жұмысы. 

Магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы.  Білімді, меңгеруі мен дағдысын бағалаудың рейтингтік 

қадағалау жүйесі. Магистранттың танымдық қызметін басқаруға оқытушының дайындығын 

қалыптастыру негізі. Аудиториядан тыс тәрбие жұмысының формасы мен жүйесі. Куратор жұмысы. 

Жоғарғы мектеп педагогикасы курсының әдіснамалық негізі, оның негізгі категориялары, олардың 

өзара байланысы мен сипаттамасы. Студенттік әлеуметтік топ. Жоғары санатты мамандарды дайындау 

деңгейін анықтау көрсеткіштері мен критерилары жүйесі.   Жоғарғы мектеп оқытушылар қызметінің 

объектісі мен педагогика пәні ретіндегі педагогикалық процесс. Жоғарғы мектепте оқудың заманауи  

теориясы мен концепциясы.  ЖОО дидактикасының принциптері. Жоғарғы мектеп оқуының процесі. 

ЖОО оқудың жалпы сипаттамасы.  ЖОО семинарын өткізу және талдау әдістемесі. Практикалық 

сабақты және басқа да ЖОО жұмыстарарын өткізу және талдау әдістемесі. ЖОО педагогының негізгі 

коммуникативті мәдениеті.  

Оқыту нәтижесі Модульді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: жалпы сөздерді, кәсіптік сипаттағы мәтіндерді, халықтардың мәдениеті мен дәстүрлерін, 

философияның негізгі терминдері мен мәселелерін; негізгі философиялық тұжырымдарды; мәдениет 

тұрғысынан дүниетанымдық мәселелерді шешудің негізгі философиялық жолдарын. 

Меңгеруі керек: шет тілінде кәсіби тақырып бойынша толық баяндамалар  мен хабарламаларды 

естігенде түсіну, белгілі бір мәдениеттің контексінде дүниетанымдық мәселелерді анықтау; адамзат 

тарихындағы дүниетанымдық проблемаларды шешудің баламалы жолдарын анықтау. 

Дағдылану қажет: әдебиетпен жұмыс, аналитикалық, сыни даму мүмкіндігін талдау және оны игеру 

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 2 семестр 

Әдебиет 1. Войтов А. Г. История и Политология науки: оқу құралы / А. Г. Войтов. М.: Дашков и К, 2005. – 

692 с. 

2. Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. А. Лебедев. – М.: 

Академический проект , 2014. 

3. История и Политология науки/ В. В. Ильин [и др.]; под ред. В. В. Ильина.– М.: Академический 

проект, 2015. 

4. Дроздова Т.Ю.Дроздова “English Grammar in Use”, СПб, 2014. 



5. Меркулова У.М. «English for University Students», Санкт-Петербург, 2015. 

6. Колыхалова, К.С. Махмурян «Учитесь говорить по-английски», М., 2015. 

7. «English Grammar in Use», Raymond Murphy. Cambridge University Press, 2015. 

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

9. Немов Р.С. Психология. 1-том. - М.: Высшая школа,2016.. 

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Высшая школа, 2017. 

11. Ярошевский М.Г. Психология. – М.,2014. 

12. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед.вузов: в 2 кн. – М., 2014. 

13. Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М., 2016. 

14. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 2014. 

Лихачев Б.Т. Педагогика. – М., 2014. 

Жаңартылды  

 

Модуль атауы және шифр МодульGSU Мемлекеттік қызмет және басқару  

МодульGSU Государственная служба и управление 

МодульGSU Public Service and Administration 

Модульге жауапты адам Болгауов Т.А. 

Модуль типі Мамандық бойынша білім беру модульдері 

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны Барлығы: 24 сағат, олардың ішінде: аудиторлық–8 сағат, МОӨЖ – 4 сағат, МӨЖ – 12 сағат. 

Кредит саны 13 

Оқу түрі іштей 

Семестр 1, 2 

Магистранттар саны Мин. - 5, макс. -10 

Модуль пререквизиттері Менеджмент, экономикалық ілім, экономиканы мемлекеттік басқару, мемлекеттік басқару теориясы, 

мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы 

Модуль мазмұны UPIM-5201 Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент 

UPIM-5201 Управление проектами и инновационный менеджмент 

UPIM-5201 Project Management and Innovation Management  

Инноватика теориясының және оның қазіргі технологиялық концепциясының қалыптасуы. 

Инновациялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістері. Инновациялық 

технологияларды енгізудің ұйымдастырушылық-экономикалық механизмі. Венчурлік қаржыландыру. 

Қазақстанда және шетелдерде инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Жобаны басқару мәні. 

тәуекелді тізбек әдісі: жобаны тиімді басқаруда уақыт пен ресурс буферін басқару. Жобаны 

басқарудың типтік мәселелерін талдау әдістері. Тәуекелді тізбек – жобаны басқарудағы үшінші 



революция. Бизнесті басқару құрылысының есебінен максималды тиімділігін алу Жобаны басқару 

өнерін меңгеру. Жобаны басқару процестерінің толықтығын бағалау. Қайта өндіру үрдісін қалай 

басқару керек. Жобаларды басқарудағы логика-құрылымдық амалы.  

МКU-5302 Организация государственной службы:  

МКU-5302 Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру  

МКU-5302 Organization of public service  

Қазіргі жағдайда негізінде кәсіби мемлекеттік қызмет жүйесі бар мемлекеттік басқару құрылымынсыз  

мықты мемлекетті мүмкін емес. Ол мемлекеттің билік өкілеттігін жүзеге асыруы керек. Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік қызметінің жаңа үлгісі тұжырымдамасында былай көрсетілген: 

«Мемлекеттік қызметтің кәсіби жүйесі меритократия, тиімділік, нәтижелілік, транспаренттілік және 

қоғам алдындағы есептілігі мемлекеттік басқару жүйесінің бәсекеге қабілеттілігі мен халыққа 

мемлекеттік қызметті сапалы көрсетуді қамтамасыз етудің маңызды факторы болып табылады». Оқу 

курсында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ережелері мен қағидалары қарастырылған. Жүзеге 

асырудың механизмі мен құрылымы берілген.  

PGU-5303 Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы: Мемлекеттік басқару теориясы 

негіздерін білу фундаменталды және кең бейіндік білімнің міндетті элементі болып табылады. 

Сондықтан мемлекеттік және жергілікті басқару саласында мамандарды дайындаудың оқу пәндерінің 

құрылымында мемлекеттік басқару теориясы  бірінші орында.   

Оқыту нәтижесі Модульді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуі тиіс: мемлекеттік басқару теориялық негіздері, нарық жағдайында мемлекеттің мәні мен рөлі, 

мемлекеттік қызметтің негізгі қағидалары. Мемлекеттің экономика секторының мемлекеттік қызмет 

етуінің негізгі сипаттамасы мен заңдылықтары; мемлекеттік экономика секторын басқару формалары 

мен әдістері. 

Меңгеруі керек: экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігі мен масштабын бағалау 

саласында жүйелі, экономикалық, жағдаяттық талдау әдістерін талдау. 

Дағдылану қажет: мемлекеттік сектор мәселелері мен практикалық сұрақтары бойынша басқару 

шешімдерін қабылдау. 

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 2 семестр 

Әдебиет 1. Афонин И.В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: учебное 

пособие. – М.: Гардарики, 2016. 

2. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями: Учебник. – М.: ЮРАИТ, 

2015.  



3. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

4. Фатхутдинов Р. А.  Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2015. 

5. Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление. М., 2014 

6. Граждан В.Д.  Государственная гражданская служба. М.: Юрайт , 2014 

7. Капаров С.Г. Совершенствование государственной службы в Казахстане. Екатеринбург, 2015.   

8. Уваров В.Н. Государственное управление и государственная служба. Петропавловск. 2014. 

9. Уразбаева Г.Т. Этические основы государственной службы. Оқу құралы. Астана: Академия 

госуправления при Президенте РК, 2014. 

Жаңартылған күні  

 

Модуль атауы және шифр Модуль U Управленческий 

Модуль U Басқарушылық 

Модуль U Management 

Модульге жауапты адам Ситникова Е.С. 

Модуль типі Мамандық бойынша білім беру модульдері 

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны Барлығы: 21 сағат, олардың ішінде: аудиторлық–7 сағат, МОӨЖ – 3,5 сағат, МӨЖ– 10,5 сағат. 

Кредит саны 12 

Оқу түрі іштей 

Семестр 3 

Магистранттар саны Мин. - 5, макс. -10 

Модуль пререквизиттері макроэкономика, мемлекеттік басқару теориясы, экономиканы мемлекеттік басқару, муниципальный 

менеджмент. 

Модуль мазмұны GUChK-6204 Государственное управление человеческим капиталом: 

GUChK-6204 Адами капиталды мемлекеттік басқару 

GUChK-6204 Государственное управление человеческим капиталом 

State governance of human capital 

 Адам капиталы теориясының экономикалық мәні, адам капиталының құраушыларын, адам 

капиталының ұдайы өндірісінің факторлары, адам капиталының түрлері, адам капиталын мемлекеттік 

басқару. 

GMUS-6305 Государственное и местное управление и самоуправление:  

GMUS-6305 Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 

GMUS-6305 Государственное и местное управление и самоуправление 

State and local government and self- government 

Қоғамның тұрақты және тиімді дамуы мақсатында қоғамның жүйелі қайта құруының күрделі 



тапсырмалары мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерінде тиімді басқару жүйесі болған жағдайда 

ғана шешімін таба алады, мемлекеттік және жергілікті басқарудың үйлесімді  жүйесі елдегі биліктің 

барлық деңгейлерінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.    

Оқыту нәтижесі Модульді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуі тиіс: адам капиталы теориясының экономикалық мәні, адам капиталының құраушыларын, адам 

капиталының ұдайы өндірісінің факторлары, адам капиталының түрлері. 

Меңгеруі тиіс: адам капиталын мемлекеттік басқарудың жаңа теориясы мен практикасын сыни 

зерделеу және түсіндіру.. 

Дағдысы болуы керек: адам капиталын мемлекеттік басқару механизмін практика жүзінде іске 

асыру саласында басқару тапсырмаларын шешу. 

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 1 семестр 

Әдебиет 1.Грэхем Х.Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. – М.:ЮНИТИ, 2015.  

2. Джой – Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов // Д. Джой – Меттьюз, Д. Меггинсон, М. 

Сюрте / Изд.3-е. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2016. – 432 с.  

3. Лавлок Кристофер. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия /4-е изд. Пер. с англ.– 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. – 1008 с.  

4. Соколова М.И., А.Г. Дементьева. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 240 с. 

5. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2- е, доп. - М.: Омега-

Л, 2014. 

6. Система государственного управления / С. Ю. Наумов [и др.]. – М.: ФОРУМ, 2016. – 304 с.  

7. Крупенков В.В Государственное и муниципальное управление: [Электронный ресурс]: учебно-

практич. пособие. -М.: Евразийский открытый институт, 2016. – 335 с. 

Жаңартылған күні  

 

Модуль атауы және шифр Модуль МU Жергілікті басқару 

Модуль МU Местное управление 

Модуль МU  Local administration 

Модульге жауапты адам Кинашева Ж.Б. 

Модуль типі Арнайы мамандыққа таңдау бойынша модулі  

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны Барлығы: 21 сағат, олардың ішінде: аудиторлық– 7 сағат, МОӨЖ – 3,5 сағат, МӨЖ – 10,5 сағат. 



Кредит саны 12 

Оқу түрі іштей 

Семестр 3 

Магистранттар саны Мин. - 5, макс. -10 

Модуль пререквизиттері Менеджмент, экономиканы мемлекеттік басқару, Аймақ экономикасы 

Модуль мазмұны OOBMM-2301 Өзін-өзі басқару және муниципалдық менеджмент 

OOBMM-2301 Муниципальный менеджмент и самоуправление 

OOBMM-2301 Municipal management and local government 

Муниципалды деңгейдегі басқару процесіне, аймақтағы жергілікті өзін өзі басқару органдарының 

қызметін реттейтін нормативті құқықтық базаға, олардың қызметінің негізгі бағыттарына негізі назар 

аударылады. 

ZhKB–2302 Жергілікті қаржыларды басқару 

ZhKB–2302 Управление местными финансами 

ZhKB–2302 Management of local finance 

 Жергілікті қаржы мәні мен ұғымы, жергілікті қаржыны қалыптастыру, жергілікті бюджеттің табыс 

және шығыс бөлігін қалыптастыру, арнайы экономикалық зоналар қаржысы. 

Оқыту нәтижесі Модульді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: муниципалды басқару мен жергілікті өзін өзі басқару мәні;  муниципалды басқару 

объектісі мен субъектісі мәні; муниципалды басқарудың жалпы және арнайы міндеттері; жергілікті 

өзін өзі басқару органдарының қызмет ету құрылымы мен механизмі. 

Меңгеруі керек: муниципалды басқару органдары қызмет ететін әлеуметтік, құқықтық, 

экономикалық, саяси ортаны талдау, практикалық жағдайларды шешу кезінде теориялық білімді 

шығармашылықпен қолдану. 

Дағдылану қажет: муниципалды білім, ұйым, ұжымның дамуының бағдарламалары мен 

жоспарларын, саяси және әкімшілік шешімдерін бағалау және жүзеге асыру, заманауи әзірлеу 

технологиялары әдістерін қолдану. 

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 1 семестр 

Әдебиет 1. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2016 

2. Государственное управление. Васильев В. П., Деханова Н. Г., Холоденко Ю. А. Издательство: 

Дело и сервис, 2015. - 320 с. 

3. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление – Учебник, 2016 г. 



4. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – М.: Норма, 

2016.  

5. Финансы и менеджмент/Finanzas y Gerencia: Т. В. Седова — Санкт-Петербург, Менеджер, 2014 

г.- 144 с. 

6. Финансы предприятий: Учебник: В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев — Санкт-Петербург, ТК 

Велби, Проспект, 2014 г.- 352 с. 

7. Финансы, денежное обращение и кредит: В. А. Галанов — Москва, Форум, 2015 г.- 416 с. 

8. Финансы, деньги, кредит и банки: В. Е. Леонтьев, Н. П. Радковская — Санкт-Петербург, Знание, 

ИВЭСЭП, 2014 г.- 384 с. 

Жаңартылған күні  

 

Модуль атауы және шифр Модуль МЕ Экономиканы моделдеу 

Модуль МЕ Моделирование экономики 

Модуль МЕ Modelling economy 

Модульге жауапты адам Ситникова Е.С. 

Модуль типі Арнайы мамандыққа таңдау бойынша модулі  

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны Барлығы: 18 сағат, олардың ішінде: аудиторлық–6 сағат, МОӨЖ – 3 сағат, МӨЖ – 9 сағат. 

Кредит саны 10 

Оқу түрі іштей 

Семестр 1, 2 

Магистранттар саны Мин. - 5, макс. -10 

Модуль пререквизиттері Экономиканы мемлекеттік басқару, Аймақ экономикасы 

Модуль мазмұны MRE-1303 Аймақтық экономиканы моделдеу 

MRE-1303 Моделирование региональной экономики 

MRE-1303 Simulation of the regional economy:          

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық процестерін жоспарлау мәселелерін шешуде алған білімдерін 

қолдана білу, қабылданатын шешімдердің салдарын алдын ала бағалаудың негізі ретінде болжаулы 

ақпарат негізінде аймақтық басқару шешімдерін қабылдаудың ғылыми негіздемесінің мәдениетін 

қалыптастыру. 

UER-1304 Аймақтық экономикасын басқару                   

UER-1304Управление экономикой региона 

UER-1304 Management of the region economy 

Аймақ экономикасының теоретикалық негіздері; аймақ экономикасы ғылым ретінде; экономикалық 

аудандандыру: заңдылықтар, ҚР аумағында өндірістік күштерді орналастыру факторлары мен 



қағидалары,  аймақтық экономикалық саясат; аймақтық өсудің теориясы; аймақтық талдау негіздері 

және аймақтық әлеуметтік экономикалық даму деңгейін анықтау; аймақтық экономикалық әлеуеті; 

ҚР экономикасындағы аймақ, нарықтық қатынастар жүйесінде аймақ экономикасын басқару; 

аймақтың инвестициялық саясаты және қаржылық механизмі, даму стратегиясы; инвестициялық 

тратымдылық аймақ дамуының факторы ретінде. 

Оқыту нәтижесі Модульді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: аймақтық экономиканы зерттеудің әдістері мен санаттары, негізгі ережелері; 

аймақтық талдау әдістері; аймақтық әлеуметтік-экономикалық процестерін үлгілеу әдістері; ҚР 

субъектілерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын болжау үшін математикалық модельдерді қолдану 

тәсілдері мен әдістері; ҚР субъектілерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын болжау үлгілерінің 

кешені. 

Меңгеруі керек: ҚР субъектілерінің әлеуметтік-экономикалық дамуының модельдері мен 

міндеттерін компьютерлік ортада жүзеге асыру; ҚР экономикасының аумақтық-салалық 

құрылымының бәсекелік позицияларын талдау. 

Дағдылану қажет ҚР субъектілерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын болжаудың көптүрлі 

міндеттерін қою, математикалық үлгілерді компьютерлік іске асыру тәжірибесін алу және көптүрлі 

жоспарлауға оларды қолдану спецификасы. 

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 2 семестр 

Әдебиет 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – 

М.: Мысль, 2014. – 350 с. 

2. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.– 239с. 

3. Коваленко Е.Г. Региональная экономика и управление. –СПб.: Питер, 2015. – 288 с. 

Жаңартылған күні  

 

Модуль атауы және шифр Модуль SP Арнайы - басқарушылық 

Модуль SP Специально-управленческий 

Модуль SP Specially-management 

Модульге жауапты адам Кайгородцев А.А. 

Модуль типі Арнайы мамандыққа таңдау бойынша модулі  

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны Барлығы:18 сағат, олардың ішінде: аудиторлық– 6 сағат, МОӨЖ – 3 сағат, МӨЖ – 9 сағат. 

Кредит саны 10 



Оқу түрі іштей 

Семестр 1, 2 

Магистранттар саны Мин. - 5, макс. -10 

Модуль пререквизиттері Менеджмент, экономикалық ілім, макроэкономика, экономиканы мемлекеттік басқару. 

Модуль мазмұны KOU -1301 Корпоративті басқару 

Корпоративное управление 

Corporate governance: 

Корпоративті басқару ұғымы. Корпоративті қарым-қатынас. Менеджерлер мен меншік иелері. 

Акциялардың баға түрлері мен компания құны ұғымы. Компания өсуінің демонстрациясы. 

Корпоративті заңнама мен корпоративті басқарудың даму кезеңдері, ҚР корпоративті қадағалау 

үлгілері. 

EPKRK-1302 Экономическая политика и конкурентоспособность РК 

KOU -1301 Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі 

KOU -1301 Economic Policy and Competitiveness of RK:  

Мемлекеттік экономикалық саясаттың әдіснамалық, теоретикалық, әдістік және инструменталдық 

құралдарын меңгеруге бағытталған; жаһандандыру мен қаржылық тұрақсыздықтың заманауи 

алғышарттары негізінде, әлемдік нарықтағы бәсекеліктің күшеюі, ғылым мен инновация рөлінің 

артуы, адам капиталының дамуы негізінде бәсекеге қабілетті ұлттық экономика стратегиясын 

әзірлеудегі мемлекет рөлін ашу.  

Оқыту нәтижесі Модульді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: ұйымдастырушылық құрылым типтері, олардың негізгі көрсеткіштері мен оларды 

жобалау принциптері,  басқару шешімдерінің түрлері және оларды қабылдау әдістері; ішкі 

ұйымдастырушылық бақылау процедуралары мен негізгі түрлері, ірі компаниялардағы топтық және 

ұйымдастырушылық коммуникация, тұлғаралық ерекшеліктері мен түрлері, корпоративті басқарудың 

функционалды ерекшеліктері.  

Меңгеруі керек: мақсат қою және кәсіби функцияларды іске асырумен байланысты міндеттерді 

айқындау,  ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдау, оның негізгі элементтерін анықтау және 

олардың ұйымға әсер етуін бағалау, ұйымдық құрылымын талдау және оны жетілдіру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу, корпорацияны басқарудағы басқару шешімдерін қабылдаудың сапалық және 

сандық әдістерін қолдану. 

Дағдылану қажет: негізгі басқару функцияларын іске асыру әдістерін (жоспарлау, ұйымдастыру, 

мотивациялау және қадағалау), ірі компания немесе корпоративті бірлестіктерді басқарудағы негізгі 

басқару функцияларын іске асыру әдістеріне. 

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 2 семестр 

Әдебиет 1. Велесько, Е. И. Стратегический менеджмент / Е.И. Велесько, А.А. Неправский. - М.: БГЭУ, 2016.  

2. Верин, Сергей Современные подходы к организации стратегического менеджмента / Сергей 

Верин. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017.  

3. Грушенко, В. И. Менеджмент. Восприятие сущности менеджмента в условиях стратегических 

изменений / В.И. Грушенко. - М.: ИНФРА-М, 2017. 

4.  Егоршин, А. П. Стратегический менеджмент / А.П. Егоршин. - М.: НИМБ, 2017. 

5. 5.Сабден О. Конкурентоспособная экономика и инновации: Монография.- Алматы,2015. 

6. Шихвердиев А.П. Основы корпоративного управления. - М., 2014. 

7. Кныш М.И., Пучков В.В., Тютиков Ю.Л. Стратегическое управление корпорациями. - СПб.: 

Из-во «КультинформПресс». 237 с. 

Антонов В.Г. и др. Корпоративное управление. Учебное пособие.М. 2016 Г. 

Жаңартылған күні  

 

Модуль атауы және шифр Модуль GUS Сфералар бойынша мемлекеттік басқару 

Модуль GUS Государственное управление по сферам 

Модуль GUS State Administration of spheres 

Модульге жауапты адам Абылайханова Т.А. 

Модуль типі Арнайы мамандыққа таңдау бойынша модулі  

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны Барлығы: 21 сағат, олардың ішінде: аудиторлық–7 сағат, МОӨЖ – 3,5 сағат, МӨЖ – 10,5 сағат. 

Кредит саны 12 

Оқу түрі іштей 

Семестр 3 

Магистранттар саны Мин. - 5, макс. -10 

Модуль пререквизиттері Экономикалық ілім, макроэкономика, экономиканы мемлекеттік басқару, аймақтық экономика және 

басқару 

Модуль мазмұны GRRRK–2303 Қазақстан  Республикасының аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу 

GRRRK–2303 Государственное регулирование регионального развития в Республике  Казахстан 

GRRRK–2303 State regulation of the regional development in the Republic of Kazakhstan:  

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу мәні. Мемлекеттік араласу саясаты мен оның мүмкін болатын 

салдары. Аймақтық экономикалық саясат мақсаты. Аймақтық дамуды реттеу институттары. 

Мемлекеттік корпорациялар рөлі. 

GRRSE-2304 Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу 



GRRSE-2304 Государственное регулирование реального сектора экономики 

GRRSE-2304 State regulation of the real economy:  

Еңбекті бөлу негізінде мемлекетаралық интеграцияны арттыру ұлттық шекара шегінен жалпы 

экономикалық процестердің еселенуіне әкеледі,  жаңа әдеуметтік-экономикалық, қорғаныс, ғылым, 

әлеуметтік қатынастарды реттеумен байланысты мәселелердің , жұмыс күшінің ұдайы өндірісінің, 

экологиялық  мәселелердің қалыптасуына әкеледі. Басқару шешімдерін қабылдау механизміне 

мемлекеттік араласудың қажеттілігі туындайды. Заманауи жағдайда экономиканы мемлекеттік реттеу 

барлық экономикалық жүйенің ұдайы өндірісі процесінің құрылымдық бөлігі болып табылады. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің тиімділігі ең алдымен реттелетін объектінің мәнін – экономика 

мен ондағы күрделі процестерді дұрыс түсінуге байланысты. 

Оқыту нәтижесі Модульді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеудің теоретикалық негіздерін; 

Экономиканың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында экономиканы мемлекеттік 

реттеудің қағидалары мен әдістерін; Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеудің 

тәжірибесін: неркәсіптік, шаруашылық, құрылыс, көлік және байланыс, сауда; Кәсіпкерлікті қолдау 

бойынша заңнама мен нормативтік-құқықтық актілер; Экономиканың нақты секторын мемлекеттік 

реттеудің шет ел тәжірибесін. 

Меңгеруі керек: аймақ экономикасының жағдайын және аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму 

мәселелеріне талдау жасау, аймақ экономикасын басқару саласында шаралар әзірлеу. Экономиканың 

тиімді дамуын қамтамасыз ету мақсатында ұлттық экономиканың басымдық салаларын меңгеру; 

экономиканың нақты секторының дамуын реттеу саласында тиімді басқару шешімдерін қабылдау.  

Дағдылану қажет: аймақтық экономика және басқару, және экономиканың нақты секторының дамуын 

мемлекеттік реттеу саласында нақты тапсырмаларды шешуге қажетті механизмдерді дербес әзірлеу 

және қолдану. 

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 1 семестр 

Әдебиет 1. Ларина Н.И. Государственное регулирование регионального развития [Текст] / Н.И. Ларина. - Мир, 

Россия, Сибирь - Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2015. - 512 с. 

2. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление [Текст] / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин 

- М.: ИНФРА-М, 2016. - 278 с. 

3. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов [Текст] / А.Г. Гранберг, - М.: ГУ 

ВШЭ, 2016. - С. 349-352,357-360. 

4. Видяпина В.И., Степанова М.В. Региональная экономика [Текст] / Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, 



М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 410 с. 

5. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики. - Алматы: Экономика, 2015. 

6. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики.М.: ИНФРА-М, 2015. 

7. Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и социальных 

процессов. - М.: Гардарики, 2014. 

Жаңартылған күні  

 

Модуль атауы және шифр Модуль II Инновациялық-институтционалды 

Модуль II Инновационно-институтциональный 

Модуль II Innovative-instituttsionalny 

Модульге жауапты адам Кайгородцев А.А. 

Модуль типі Квалификация шегі жатпайтын таңдау бойынша модульдер 

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны Барлығы: 18 сағат, олардың ішінде: аудиторлық– 6 сағат, МОӨЖ – 3 сағат, МӨЖ – 9 сағат. 

Кредит саны 11 

Оқу түрі іштей 

Семестр 1, 2 

Магистранттар саны Мин. - 5, макс. -10 

Модуль пререквизиттері Менеджмент, экономикалық ілім, история экономических учений,философия, саясаттану, әлеуметтану, 

мәдениеттану, этика, қазақ тілі (меңгеру деңгейлері А1, А2 және В1, В2) 

Модуль мазмұны IEOM-5202 Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері 

IEOM-5202 Актуальные проблемы институциональной экономики 

IEOM-5202 Actual problems of institutional economics: 

 Институционалдық теория қазақстан экономикасының қазіргі жағдайы мен, әлеуетін түсіндіреді және 

өмірге қабілетті нарықтық экономиканы қалыптастыруға арналған пайдалы ұсынымдар беруге 

қабілетті, негізгі экономикалық агенттердің институционалдық әдістерін талдаумен танысу, сонымен 

қатар институционалдық өзгерістерді түсіндіру тұрғысынан заманауи экономикалық жағдайларда 

бағдарлану. 

DKz – 5201 Іскери казақ тілі 

DKz – 5201 Деловой казахский язык 

DKz – 5201 Business Kazakh language 

Тіл білімі процесін модельдеуге инновациялық әдіс. Үш тіл жағдайында тіл білімінің халықаралық-

бейімделген деңгейі. Шет тілін кәсіби деңгейде  меңгеру  сөйлеу және коммуникативті қызметтің 

барлық аспектілерінде болашақтағы кәсіби қызметімен тікелей байланысты. Шет тілін халықаралық 

стандарттар деңгейінде меңгеру. Жазбаша және ауызша формада ғылыми стильдің грамматикалық 



мінездемесін меңгеру. Халықаралық әріптестіктің әр түрлі деңгейінде ресми құжаттама жүргізу 

дағдысын дамыту.   

Оқыту нәтижесі Модульді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: институционалдық экономиканың негізгі проблемалары, қазіргі әлемдегі әлеуметтік-

экономикалық және институционалдық көптүрлілік, олардың қоғамдағы басқа процестермен 

байланысы, отандық және шетел этнопсихологиясының теориялық негіздері; олардың дамуының 

негізгі зерттеу әдістері; ҚР экономикалық жүйесінің жағдайы мен әлеуеті, кәсіпкерлік тәуекелдер, 

дивиденттік, қаржылық және корпорацияның инвестициялық саясаты; акция пакеттері арқылы 

корпорацияны басқару; бірігу және қосылу тактикасын, қосылудан қорғану әдістері. 

Меңгеруі керек: экономиканың мәселелерін зерттеуде  келісімшарттардың, нарық, фирма, мемлекет 

түрлерін институционалдық талдауды, мүдделі тұлғалар мүдделерінің балансын анықтау; корпорация 

органдарының қызметтеріне қажетті құжаттарды рәсімдеу; кумулятивті дауыс беру кезінде қажетті 

есептерді жүргізу, табысты бөлу және дивиденттер деңгейін анықтау, инвестициялау туралы шешім 

қабылдау. Баяндамаларды ауызша қабылдау және аргументациялары бар кәсіби тақырыптардағы 

хабарландыруларды; кәсіби тақырыптарға арналған оқу, ғылыми-танымал фильдерді түсіну. 

Дағдылану қажет: экономикалық зерттеу әдіснамасын тексеру және неоинституционалдық теорияның 

категориалдық аппаратын түсіну және еркін шығару, негізгі тұжырымдамаларды қолдану, басқару 

теориясы, технико-экономикалық есептеулер, кумулятивті дауыс беруге қажетті, табыстарды бөлу 

және дивиденттер деңгейін анықтау, инвестициялау туралы шешім қабылдау, кәсіби сұрақтардың кең 

шеңбері бойынша түсінікті анық өз ойын жеткізу, диалогтарға қатысу.  

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 2 семестр 

Әдебиет 1.Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – Введение, 

лекция №1,2, с.4-33. 

2. Аузан А.А. Институциональная экономика - Новая институциональная экономическая теория, 

М,2015.  

3.Агапова, И. И. Институциональная экономика / И.И. Агапова. - М.: Магистр, 2017. 

4. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: «Рауан»,2015. 

5. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2014.  

6. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, 

ШҚМУ баспасы, 2015. 

Жаңартылған күні  

 



 

Modular directory EP 6М051000 – «State and local administration», scientific and pedagogical direction, 2017 

 

Name of the module and code Module ON Жалпы-ғылыми  

Module ON Общенаучный 

General scientific 

Responsible for the module Seitembetov E.Z. 

Module type General Education Modules 

Module level Magistracy 

Number of hours per week Overall: 24 hours, of them: classroom – 8 hours, СРМП – 4 hours, СРМ – 12 hours.  

Amount of credits 12 

Form of study full-time 

Semester 1, 2 

Number of students Min. - 5, max. -10 

The prerequisites module Foreign language - English (level of proficiency А1, А2 и В1, В2); 

Philosophy, sociology, political science, World history (school course), psychology (bachelor's degree), 

pedagogy (bachelor's degree) 

Module content IYa(р) – 5202 Foreign language (профессиональный): Cognitive - linguocultural methodology as a 

universal conceptual basis of the modern theory of foreign language and multilingual education. Innovative 

approach to the modeling of the language educational process. Internationally adapted level models of 

language education in conditions of triadism. Professional orientation as a professional knowledge of a foreign 

language in all aspects of speech and communication, which is directly related to the technology of future 

professional activity. Mastering a foreign language at the level of international standards. Learning the 

grammatical characteristics of the scientific style in its oral and written forms. Development of skills in formal 

documentation for various forms of international cooperation. 

IFN-5201 History and philosophy of science: The emergence of science. The main stages of the historical 

dynamics of science. Structure of scientific knowledge. Scientific revolutions and scientific rationality. 

Features of the modern stage of science. Natural sciences in the structure of modern scientific knowledge. 

History of the formation of the sciences of society, culture, history and man. Philosophical problems of 

pedagogy and philosophy of education. Philosophical problems of specific sciences. 

Psi-5204 Psychology: Modern psychology and its place in the system of sciences. Psychology of human 

cognitive activity in the learning process. Psychological methods and means of increasing the effectiveness and 

quality of teaching in modern conditions. Psychology of human cognitive activity in the learning process. 

Gnoseological and ontological problems of the educational process in a market economy. Psychology of 

pedagogical communication. Profession program and psychogram of the employee in the sphere of future 



professional activity. Psychology of activity and cognitive processes. Structure and types of human activity. 

Activity and adaptation. Psychological foundations of the "human-machine-environment" system. Ergonomics 

and psychology. Psychology of personality and interpersonal relations. Psychology and work. Problems of 

professional activity reliability. Psychology of personality and interpersonal relations. Problems 

psychodiagnostics of interpersonal relations in the team. Fundamentals of Management Psychology. 

Psychology of management. Fundamentals of Applied Psychology. Psychological counseling of students, 

teachers and professionals, taking into account the profile of future professional activities. 

Ped–5203 Pedagogy: Subject, tasks, methods of pedagogy of higher education. The system of higher 

professional education in the Republic of Kazakhstan. Teacher of higher education of the RK. The system of 

criteria and indicators for determining the level of training of highly qualified specialists. Modern theories and 

concepts of teaching in higher education. Didactics as a learning theory. Principles of university didactics. The 

process of training in the university. Information and computerization of education in modern higher 

education. Forms and methods of organization of academic work in the university. Independent work of 

undergraduates. Research work of undergraduates. The system of rating control for assessing the knowledge, 

skills and skills of undergraduates. Fundamentals of the teacher's readiness to manage cognitive activity of 

undergraduates. System and forms beyond classroom educational work. Work of the curator. Methodological 

foundations of the pedagogy of higher education, its main categories, their relationship and characteristics. 

Studentism as a social group. The system of criteria and indicators for determining the level of training of 

highly qualified specialists. Pedagogical process as a subject of pedagogy and object of activity of teachers of 

the higher school. Modern theories and concepts of teaching in higher education. Principles of university 

didactics. The process of teaching in higher education. General characteristics of teaching methods in the 

university. Methods of conducting and analyzing the university seminar. Methods of conducting and analyzing 

practical classes and other methods of university work with students. Basics of communicative culture of the 

university teacher. 

Learning outcomes As a result, the student must: 

Know: common phrases, texts of a professional nature, culture and traditions of peoples, the main terms and 

problems of philosophy; basic philosophical concepts; basic philosophical ways of solving worldview issues in 

the context of culture. 

Be able: to understand by hearing detailed reports and reports on a professional topic in a foreign language, to 

define worldview issues in the context of a specific culture; to determine alternative ways of setting and 

solving worldview problems in the history of mankind. 

Possess skills: work with literature, the possibility of analytical, critical development of it. 

Form of final control Exam 

Terms and conditions for loans Fulfillment of the curriculum and syllabus requirements during the semester, with obtaining two ratings at the 

level of at least 50 points, the successful passing of the final exam 



Duration of the module 2 Semester 

References 1.Voitov A. G. History and political Science of science: textbook / A. G. Voitov. M.: Dashkov and K, 2005. - 

692 p. 

2.Il'in, V. V. an Introduction to the history and philosophy of science /V. V. Ilyin, S. A. Lebedev. - Moscow: 

Academic project, 2014. 

3.History and political Science/ V. V. Ilyin [et al.]; ed.- Moscow: Academic project, 2015. 

4.Drozdova T. Yu. Drozdov “English Grammar in Use”, St. Petersburg, 2014. 

5.Merkulova U. M. "English for University Students", St. Petersburg, 2015. 

6.Kolykhalov, K. S. Makhmuryan "Learn to speak English", M., 2015. 

7."English Grammar in Use" by Raymond Murphy. Cambridge University Press, 2015. 

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

9.Nemov R. S. Psychology. Volume 1. - Moscow: Higher school, 2016.. 

10. Rubinstein S. L. Fundamentals of General psychology. M.: Higher school, 2017. 

11. Yaroshevsky M. G. Psychology. - M., 2014. 

12. Podlasie I. P. Pedagogy. New course: Textbook for students of PED.higher education institutions: in 2 

kN. - M., 2014. 

13. Slastenin V. A. etc.]. - M., 2016. 

14. Kharlamov I. F. Pedagogy. - M., 2014. 

15. Lihachev B. T. Pedagogics. - M., 2014. 

16. Pedagogy-Almaty, 2015. 

Date of renovation  

 

Name of the module and code Модуль GSU Мемлекеттік қызмет және басқару  

Модуль GSU Государственная служба и управление 

Module GSU Public Service and Administration 

Responsible for the module Bolgauov Т.А. 

Module type Educational modules by specialty 

Modul level Magistracy 

Number of hours per week Overall: 24 hours, of them: classroom – 8 hours, СРМП – 4 hours, СРМ – 12 hours. 

Amount of credits 13 

Form of study full-time 

Semester 1, 2 

Number of students Min. - 5, max. -10 

The prerequisites module Management, economic theory, state regulation of the economy, theory of public administration, theory and 

practice of public administration 



Module content UPIM-5201 Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент 

UPIM-5201 Управление проектами и инновационный менеджмент 

UPIM-5201 Project Management and Innovation Management: Formation of the theory of innovation and its 

modern concepts. Technological structures in economic development. Methods for assessing the economic efficiency of 

innovative projects. The organizational and economic mechanism for introducing innovative technologies. Venture financing. 

State regulation of innovation in Kazakhstan and abroad. The essence of project management. Critical chain method: effective 

project management using time and resource buffers. Methods for analyzing the most typical problems of project management. 

Critical chains - the third revolution in project management. Getting maximum efficiency through the architecture of business 

management. How to master the art of project management. Evaluation of the maturity of project management processes. How to 

manage the process of transformation. Logical and structural approach to project management. 

МКU-5302 Организация государственной службы:  

МКU-5302 Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру  

МКU-5302 Organization of public service  

In modern conditions, it is impossible to create a strong state without having a reliable public administration 

structure based on a professional public service system. It must realize the authority of the state. As noted in 

the concept of the new model of the civil service of the Republic of Kazakhstan, "The professional civil 

service system based on the principles of meritocracy, efficiency, effectiveness, transparency and 

accountability to society is the most important factor in ensuring the competitiveness of public administration 

and the quality provision of public services to the population." In the training course, principles and rules for 

the organization of public service are considered. The structure and implementation mechanism is given. 

TPGU-5303 Теория и практика государственного управления: Knowledge of the fundamentals of the 

theory of public administration is an indispensable element of the fundamental and broad-profile. Therefore, in 

the structure of educational disciplines of training specialists in the field of state and local government, the 

theory of public administration is of paramount importance. 

Learning outcomes As a result, the student must: 

Know: theoretical fundamentals of public administration, the essence and role of the state in market 

conditions, the basic principles of public administration, the main characteristics and patterns of functioning of 

the public sector of the state economy; principles, forms and methods of management of the public sector of 

the economy. 

Be able: use methods of systemic, economic, situational analysis in the field of assessing the scale and 

effectiveness of public administration. 

Possess skills: making management decisions in the field of practical issues and problems of public 

administration. 

Form of final control Exam 

Terms and conditions for loans Fulfillment of the curriculum and syllabus requirements during the semester, with obtaining two ratings at the 



level of at least 50 points, the successful passing of the final exam 

Duration of the module 2 Semester 

References 1. Glazunova N.I. State (administrative) management. M., 2014 

2. Citizens V.D. State civil service. M .: Yurayt, 2014 

3. Kaparov SG Improvement of civil service in Kazakhstan. Ekaterinburg, 2015. 

4. Uvarov V.N. Public administration and public service. Petropavlovsk. 2014. 

5. Urazbaeva G.T. Ethical basis of public service. Tutorial. Astana: Academy of Public Administration under the 

President of the Republic of Kazakhstan, 2014. 

6. Afonin I. V. Innovation management and economic evaluation of real investments: a textbook. - Moscow: 

Gardariki, 2016. 

7. Barancheeva V. P., Maslennikova N. P. Mishin V. M. innovation Management: Textbook. - Moscow: 

YURAIT, 2015.  

8. Mukhamedyarov M. A. Innovation management: textbook. – M.: INFRA-M, 2014. 

9. Fatkhutdinov R. A. Innovative management. – SPb.: Peter, 2015. 
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Name of the module and code Модуль U Управленческий 

Модуль U Басқарушылық 

Module U Management 

Responsible for the module Sitnikova Е.S. 

Module type Mandatory modules by specialty 

Modul level magistracy 

Number of hours per week Overall: 21 hours, of them: classroom –7 hours, СРМП – 3,5 hours, СРМ– 10,5 hours. 

Amount of credits 12 

Form of study Full-time 

Semester 3 

Number of students Min. - 5, max. -10 

The prerequisites module Macroeconomics, theory of public administration, state regulation of the economy, municipal management. 

Module content GUChK-6204 Государственное управление человеческим капиталом: 

GUChK-6204 Адами капиталды мемлекеттік басқару 

GUChK-6204 Государственное управление человеческим капиталом 

State governance of human capital: the economic essence of the theory of human capital, the components 

of human capital, the factors of reproduction of human capital, the types of human capital, the state 

management of human capital. 

GMUS-6305 Государственное и местное управление и самоуправление:  



GMUS-6305 Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 

GMUS-6305 Государственное и местное управление и самоуправление 

State and local government and self- government: The complex tasks of systemic transformation of 

society, for the purpose of sustainable and effective development, can be solved only if there is an effective 

management system at all levels of government, a harmonious system of state and local government must 

ensure the effective operation of all levels of government in the country. 

Learning outcomes As a result, the student must: 

Know: the economic essence of the theory of human capital, the components of human capital, the factors of 

reproduction of human capital, the types of human capital. 

Be able: critically comprehend and interpret the latest theories and practices of state management of human 

capital. 

Possess skills: solving managerial tasks in the field of practical implementation of the mechanism of state 

management of human capital. 

Form of final control Exam 

Terms and conditions for loans Fulfillment of the curriculum and syllabus requirements during the semester, with obtaining two ratings at the 

level of at least 50 points, the successful passing of the final exam 

Duration of the module 1 Semester 

References 1. Graham H.T., Bennett R. Human Resource Management. - M .: UNITY, 2015. 

2. Joy - Matthews D. The development of human resources / / D. Joy - Matthews, D. Megginson, M. Suret / 

Izd.3. Trans. with English. - Moscow: Eksmo, 2016. - 432 p. 

3. Lovelock Christopher. Marketing services: personnel, technology, strategy / 4 th ed. Trans. with English .- 

M .: Publishing house "Williams", 2015. - 1008 p. 

4. Sokolova M.I., A.G. Dementieva. Human Resource Management: A Textbook. - Moscow: TK Velbi, 

Publishing House Prospekt, 2015. - 240 p.Teaching methods: lectures with the use of new innovative 

technologies. 

5. Atamanchuk G.V. Theory of Public Administration. Lecture course. Ed. 2- e, add. - M .: Omega-L, 2014. 

6.  Public administration system / S. Yu. Naumov [and others]. - Moscow: FORUM, 2016. - 304 p. 

7. Krupenkov V.V. State and municipal management: [Electronic resource]: educational-practical. allowance. 

-M .: Eurasian Open Institute, 2016. - 335 p.Teaching methods: lectures with the use of new innovative 

technologies. 
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Name of the module and code Модуль МU Жергілікті басқару 

Модуль МU Местное управление 

Модуль МU  Local administration 



Responsible for the module Kinasheva Z.B. 

Module type Modules of choice for a particular specialty 

Modul level Magistracy 

Number of hours per week Overall: 21 hours, of them: classroom – 7 hours, СРМП – 3,5 hours, СРМ – 10,5 hours. 

Amount of credits 12 

Form of study Full-time 

Semester 3 

Number of students Min. - 5, max. -10 

The prerequisites module Management, state regulation of economy, economy of region 

Module content OOBMM-2301 Өзін-өзі басқару және муниципалдық менеджмент 

OOBMM-2301 Муниципальный менеджмент и самоуправление 

OOBMM-2301 Municipal management and local government: The focus is on the management processes 

at the municipal level, the regulatory framework governing the activities of local government in the region, 

the main areas of their activities. 

ZhKB–2302 Жергілікті қаржыларды басқару 

ZhKB–2302 Управление местными финансами 

ZhKB–2302 Management of local finance: The essence and importance of local finance, the formation of 

local finance, the formation of revenue and expenditure part of the local budget, finance of special economic 

zones. 

Learning outcomes As a result, the student must: 

Know: the essence of municipal government and local self-government; the essence of the object and the 

subject of municipal government; general and specific tasks of local government; structure and mechanism of 

functioning of local self-government bodies. 

Be able: to analyze the political, economic, legal, social environment in which local government bodies 

operate; creatively apply theoretical knowledge in solving practical situations. 

Possess skills: apply modern methods and technologies for the development, implementation and evaluation 

of political and administrative decisions, programs and plans for the development of municipalities, 

organizations, collectives. 

Form of final control Exam 

Terms and conditions for loans Fulfillment of the curriculum and syllabus requirements during the semester, with obtaining two ratings at the 

level of at least 50 points, the successful passing of the final exam 

Duration of the module 1 Semester 

References 1. Glazunova N.I. System of state and municipal management: Textbook. - M .: TK Velby, Publishing House 

Prospekt, 2016 

2. Public administration. Vasiliev V. P., Dehanova N. G., Holodenko Yu. A. Publisher: Delo i servis, 2015. - 



320 p. 

3. Ignatov V.G. State and Municipal Administration - Textbook, 2016. 

4. Chirkin V.E. System of state and municipal management: Textbook. - Moscow: Norma, 2016. 

5. Finances and management / Finanzas y Gerencia: TV Sedova - St. Petersburg, Manager, 2014- 144 p. 

6. Finances of enterprises: Textbook: V. V. Kovalev, Vit. V. Kovalev - St. Petersburg, Velbi TC, Prospekt, 

2014 - 352 p. 

7. Finances, money circulation and credit: VA Galanov - Moscow, Forum, 2015 - 416 p. 

8. Finance, money, credit and banks: VE Leontiev, NP Radkovskaya - St. Petersburg, Knowledge, IVESEP, 

2014 - 384 p.Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 
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Name of the module and code Модуль МЕ Экономиканы моделдеу 

Модуль МЕ Моделирование экономики 

Модуль МЕ Modelling economy 

Responsible for the module Sitnikova E.S. 

Module type Modules of choice for a particular specialty 

Modul level Magistracy 

Number of hours per week Overall: 18 hours, of them: classroom –6 hours, СРМП – 3 hours, СРМ – 9 hours. 

Amount of credits 10 

Form of study Full-time 

Semester 1, 2 

Number of students min. - 5, max. -10 

The prerequisites module State regulation of the economy, the economy of the region 

Module content MRE-1303 Аймақтық экономиканы моделдеу 

MRE-1303 Моделирование региональной экономики 

MRE-1303 Simulation of the regional economy: the acquisition by students of the skills of using the 

acquired knowledge in solving problems of forecasting socio-economic processes in the regions, the 

formation of a culture of scientific justification for the adoption of regional management decisions based on 

forecast information as the basis for a preliminary assessment of the consequences of decisions. 

UER-1304 Аймақтық экономикасын басқару                   

UER-1304Управление экономикой региона 

UER-1304 Management of the region economy: Theoretical bases of regional economy; the economy of 

the region as a science; economic zoning: regularities, principles and factors placing of productive forces in 

the territory of the Republic of Kazakhstan, regional economic policy; theory of regional growth; basics of 

regional analysis and identification of the level of social and economic development of the region; economic 



potential of the region; region in the economy of the RK, management of the region's economy in the system 

of market relations; development strategy, investment policy and financial mechanism of the region; 

investment attractiveness as a factor in the development of the region. 

Learning outcomes As a result, the student must: 

Know: basic provisions, categories and methods of research of the regional economy; methods of regional 

analysis; methods of modeling the socio-economic processes of the region; approaches and methods of 

application of mathematical models for forecasting socio-economic development of RK subjects; complex of 

models for forecasting socio-economic development of the RK subjects. 

Be able: to realize models and tasks of forecasting of social and economic development of RK subjects in 

computer environments; to analyze competitive positions of the territorial-branch structure of the economy of 

the Republic of Kazakhstan. 

Possess skills: setting the task of multivariate forecasting of social and economic development of the RK 

subjects, gaining experience in the computer implementation of mathematical models and the specifics of 

their use for multivariate forecasting. 

Form of final control Exam 

Terms and conditions for loans Fulfillment of the curriculum and syllabus requirements during the semester, with obtaining two ratings at the 

level of at least 50 points, the successful passing of the final exam 

Duration of the module 2 Semester 

References 1. Alaev E.B. Socio-economic geography: Conceptually-terminological dictionary. - M .: Thought, 2014. - 

350 p. 

2. Gavrilov A.I. Regional economy and management. - Moscow: UNITY-DANA, 2014.-239p. 

3. Kovalenko EG Regional economy and management. -PSP .: Peter, 2015. - 288 p. 
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Name of the module and code Модуль SP Арнайы - басқарушылық 

Модуль SP Специально-управленческий 

Модуль SP Specially-management 

Responsible for the module Kaigorodcev А.А. 

Module type Modules of choice for a particular specialty 

Modul level Magistracy 

Number of hours per week Overall: 18 hours, of them: classroom – 6 hours, СРМП – 3 hours, СРМ – 9 hours. 

Amount of credits 10 

Form of study Full-time 

Semester 1, 2 

Number of students min. - 5, max. -10 



The prerequisites module Management, economic theory, macroeconomics, state regulation of the economy. 

Module content KOU -1301 Корпоративті басқару 

KOU -1301 Корпоративное управление 

KOU -1301 Corporate governance: Concept of corporate governance. Corporate relations. Managers and 

owners. Types of stock prices and the concept of company value. Demonstration of the company's growth. 

Stages of development of corporate legislation and corporate governance, the model of corporate control in 

the Republic of Kazakhstan. 

EPKRK-1302 Экономическая политика и конкурентоспособность РК: EPKRK-1302 

Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі  

EPKRK-1302 Economic Policy and Competitiveness of RK: mastering of methodological, theoretical, 

methodical and instrumental means of the state economic policy; the disclosure of the role of the state in 

developing a strategy for the competitiveness of the national economy, based on the current challenges of 

globalization and financial instability, increased competition in world markets, the growing role of science 

and innovation, and human development. 

Learning outcomes As a result, the student must: 

Know: types of organizational structures, their main parameters and the principles of their design, types of 

management decisions and methods for their adoption; the main types and procedures of internal control, 

types and characteristics of interpersonal, group and organizational communications in a large company, 

functional features of corporate governance. 

Be able: set goals and formulate tasks related to the implementation of professional functions, analyze the 

external and internal environment of the organization, identify its key elements and assess their impact on the 

organization, analyze the organizational structure and develop proposals for its improvement, use quantitative 

and qualitative methods for making management decisions in managing corporation. 

Possess skills: implementation of basic management functions (planning, organization, motivation and 

control), methods of implementing the basic management functions when managing a company or a 

corporate association. 

Form of final control Exam 

Terms and conditions for loans Fulfillment of the curriculum and syllabus requirements during the semester, with obtaining two ratings at the 

level of at least 50 points, the successful passing of the final exam 

Duration of the module 2 Semester 

References 1. Shikhverdiev A.P. Fundamentals of corporate governance. - M., 2014. 

2. Knysh MI, Puchkov VV, Tyutikov Yu.L. Strategic management of corporations. - SPb .: Because of 

"KultinformPress." 237 sec. 

3. Antonov V.G. and others. Corporate governance. Training aids. 2016 g. 

4. Velasco, E. I. Strategic management / I. E. Veleshko, A. A. Narewski. - Moscow: bgeu, 2016.  



5. Verin, Sergey Modern approaches to the organization of strategic management / Sergey Verin. - Moscow: 

LAP Lambert Academic Publishing, 2017.  

6. Grushenko, V. I. Management. Perception of the essence of management in the context of strategic 

changes / V. I. Grushenko. - M.: INFRA-M, 2017.  

7. Egorshin, A. P. Strategic management / A. P. Egorshin. - M: HALO, 2017. 

8.Sabden O. Competitive economy and innovation: Monograph.- Almaty, 2015. 
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Name of the module and code Модуль GUS Сфералар бойынша мемлекеттік басқару 

Модуль GUS Государственное управление по сферам 

Модуль GUS State Administration of spheres 

Responsible for the module Sitnikova E.S. 

Module type Modules of choice for a particular specialty 

Modul level Magistracy 

Number of hours per week Overall: 21 hours, of them: classroom –7 hours, СРМП – 3,5 hours, СРМ – 10,5 hours. 

Amount of credits 12 

Form of study Full-time 

Semester 3 

Number of students min. - 5, max. -10 

The prerequisites module Economic theory, macroeconomics, state regulation of the economy, regional economy and management 

Module content GRRRK–2303 Қазақстан  Республикасының аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу 

GRRRK–2303 Государственное регулирование регионального развития в Республике  Казахстан 

GRRRK–2303 State regulation of the regional development in the Republic of Kazakhstan:  

The essence of state regulation of regional development. The policy of state non-interference and its possible 

consequences. Objectives of regional economic policy. Institutes of regulation of regional development. The 

role of state corporations. 

GRRSE-2304 Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу 

GRRSE-2304 Государственное регулирование реального сектора экономики 

GRRSE-2304 State regulation of the real economy:  

Strengthening interstate integration on the basis of the division of labor leads to the development of general 

economic processes beyond national borders, the formation of new social and economic problems related to 

defense, science, the regulation of social relations, the reproduction of labor, the environment, etc. There is a 

strict need for government intervention in the decision-making process. In modern conditions, state 

regulation of the economy is an integral part of the process of reproduction of the entire economic system. 

The effectiveness of state regulation of the economy depends primarily on an adequate understanding of the 



essence of the regulated object - the economy and complex processes occurring in it. 

Learning outcomes As a result, the student must: 

Know: theoretical foundations of the functioning of the regional economy as an integrated system, the main 

directions of state regulation of regional development, the theoretical basis for state regulation of the real 

sector of the economy; principles and methods of state regulation of the economy in order to improve its 

efficiency and competitiveness; practice of state regulation of the real sector of the economy: industry, 

agriculture, construction, transport and communications, trade. 

Be able: carry out an analysis of the state of the regional economy and problems of socio-economic 

development of the region; to develop activities in the field of managing the economy of the region. highlight 

the priority sectors of the national economy in order to ensure its effective development; make effective 

management decisions in the field of regulating the development of the real sector of the economy. 

Possess skills: independent development and application of the necessary mechanisms for solving specific 

problems in the field of regional economy and management, as well as state regulation of the development of 

the real sector of the economy. 

Form of final control Exam 

Terms and conditions for loans Fulfillment of the curriculum and syllabus requirements during the semester, with obtaining two ratings at the 

level of at least 50 points, the successful passing of the final exam 

Duration of the module 1 Semester 

References 1. Larina N.I. State regulation of regional development [Text] / N.I. Larina. - World, Russia, Siberia - 

Novosibirsk: Publishing house IEEPP SB RAS, 2015. - 512 p. 

2. Fetisov G. G., Oreshin V.P. Regional economy and management [Text] / G.G. Fetisov, V.P. Oreshin - M .: 

INFRA-M, 2016. - 278 p. 

3. Granberg, A.G. Fundamentals of Regional Economics: Textbook for universities [Text] / A.G. Granberg, - 

Moscow: State University Higher School of Economics, 2016. - P. 349-352,357-360. 

4. Vidyapina V.I., Stepanova M.V. Regional economy [Text] / Textbook / Ed. IN AND. Vidyapina, M.V. 

Stepanova. - Moscow: INFRA-M, 2017. - 410 p. 

5.  Mamyrov NK, Ihdanov Zh.O. State regulation of the economy. - Almaty: The Economy, 2015. 

6. Oreshin V.P. State regulation of the national economy. M .: INFRA-M, 2015. 

7. Kuchukov RA Theory and practice of state regulation of economic and social processes. - Moscow: 

Gardariki, 2014.Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 
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Name of the module and code Модуль II Инновациялық-институтционалды 

Модуль II Инновационно-институтциональный 

Модуль II Innovative-instituttsionalny 



Responsible for the module Kaigorodcev А.А. 

Module type Modules of choice beyond qualification 

Modul level magistracy 

Number of hours per week Overall: 18 hours, of them: classroom – 6 hours, СРМП – 3 hours, СРМ – 9 hours. 

Amount of credits 11 

Form of study Full-time 

Semester 1, 2 

Number of students Min. - 5, max. -10 

The prerequisites module Management, economic theory, the history of economic doctrines, philosophy, political science, sociology, 

culturology, ethics, Kazakh language (level of proficiency А1, А2 и В1, В2) 

Module content IEOM-5202 Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері 

IEOM-5202 Актуальные проблемы институциональной экономики 

IEOM-5202 Actual problems of institutional economics: 

 Institutional theory can explain the state, prospects of the Kazakhstan economy and provide useful 

recommendations for the formation of a viable market economy. Familiarization with the institutional 

method of analyzing the main economic agents, as well as the formation of skills to navigate in the current 

economic situation from the perspective of interpretations of institutional changes. 

DKz – 5201 Іскери казақ тілі 

DKz – 5201 Деловой казахский язык 

DKz – 5201 Business Kazakh language 

Innovative approach to the modeling of the language educational process. Internationally adapted level 

models of language education in conditions of triadism. Professional orientation as a professional 

knowledge of the language in all aspects of speech and communication activities, which is directly related 

to the technology of future professional activity. Learning the grammatical characteristics of a scientific 

style in its oral and written forms. Development of skills in formal documentation for various forms of 

international cooperation. 

Learning outcomes As a result, the student must: 

Know: the main problems of the institutional economy, the diversity of institutional and socio-economic 

processes in the modern world, their relationship with other processes in society, the theoretical foundations 

of domestic and foreign ethnopsychology; basic research methods of its development; specificity of the 

current state of ethnic development; state and prospects for the development of the economic system of the 

Republic of Kazakhstan, business risks; the corporate, financial, and investment policies of the corporation; 

management of the corporation through shareholdings; tactics of mergers and acquisitions, methods of 

protection against unfriendly takeovers. 

Be able: apply institutional analysis in the study of problems of the economy, various types of contracts, the 



market and firms, the state, determine the balance of interests of stakeholders; prepare documents required 

for the activities of corporate bodies; to carry out calculations necessary for cumulative voting, distribution 

of profits and determining the level of dividends, making decisions about investing. To understand by 

hearing detailed reports and reports on a professional subject with the arguments contained in them; 

educational, popular science films on a professional topic. 

Possess skills: application of economic research methodology and categorical apparatus of the neo-

institutional theory at the level of understanding and free reproduction, use of basic concepts, management 

theories, technical and economic calculations necessary for cumulative voting, profit distribution and 

dividend level determination, investment decisions; accessible and detailed on a wide range of professional 

issues, participate in dialogues. 

Form of final control Exam 

Terms and conditions for loans Fulfillment of the curriculum and syllabus requirements during the semester, with obtaining two ratings at 

the level of at least 50 points, the successful passing of the final exam 

Duration of the module 2 Semester 

References 1. Oleynik A. N. Institutional Economics: textbook. – M.: INFRA-M, 2016. - Introduction, lecture № 1,2, p. 

4-33. 

2. Auzan A. A. Institutional Economics-New institutional economic theory, M, 2015.  

3.Agapova, I. I. Institutional Economics / I. I. Agapova. - Moscow: Master, 2017. 

4.Bekturova Bekturov A. S. S. K. the Kazakh language for beginners. Almaty: "Rauan", 2015. 

5.Bekturova Bekturov A. S. S. K. the Kazakh language for all - Almaty: Atamura, 2014. 

6.Khusainov M. J., Gylybovo A. S., A. M. Sapunova "Kazakh tili" excellent-distell al. Oskemen, SMU 

baspasy, 2015. 
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6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару 

6М051000  – Государственное и местное управление 

6М051000 - State and local administration 
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Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 12 кредита/кредит/credit 

«Аймақтық басқару», «Экономика және мемлекеттік басқару»  траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Региональное управление», «Экономика и государственное управление» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Regional management», «Economics and public administration » 

1. 1 

ZhBIM-1205 

UPIM-1205 

PMIM-1205 

Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент 

Управление проектами и инновационный менеджмент 

Project Management and Innovation Management 

4 

TB-1205 

RM-1205 

RM-1205 

Тәуекелді басқару  

Риск менеджмент 

Risk management 

MKR-1205 

GFR -1205 

SFR-1205 

Мемлекеттік қаржылық реттеу 

Государственное финансовое регулирование 

State financial regulation 

2.  

IEOM-1206 

APIE-1206 

APIE-1206 

Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы институциональной экономики 

Actual problems of institutional economics 

3 

EEOM-1206 

APEE -1206 

IDEE-1206 

Эволюциялық экономиканың өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы эволюционной экономики 

Issues of the day of evolutional economy 

AS-1206 

RP-1206 

RP-1206 

Аймақтық саясат 

Региональная политика 

Regional policy 



3.  

IKT-1207 

YaDK-1207 

BKI-1207 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

2 

KKT-1207 

YaKI -1207 

PKL-1207 

Кәсіптік қазақ тілі 

Профессиональный казахский  язык 

Professional Kazakh Language 

KAZh-1207 

KSO-1207 

CSR-1207 

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 

Корпоративная социальная ответственность 

Corporate social responsibility 

4.  

AKMB-2208 

GUZhK -2208 

SGHC-2208 

Адами капиталды мемлекеттік басқару 

Государственное управление человеческим капиталом 

State governance of human capital 

3 EZ-2209 

Білім экономикасы 

Экономика знаний 

Economy of knowledge 

KNE-2209 

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі 

Конкурентоспособность национальной экономики 

Competitiveness of national economy 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 20 кредитов/ кредит/ credit 

«Аймақтық басқару», «Экономика және мемлекеттік басқару» траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:  «Региональное управление», «Экономика и государственное 

управление» 

Main disciplines for educational trajectories: «Regional management», «Economics and public administration » 

5.  

MKU-1302 

OGS-1302 

OPS-1302 

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 

Организация государственной  службы 

Organization of public service 
3 

MOKU-1302 

ODGO-1302 

OAPO-1302 

Мемлекеттік органдардың қызметін ұйымдастыру 

Организация деятельности государственных органов 

Organization of activity of public organs 

6.  

AEB-1303 

UER-1303 

MRE-1303 

Аймақтық экономикасын басқару                   

Управление экономикой региона 

Management of the region economy 3 

KU-1303 

KU-1303 

Корпоративті басқару 

Корпоративное управление 



 

 

Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент  

Управление проектами и инновационный менеджмент 

Project Management and Innovation Management 

«Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент»  пәні кәсіпорынның жобаларын басқарудың теориялық және практикалық 

негіздерін оқытады. 

CG-1303 Corporate governance 

7.  

AEM-1304 

MRE -1304 

SRE-1304 

Аймақтық экономиканы моделдеу 

Моделирование региональной экономики 

Simulation of the regional economy 

3 ESKRBK-1304 

EPKRK-1304 

EPCRK-1304 

 

Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі Экономическая политика и 

конкурентоспособность РК 

Economic Policy and Competitiveness of RK 

8.  

MZhBOB-2305 

GMUS -2305 

SGSG-2305 

Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 

Государственное и местное управление и самоуправление 

State and local government and self- government 
4 

MMBN-2305 

OGMU-2305 

BMLG-2305 

Мемлекеттік және муниципалды басқарудың негіздері   

Основы государственного и муниципального управления 

Bases of the public and municipal administration 

9.  

OBMM-2306 

MMS-2306 

MMLG-2306 

Өзін-өзі басқару және муниципалдық менеджмент 

Муниципальный менеджмент и самоуправление 

Municipal management and local government 

4 KRADMR-2306 

GRRRRК-2306 

SRRDRK-2306 

 

Қазақстан  Республикасының аймақтық дамуын мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование регионального развития в Республике  

Казахстан 

State regulation of the regional development in the Republic of Kazakhstan 

10.  

ZhKB-2307 

UMF-2307 

MLF-20307 

Жергілікті қаржыларды басқару 

Управление местными финансами 

Management of local finance 
3 

ENSMR-2307 

GRRSE -2307 

SRRE-2307 

Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование реального сектора экономики 

State regulation of the real economy 



Мақсаты - инновациялық менеджмент әдістерін тәжірибеде қолдануды үйрету жолымен, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық 

қызметінің тиімділігін анықтауды қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: инноватика теориясының және оның қазіргі концепциясының қалыптасуы. 

Экономикалық дамудағы техникалық құрылысы. Инновациялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістері. Инновациялық 

технологияларды енгізудің ұйымдастырушылық-экономикалық механизмі. Венчурлік қаржыландыру. Қазақстанда және шетелдерде 

инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. 

Нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: 

- Жобаларды басқаруды, аймақтық, салааралық және мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларда жобалық менеджментті дамытуды 

және барлық жерлерде қолдануды; 

- Қазақстан Республикасында жобалық менеджментті дамытудың кезеңдерін; 

- Инновациялық процестің казіргі кездегі құрылымының моделдерін; 

- Инновациялық процестерді ұйымдастырудың заманауи әдістерін; 

- Инновациялық қызметті басқарудағы кедергілер және ынталандырушы факторларын. 

Меңгеруі керек:  

- алған білімін Қазақстан Республикасының даму ерекшелігіне байланысты өндірісті басқаруда  қолдану; 

- өндірісті басқару мен ұйымдастыру ерекшеліктерін ескере отырып басқарушылық шешімдерін дайындау; 

Дағдылану қажет:   

- әр түрлі әдістер бойынша жобаларды басқаруда, аймақтық, салааралық және мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларда жобалық 

менеджментті дамытудың үдерісімен сәйкестігін анықтауға; 

- кәсіпорынды өндірістік аумақпен қамтамасыз етілуін бағалауға; 

- бизнес-инновациялық жобаларды жоспарлауды дайындауға; 

- кәсіпорынның өндірістік мүмкіндігін бағалауға.  

- жобаларды басқару және инновациялық менеджмент ғылыми жұмысында заңнамалық нормативті.  

Құзыретті болу: тәжірибеде  инновациялық менеджмент және жобаларды басқарудың құралдары мен тетіктерін  қолдану. 

 

Дисциплина «Управление проектами и инновационный менеджмент» изучает теоретические и практические основы управления 

проектами предприятия. 

Цель: определения эффективности функционирования его финансово-хозяйственной деятельности путем изучения и использования на 

практике методов инновационного менеджмента.    

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Становление теории инноватики и ее современные концепции. 

Технологические уклады в экономическом развитии. Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов. 

Организационно-экономический механизм внедрения инновационных технологий. Венчурное финансирование. Государственное 

регулирование инновационной деятельности в Казахстане и за рубежом. 

В результате изучения модуля магистранты должны: 



Знать: методики разработки бизнес-планов; инвестиционную политику корпорации. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты плана инновационного развития; принятии решений об инвестировании. 

Иметь навыки: технико-экономических расчетов, необходимых при планировании и анализе инновационной деятельности; принятии 

решений об инвестировании. 

 Быть компетентными: в применении инструментов и механизмов  инновационного менеджмента и управлении  проектами на практике.   

 

The discipline "Project Management and Innovation Management" examines the theoretical and practical foundations of enterprise project 

management. 

Objective: To determine the effectiveness of the functioning of its financial and economic activities through the study and use of practical 

methods of innovation management. 

Contents include basic sections: Formation of the theory of innovatics and its modern concepts. Technological ways in economic development. 

Methods of an assessment of economic efficiency of innovative projects. Organizational and economic mechanism of introduction of innovative 

technologies. Venture financing. State regulation of innovative activity in Kazakhstan and abroad. 

As a result of studying of the module undergraduates have to: 

To know: the methodology of developing business plans; investment policy of the corporation. 

To be able to: analyze the alternative plan for innovation development; investment decisions. 

Have skills: technical and economic calculations required in the planning and analysis of innovation. 

Be competent: in the application of innovation management mechanisms аnd project management in practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономикалық ілім, Менеджмент, Маркетинг 

Экономическая теория, Менеджмент, Маркетинг  

Economic theory, Management, Marketing   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites /  

Муниципалды менеджмент және өзін-өзі басқару, Жергілікті қаржыны басқару, Аймақтық экономиканы моделдеу  

Муниципальный менеджмент и самоуправление, Управление местными финансами, Моделирование региональной экономики 

Municipal management and local government, Management by local finances, Simulation of the regional economy 

 

 

Тәуекелді басқару  

Риск менеджмент 

Risk management  

«Тәуекелді басқару» пәні магистранттарды тәуекелді басқарудың негізгі теорияларымен таныстырып және экономика саласында дұрыс 

тәжірибелік шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастырады. 

Мақсаты: теориялық және тәжірибелік материал негізінде тәуекел түсінігі мен мәнін, оның түрлері мен жіктелуін білу, жоба тәуекелін 

басқару саласында бітірушілердің білім алуы және жоба тәуекелін басқару әдістерімен қатар тәуекел деңгейін төмендету әдістерін үйрену.   



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Экономика және бизнестегі тәуекелдің түсінігі. Тәуекел түрлері және олардың 

жіктелуі. Нақты жобаның тәуекел түрлерін айқындау. Кәсіпкерлік қызметіндегі тәуекел мен белгісіздік. Тәуекелді анықтау және бағалау 

әдісі. Жобалық тәуекелді басқару. Тәуекелді жағдайдың туындау ықтималдылығын анықтау. Тәуекелді басқару бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру. Тәуекелді басқару және мониторинг: құралдар мен әдістер. 

Нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау, төмендету және мониторинг жүргізу ерекшеліктерін; тәуекелдерд талдау және бағалау 

әдістерін; экономика саласында дұрыс тәжірибелік шешімдер қабылдау үшін тәуекелдерді басқарудың теориялық негіздерін. 

 Меңгеруі керек: практикалық қызметте тәуекелдерді бағалау және басқару әдістерін қолдану; тәуекелдерді анықтауда қаржылық 

көрсеткіштерді талдау, бағалау және қорытындылауды.  

Дағдылануы керек: тәуекелдердің ықтималдығын есептеу және оларды төмендету тәсілдерін анықтауға; тәуекелдерді басқару үдерісін 

талдау және ұйымдастыру әдістерін қолдануға. 

Құзыретті болу: экономикалық есептерді шешуде қаржы және кәсіпкерлік тәуекелдерді бағалаудың  формалары мен әдістерін 

қолдануға. 

 

Дисциплина «Риск менеджмент» знакомит магистрантов с основными теоретическими положениями риск-менеджмента и формирует 

практические умения и навыки, необходимые в области управления рисками. 

Цель: подготовка магистров экономики, способных управлять предпринимательскими рисками, владеющими специальными приемами 

и методами их оценки и анализа, а также умеющих применить их в практической работе. 

Содержание курса включает  следующие разделы: Основные теории риск-менеджмента. Понятие и сущность экономического риска 

как объекта риск-менеджмента. Методология риск-менеджмента. Система управления финансовыми рисками организации. Риск банкротства 

как основное проявление финансовых рисков. Организация риск-менеджмента. 

В результате освоения содержания дисциплины «Риск-менеджмент» магистрант должен: 

Знать  

 - основы управления предпринимательскими рисками, необходимые для решения экономических задач.  

Уметь 

- применять количественные и качественные методы анализа предпринимательских рисков для решения экономических задач. 

Владеть навыками применения современных моделей оценки предпринимательских и финансовых рисков для решения экономических 

задач; 

 - методикой оценки финансового состояния предприятия с точки зрения оценки риска его банкротства. 

Быть компетентными: в использовании форм и методов оценки предпринимательских и финансовых рисков для решения 

экономических задач. 

 

Discipline acquaints магистрантов with the substantive theoretical provisions of risk management and forms for them practical abilities and 

skills, necessary in area of management risk. 



The purpose – training of the masters of economy capable to operate the enterprise risks owning special receptions and methods of their 

assessment and the analysis and also able to apply them in practical work. 

The maintenance of a course includes the following sections: main theories of a risk management, concept and essence of economic risk as object 

of a risk management, risk management methodology, control system of financial risks of the organization, risk of bankruptcy as main manifestation of 

financial risks, organization of a risk management. 

As a result of development of the content of discipline "Risk management" the undergraduate has to: 

nobility  

 - bases of management of enterprise risks necessary for the solution of economic tasks. 

to be able 

 - to apply quantitative and qualitative methods of the analysis of enterprise risks to the solution of economic tasks. 

to own 

 - skills of application of modern models of an assessment of enterprise and financial risks for the solution of economic tasks; 

   - a technique of an assessment of a financial condition of the enterprise from the point of view of an assessment of risk of its bankruptcy. 

To be competent: to use the forms and methods of an assessment of enterprise and financial risks for the solution of economic tasks. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономикалық ілім, Менеджмент, Маркетинг 

Экономическая теория, Менеджмент, Маркетинг  

Economic theory, Management, Marketing   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites /  

Муниципалды менеджмент және өзін-өзі басқару, Жергілікті қаржыны басқару, Аймақтық экономиканы моделдеу  

Муниципальный менеджмент и самоуправление, Управление местными финансами, Моделирование региональной экономики 

Municipal management and local government, Management by local finances, Simulation of the regional economy 

 

 

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 магистрант: 



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. 

Құзыретті болу: Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің жұмыс істеуі және мемлекеттік экономиканы қаржылық реттеудің  

пайдалану формалары мен әдістерін қолдануда. 

 

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 магистранты 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;:  

Владеть: современными методами анализа и предвидения возможных результатов воздействия финансового регулирования 

государства на условия и факторы динамики экономических явлений и процессов. 

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. 

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


Maintenance of a course of discipline Theoretical 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 economic 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/Prerequisites 

Экономикалық ілім, Менеджмент, Маркетинг 

Экономическая теория, Менеджмент, Маркетинг  

Economic theory, Management, Marketing   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites /  

Муниципалды менеджмент және өзін-өзі басқару, Жергілікті қаржыны басқару, Аймақтық экономиканы моделдеу  

Муниципальный менеджмент и самоуправление, Управление местными финансами, Моделирование региональной экономики 

Municipal management and local government, Management by local finances, Simulation of the regional economy 

 

 

Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері Актуальные проблемы институциональной экономики 

Actual problems of institutional economics 

«Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері» пәні магистранттарға тұтынушылар мен фирмалардың экономикалық мінез 

құлығын институционалдық деңгейде түсіну үшін қажет, сонымен қатар меншік құқығы, трансакциялық шығындар, келісімдер, 

институционалдық өзгерістер теориясын тәжірибелік іс әрекетте қолдануды оқытады.  

Мақсаты: институционалдық талдаудың теориялық-әдістемелік негізін кешенді мазмұндау және магистранттарға институттарды және 

ұйымдарды талдаудың негізгі тәсілдері жөнінде түсінік беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: институционализмнің пайда болуы және тұжырымдамалық ерекшеліктері, 

экономиканың қызмет атқару ережелері, институт-институционалдық талдаудың негізгі элементі ретінде, трансакция ұғымы және оның 

маңызы, меншік құқықтарының экономикалық теориясы, келісім-шарт теориясы, мемлекеттің институционалдық теориясы, Қазақстан 

экономикасын институционалдық жағынан қайта құру. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс: экономикалық процесстерді талдауда институционалық тәсілдің бағыты мен мазмұнын ашу.  



Меңгеруі керек: неоклассикалық экономикалық теория шеңберінде шешімін таппайтын, түсіндіруге мүмкін болмайтын мәселелерді 

(экономиканың көлеңкелі секторы, дамудың инерттілігі) талдауда институционалдық тәсілді қолдануды. 

Дағдылануы керек: магистранттар экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен магистрлік диссертация 

дайындауға дағдылану. 

Құзыретті болу: қазіргі заманғы нарықтық экономиканың өзекті мәселелерін зерттеуде институционалдық талдауды қолдану. 

 

Знания по дисциплине «Актуальные проблемы институциональной экономики» необходимы для магистрантов понимания 

экономического поведения потребителей и фирм на институциональном уровне; применения в практической деятельности теории прав 

собственности, транзакционных издержек,   контрактов, институциональных изменений.  

Цель курса: понять и изучить экономическое поведение потребителей и фирм на институциональном уровне; применить в 

практической деятельности теории прав собственности, транзакционных издержек,  контрактов, институциональных изменений. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: генезис и концептуальные особенности институционализма, введение в 

институциональный анализ понимание экономического поведения потребителей и фирм на институциональном уровне,  институт как 

основной элемент институционального анализа, правила функционирования экономики, экономическая теория прав собственности, теория 

контрактов, трансакционные издержки и их виды, институциональное развитие в экономике Казахстана. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: теорию системы знаний об общих методологических и инструментальных предпосылках институциональной экономики, 

явлениях и процессах экономической жизни общества с позиций неоинституциональной теории. 

Уметь: осуществлять исследования с институциональным методом анализа основных экономических агентов, а также формировать 

умений ориентироваться в современной экономической ситуации с позиции трактовок институциональных изменений. 

Владеть: навыками применения институционального анализа при исследовании актуальных проблем современной рыночной 

экономики, к исследованиям собственности, различных видов контрактов, рынка и фирм, государства. 

Быть компетентным: в применении институционального анализа при исследовании актуальных проблем современной рыночной 

экономики. 

 

Aim of course: The purpose to understand and study economic behavior of consumers and firms at the institutional level; to apply in practical 

activities of the theory of the property rights, transaction expenses, contracts, institutional changes. 

Maintenance of a course of discipline Knowledge on the subject "Actual problems of institutional economics" are necessary for undergraduates 

understanding economic behavior of consumers and firms at the institutional level; application in practice of the theory of property rights, transaction 

costs, contracts, institutional change. 

Nobility: the theory of knowledge about general methodological and instrumental prerequisites of institutional economics, economic phenomena 

and processes of society from the standpoint of new institutional theory. 

To be able:  carry out research to the institutional method of analysis of the main economic agents, as well as create a sense of direction in the 

current economic situation from a position of interpretations of institutional change 



To own: Have skills the use of institutional analysis in the study of actual problems of modern market economy, to research the property, and 

various types of contracts, markets and firms of the state. 

Be competent: to apply of institutional analysis in the study of actual problems of modern market economy.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, экономикалық ілімдер тарихы. 

Экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, история экономических учений. 

Economic theory, microeconomics, macroeconomics, history of economic thought. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі, Аймақтық экономиканы моделдеу, Адами капиталды мемлекеттік басқару  

Экономическая политика и конкурентоспособность РК, Моделирование региональной экономики, Государственное управление 

человеческим капиталом  

Economic Policy and Competitiveness of  RK , Simulation of the regional economy, State governance of human capital 

 

 

Эволюциялық экономиканың өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы эволюционной экономики 

Issues of the day of evolutional economy 

Пән эволюциялық үлгілеу, теорияның технологиялық әдістерін, эволюциялық экономиканың тұжырымдамалық негіздерін оқытады. 

Мақсаты - эволюциялық тәсілдің және қорытындылардың экономикалық ілімінде фирмалардың эволюциясы мен тәртібін, эконималық 

динамикасы мен өсімін, экономикалық эволюциясын зерттеудегі магистранттардың эволюциялық тәсілдің теориясы мен әдістемесін 

меңгеру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдері қамтиды: эволюциялық экономика және қазіргі заманғы экономикалық білім жүйесіндегі 

орны, Р.Нельсон және С.Уинтердың экономикалық өзгерістердегі эволюциялық теориясы, экономикалық өсуге әсерін тигізетін 

эволюциялық процесстың технологиялық өзгерістері, эволюциялық модельдеу әдістері мен мәселелері және олардың мәні өсуі, қазіргі 

заманғы эволюциялық экономиканың мәселелері, Қазақстан экономикасының эволюциялық дамуы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуге тиіс: эволюциялық экономиканың концептуалды негіздерін, технологиялық әдістердің теориясын,  эволюциялық модельдеу 

әдістерін. 

Істей білуі тиіс: эволюциялық көзқарас негізінде экономикалық агенттер мінез-құлқын талдау, эволюциялық өзгерістер трактовкасы 

тұрғысынан қазіргі экономикалық жағдайды бағдарлай білу. 

Дағдылануы керек: қазіргі нарықтық экономиканың және ғылыми-техникалық прогресстің өзекті мәселелерін зерттеудегі эволюциялық 

тәсілді қолдануға. 

Құзыретті болу: фирмалардың іс әрекетін, экономикалық өсуді зерттеуде эволюциялық  әдісті қолдану. 

 



Дисциплина изучает концептуальные основы эволюционной экономики, теорию технологических укладов, методы эволюционного 

моделирования. 

Цель курса: изучение магистрантами теории и методологии использования в экономической науке эволюционного подхода и 

результатов применения эволюционного подхода к исследованию поведения и эволюции фирм, экономической динамики и роста, 

коэволюции экономической, институциональной и экологической систем. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: эволюционная экономика и ее место в системе современного 

экономического знания, эволюционная теория экономических изменений Р.Нельсона и С.Уинтера, технологические изменения как 

эволюционный процесс и их влияние на экономический рост, сущность, проблемы и методы эволюционного моделирования, проблемы 

современной эволюционной экономики, эволюционное развитие экономики Казахстана. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: концептуальные основы эволюционной экономики, теорию технологических укладов, методы эволюционного моделирования. 

Уметь: анализировать поведение экономических агентов на основе эволюционного подхода, ориентироваться в современной 

экономической ситуации с позиции трактовок эволюционных изменений. 

Владеть: навыками применения эволюционного подхода при исследовании актуальных проблем современной рыночной экономики и 

научно-технического прогресса, использования методов эволюционного моделирования при принятии управленческих решений. 

Быть компетентными: в применении эволюционного подхода к исследованию поведения и эволюции фирм, экономической динамики и 

роста. 

 

The discipline studies conceptual fundamentals of evolutionary economy, the theory of technological ways, methods of evolutionary modeling. 

Course purpose: studying by undergraduates of the theory and methodology of use in economic science of evolutionary approach and results of 

application of evolutionary approach to research of behavior and evolution of firms, economic dynamics and growth, a koevolyution of economic, 

institutional and ecological systems. 

The content of discipline includes the main sections: evolutionary economy and its place in system of modern economic knowledge, the 

evolutionary theory of economic changes of R. Nelson and S. Uinter, technological changes as evolutionary process and their influence on economic 

growth, essence, problems and methods of evolutionary modeling, a problem of modern evolutionary economy, evolutionary development of economy 

of Kazakhstan. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

Nobility: conceptual fundamentals of evolutionary economy, theory of technological ways, methods of evolutionary modeling.  

To be able: to analyze behavior of economic agents on the basis of evolutionary approach, to be guided in a modern economic situation from a 

position of interpretations of evolutionary changes. 

To own: skills of application of evolutionary approach at research of actual problems of modern market economy and scientific and technical 

progress, use of methods of evolutionary modeling at adoption of administrative decisions. 

Be competent: in application of evolutionary approach to research of behavior and evolution of firms, economic dynamics and growth  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites/ Prerequisites 

Экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, экономикалық ілімдер тарихы. 



Экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, история экономических учений. 

Economic theory, microeconomics, macroeconomics, history of economic thought. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі, Аймақтық экономиканы моделдеу, Адами капиталды мемлекеттік басқару  

Экономическая политика и конкурентоспособность РК, Моделирование региональной экономики, Государственное управление 

человеческим капиталом  

Economic Policy and Competitiveness of  RK , Simulation of the regional economy, State govermance of human capital 

 

 

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 магистрант: 

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 дамуды мемлекеттік реттеудің даму үрдістерін талдауда  өңірлік дамуды мемлекеттік реттеу  әдістерін 

қолдануда. 

 

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 магистранты 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 компетентным: в анализе и оценке сложных и разнообразных явлений государственного регулирования регионального развития, 

в применении форм и методов государственного регулирования регионального развития. 

 

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, magistrant 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. 

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/Prerequisites 

Экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, экономикалық ілімдер тарихы. 

Экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, история экономических учений. 

Economic theory, microeconomics, macroeconomics, history of economic thought. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі, Аймақтық экономиканы моделдеу, Адами капиталды мемлекеттік басқару  

Экономическая политика и конкурентоспособность РК, Моделирование региональной экономики, Государственное управление 

человеческим капиталом  

Economic Policy and Competitiveness of  RK , Simulation of the regional economy, State governance of human capital 

 

 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 



Business Kazakh language 

«Іскерлік қазақ тілі» пәні  - тілдік материалдарды оқып білу, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу ережелерін, келісімшарттарды 

жасай білу, іскери хаттарды жаза білу, сондай-ақ магистранттардың қазақ тілінде алған білімдерін ғылыми-зерттеу жұмысында қолдана 

білуге үйрететін пән.  

 Мақсаты–магистранттардың іскерлік қарым-қатынасын дамыту; іс қағаздарын жазу негіздерін үйрету; құжаттарды ресімдеу 

үлгілерімен таныстыру; мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу, сондай-ақ тіл үйренушілердің ғылыми ойлау қабілетін дамыту, кәсіби 

терминдерді орнымен дұрыс және сауатты пайдалана білуі, өз ойы мен пікірлерін дәлелдей білумен қатар рефераттарға дәйексөз жазуға, 

сұхбат жүргізуге, хабарлама жасауға дағдыландыру. 

Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: грамматика, морфология, синтаксис.Сөйлем құрылысы. Сөйлем түрлері. Құрмалас сөйлем, 

сабақтас құрмалас сөйлем. Етістіктің шақтары. Ырықсыз етіс. Етістіктің тұйық және шартты райлары. Есімше. Көсемше. 

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант: 

- құжаттарды ресімдеуге қатысты лексика-грамматикалық, стилистикалық, орфографиялық нормаларды білуге; 

- меңгерген материалды өмірде және кәсіби әрекетінде қолдана алуға; 

- құжаттарды мемлекеттік стандарттар мен жазу стилі мен функциялары талаптарына сай толтыруда кәсіби терминдерді дұрыс қолдану 

дағыдыларын игере білуге тиіс. 

Құзыретті болу: іскерлік қазақ тілін қолдануға. 

 

Дисциплина «Деловой казахский язык»представляет собой изучение языкового материала, ведение деловых бумаг на государственном 

языке, умение заключить договоры, правила написания деловых писем, а также умение передавать свои мысли на государственном языке. 

Цель - учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому общению на государственном языке, ознакомить с образцами 

оформления документов; научить вести делопроизводство на государственном языке. 

Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, морфология, синтаксис. Структура казахских предложений. Типы 

предложений. Типы придаточных предложений. Времена всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача пассивной 

конструкции на родной язык. Сослагательное наклонение. Причастные обороты. Инфинитивные конструкции. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы делового казахского языка;  

- уметь использовать изученный материал в жизни и профессиональной деятельности; 

- иметь навыки правильного использования профессиональных терминов при заполнении документов в соответствии с 

государственными стандартами, а также стилями написания и функциям. 

Быть компетентным: в применении делового  казахского языка. 

 

Discipline "Business Kazakh language" is the study of language material, conducting securities business in the state language, the ability to enter 

into contracts, rules for writing business letters, as well as the ability to communicate their thoughts in the state language. 

The goal - to teach the basics of writing a master's degree of business papers; business communication in the official language, familiarize with 

samples of paperwork; learn to keep records in the state language. 



The course content includes the following sections: grammar, morphology, syntax. The structure of the Kazakh proposals. The types of 

sentences. Types of subordinate clauses. The times of all groups. Modal verbs. Passive voice. Transfer the passive construction in their native 

language. Subjunctive mood. Sacrament momentum. Infinitive constructions. 

A study of undergraduate discipline must: 

- To know the lexical and grammatical, stylistic, orthographic norms of business Kazakh language; 

- Be able to use the learned material and professional life; 

- Have the skills to properly use professional terms in completing the documents in accordance with state standards, as well as the writing style 

and function. 

Be competent: in the application of professional Kazakh language. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Қазақ тілін А1, А2 және В1, В2 деңгейінде білу 

Казахский язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2)  

Kazakh language (levels of proficiency of A1, A2 and B1, B2) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Білім және дағдылар кәсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда қолданылады». 

Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-исследовательской работе. 

Skills will be used in professional activity and in research work 

 

 

 

 

Кәсіптік қазақ тілі 

Профессиональный казахский язык      

Professional Kazakh Language  
 Курс мамандық саласында жиі қолданылатын лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды 

меңгертуге арналған тақырыптарды және практикалық, жағдаяттық тапсырмаларды қамтиды.   Кәсіби қазақ тілі мамандық 

бойынша мәтіндерді оқып-түсінуге, радио, теледидар, интернеттен кәсіпке қатысты ақпараттарды өңдеп қолдануға, ғылыми 

мақалаларды жазуға және ғылыми пікірталаста өз ойын жеткізуге дағдыландырады. 

Күрделі мәтіндерді түсінуге мүмкіндік беретін және дұрыс, сауатты өз ойын жеткізуге грамматикалық ережелер мен модельдерді оқу. 

Кәсіби тақырыпта тіл маманымен сөйлесу, арнайы кәсіби сипаттағы мәтіндерді жазу. Қазақша мазмұнды жеткізу, одан сұрақ бойынша 

ақпаратты бөліп алу; арнайы-кәсіби сипаттағы мәтіндерді жазу, қазақ тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас құру. 

Курстың/пәннің мазмұны: Арнайы дыбыстар, қазақ тілі. Есту қабілеті мен сөйлеу ерекшеліктері. Лексикалық және терминологиялық 

минимум мамандыққа байланысты. Кең таралған сөз тіркестерін, жай сөйлемдер, шағын мәтіндерді, әлеуметтік-тұрмыстық және мәдени 

сипаттағы. Кәсіби-бағытталған мәтіндер, ресми-іскерлік құжаттар, коммуникативтік міндеттерді және авторлық интенции, мазмұндық-

фактуальная және мазмұндық-концептуалды ақпарат. 



Білуі тиіс: фонетиканың,  грамматиканың басты ережелері, мамандықтың негізгі шеттілдік терминологиясы, кәсіби сөйлеу сөздерінің 

орысша баламасы, лексикалық байланыс тісңлдері, негізгі сөзқұрамының модельі;ауызша және жазбаша хабарламаларды ауызша жеткізу 

ережелері, әлеуметтік-тұрмыстық сипаттағы мәтіндер, қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрі. 

Меңгеруі тиіс: аудару, реферат дайындау, әдебиеттерден аннотация әзірлеу, периодтық басылымдар, монография, анықтама 

әдебиеттері, күнделікті қарым-қатынас дағдысын дамыту, жалпығылыми жіне арнайы мәселелерді талқылай алу, кәсіби, тұрмыстық, 

әлеуметтік сөздерді қабылдау, жазба дағдыларын қалыптастыру. 

Оқу дағдылары: алынған теориялық білімдерін қазақ тіліндегі лексикографикалық көздермен жұмыс жасауда қолдану, 

мультимедиялық құралдар, анықтамалар, оқу, ғылыми әдебиеттерді қолдана отырып өз бетімен жұмыс. 

Құзыретті болу: кәсіби қазақ тілін қолдануға. 

 

Курс предусматривает овладение специальной лексикой, научной терминологии, сложных синтаксических конструкций и выполнение 

практических, ситуативных заданий коммуникативного направления.  Целью данной дисциплины является изучение професионально-

ориентированных текстов, умение обработки и использование  материалов средств массовой информации при написании научных статей и 

навыки применения профессиональной речи. 

Цель: изучение грамматических правил и моделей, позволяющих понимать достаточно сложные тексты и правильно, грамотно строить 

собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности. 

Содержание дисциплины: Специальные звуки казахского языка. Особенности слухового восприятия разговорной речи. Лексический и 

терминологический минимум по специальности.  Распространенные фразы, простые предложения, небольшие тексты социально-бытового и 

культурологического характера. Профессионально-ориентированные тексты и официально-деловые документы, коммуникативные задачи и 

авторские интенции, содержательно-фактуальная и содержательно-концептуальная информация 

Знание: базовые правила фонетики, грамматики, основную иноязычную терминологию специальности, русские эквиваленты слов и 

выражений профессиональной речи, способы сочетаемости лексических единиц и основные словообразовательные модели;  

Умения: переводить, реферировать, аннотировать тексты из учебной, научно-популярной и научной литературы, периодических 

изданий, справочной литературы; воспринимать на слух бытовую, профессиональную, публичную речь; осуществлять письменную 

коммуникацию. 

Навыки применять полученные теоретические знания в работе лексикографическими источниками на казахском языке, 

самостоятельная работа с языковым материалом с помощью справочной, учебной, научной литературы, мультимедийных средств.  

Быть компетентным: в применении професионального казахского языка. 

 

The course provides mastering special lexicon, the scientific terminology, difficult syntactic designs and performance of practical, situational 

tasks of the communicative direction. The purpose of this discipline is studying of the profesionalno-focused texts, ability of processing and use of 

materials of mass media when writing scientific articles and skills of application of the professional speech. 

Objective  - to study the grammar rules and models to understand fairly complex texts and correctly, competently build its own speech in a 

variety of forms and vidovremennyh different modality. 



Contents: Special sounds of the Kazakh language. Features of auditory perception speech. Lexical and terminological least in the specialty. 

Common phrases, simple sentences, short texts welfare and cultural character. Professionally-oriented texts and official-business documents, 

communication objectives and intentions of the author, content-factual and conceptual content-information. 

Knowledge: basic rules of phonetics, grammar, basic foreign language vocabulary specialty Russian equivalents of words and expressions 

professional speech, methods of compatibility of lexical items and basic word-formation model; 

Аbility: translate, abstracted, annotated text of educational, non-fiction and non-fiction, periodicals, reference books; have hearing consumer, 

professional, public speech; implement written communication.  

Be competent: in the application of professional Kazakh language. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Қазақ тілін А1, А2 және В1, В2 деңгейінде білу 

Казахский язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2)  

Kazakh language (levels of proficiency of A1, A2 and B1, B2) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Білім және дағдылар кәсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда қолданылады». 

Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-исследовательской работе. 

Skills will be used in professional activity and in research work 

 

 

 

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 

Корпоративная социальная ответственность 

Corporate social responsibility  

«Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік» пәні бүгінгі қоғамдағы бизнес жүргізудің әлеуметтік маңызды сипаттамаларын оқытады.   

Мақсаты:  бүгінгі қоғамда бизнес жүргізудің әлеуметтік маңызды сипаттамалары саласында,  оның этикалық, экономикалық, 

әлеуметтік және экологиялық әсері туралы магистранттарға теориялық білімді қалыптастыру, сондай-ақ басқару шешімдерін қабылдау және 

іске асыру арқылы кәсіпорынның нақты әлеуметтік мәселелерді шешуде әр түрлі әдістерді қолдануды тәжірибелік дағдылау.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті қамтамасыз етудің концептуалдық 

негіздері. Әлеуметтік инвестициялар. Әлеуметтік стандарттар және корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік индекстері. Бизнестің  

әлеуметтік есептілігі. Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жүйесіндегі әлеуметтік аудит.  

Нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: 

- корпорацияның әлеуметтік қызметін ұйымдастыру қағидаларын; 

- әртүрлі ұйымдастырушылық деңгейде әлеуметтік мақсаттарға жету әдістерін; 

- әлеуметтік қызметті бақылау бойынша халықаралық тәжірибесін; 

- макро- және микродеңгейде  корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің  негізгі жағдайларын қолданудың тәжірибелік әдістемелерін. 



Меңгеруі керек:  

- баламалы таңдау негізінде кәсіпорын қызметінің әлеуметтік әсерін бағалаудың негізгі әдістерін қолдану; 

- әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика деректерін талдау және 

интерпретациялау; 

- әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері үрдістерді анықтау; 

- басқару шешімдерінің тиімділігін, сондай-ақ корпоративтік әлеуметтік мәдениет нысанын жетілдіру корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік теориясын қабылдау. 

Дағдылануы керек: макро және микро деңгейде ұйымның әлеуметтік- жауапкершілік мінез-құлығын есептеу және талдау. 

Құзыретті болу: басқарушылық шешімдер қабылдау арқылы кәсіпорында нақты әлеуметтік мәселелерді шешуде әртүрлі әдістемелерді 

қолдануда. 

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» изучает социально важных характеристик ведения бизнеса в современном 

обществе 

Цель: формирование у магистрантов теоретических знаний в области социально важных характеристик ведения бизнеса в современном 

обществе, его этических, экономических, социальных и экологических последствиях, а также приобретения практических умений и навыков 

применения различных методик разрешения конкретных социальных проблем на предприятии посредством принятия и реализации 

управленческих решений.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Концептуальные основы обеспечения корпоративной социальной 

ответственности. Социальные инвестиции. Социальные стандарты и индексы в корпоративной социальной ответственности. Социальная 

отчетность бизнеса. Социальный аудит в системе корпоративной социальной ответственности.  

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: 

- принципы организации социальной деятельности корпораций; 

- способы достижения социальных целей на различных организационных уровнях; 

- международную практику контроля над социальной деятельностью; 

- практические подходы к использованию основных положений корпоративной социальной ответственности на макро- и микроуровне. 

Уметь: 

- применять основные методы оценки социальных последствий деятельности предприятия на основе альтернативного выбора; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях; 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- применять подходы теории корпоративной социальной ответственности, позволяющие повысить эффективность принимаемых 

управленческих решений, а также сформировать социальную  корпоративную культуру.  

Владеть навыками  расчета и анализа социально-ответственного поведения организации на макро- и микроуровне. 



Быть компетентными: в применении различных методик разрешения конкретных социальных проблем на предприятии посредством 

принятия и реализации управленческих решений. 

 

The discipline of "corporate social responsibility" exploring socially important characteristics of doing business in today's society 

Purpose: formation of undergraduates theoretical knowledge in the field of socially important characteristics of doing business in today's society, 

its ethical, economic, social and environmental impacts, as well as the acquisition of practical skills of application of various techniques to solve 

specific social problems in the enterprise through the adoption and implementation of management decisions . 

Contents include basic sections: Conceptual framework for corporate social responsibility. Social investment. Social standards and codes in 

corporate social responsibility. Social reporting business. Social Audit in the corporate social responsibility.  

As a result of the discipline masters should: 

Know: 

- Principles of corporate social activities; 

- Ways of achieving social objectives at different organizational levels; 

- An international control over the practice of social work; 

- Practical approaches to the use of the main provisions of corporate social responsibility at the macro and micro level.  

To be able to: 

- Apply the basic methods of measuring the social impact of the company on the basis of an alternative choice; 

- To analyze and interpret the data of domestic and foreign statistics on socio-economic processes and phenomena; 

- Identify trends in socio-economic indicators; 

- Adopt the theory of corporate social responsibility that improve the effectiveness of management decisions, as well as the form of corporate 

social culture. 

Possess the skills of calculation and analysis of the socially responsible behavior of the organization at the macro and micro level. 

Be competent: in applying of various techniques to solve specific social problems in the enterprise through the adoption and implementation of 

management decisions.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономиканы мемлекеттік реттеу,  муниципалды менеджмент, Микроэкономика  

Государственное регулирование экономики, муниципальный менеджмент, Микроэкономика  

Government control of economy, municipal management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Жергілікті қаржыны басқару, Муниципалды менеджмент және өзін-өзі басқару 

Управление местными финансами, Муниципальный менеджмент и самоуправление 

Management by local finances, Municipal management and local government 

 

 



Адами капиталды мемлекеттік басқару 

Государственное управление человеческим капиталом 

State governance of human capital 

Пән адами капиталды дамытудың негізгі теориялары,  адам ресурстарының тұрақты дамуын басқару жайлы мағлұматтар алуға 

мүмкіндік береді. 

Мақсаты - магистранттарға 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 магистрант: 

 Білуі тиіс:  адами капиталды дамытудың негізгі теориялары,  адам ресурстарының тұрақты дамуын басқару жайлы түсінігін. 

Меңгеруі керек:  адам дамуын басқару пәнінде қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды 

жасауға мүмкіндігі болуы қажет.  

Дағдылануы керек: магистранттер 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  адам ресурстарын жаһандық басқару жүйесінде. 

 

Дисциплина знакомит магистрантов с принципами и методами государственного управления человеческим капиталом организации, 

рассматривает закономерности развития человеческого капитала организации, вопросы формирования и развития совокупных способностей 

человека к труду. 

Цель курса -  изучение положения, раскрывающие понятия человеческого капитала, сформировать у магистрантов компетенции, 

знания и умения в области применении инструментов и механизмов  управления человеческим  капитала в современных условиях.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теоретические аспекты исследования сущности понятия «человеческий 

капитал», методика измерения эффективности   человеческого капитала  на макро и микро уровне, планирование и прогнозирование 

социально-экономических процессов , проблемы использования человеческого капитала для развития экономики, основные направления 

государственной политики в области управления человеческим капиталом, зарубежный опыт развитых государств в успешном 

функционировании человеческого капитала, государственное регулирование занятости населения, регулирование занятости населения как 

средство обеспечения развития человеческого капитала, совершенствование механизма функционирования систем образования и 

здравоохранения как основных факторов человеческого развития. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать теоретические и методологические аспекты системы государственного управления человеческим капиталом, основы управления 

отдельными отраслями, входящими в социальную сферу, иметь четкое представление о специфике функционирования  человеческого 

капитала, 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 

управления человеческим капиталом, координации усилий всех субъектов управления; использования управленческого инструментария для 

эффективного решения задач в социальной сфере; разработки государственной политики в области регулирования человеческим капиталом.  

Быть компетентными: в области управления человеческими ресурсами, связанных с пониманием законов развития человеческих 

ресурсов и системой управления человеческими ресурсами на глобальном, региональном и местном уровнях. 

 

The discipline acquaints undergraduates with the principles and methods of public administration by the human capital of the organization, 

considers regularities of development of the human capital of the organization, questions of formation and development of cumulative abilities of the 

person to work. 

Aim studying of situation, the opening concepts of the human capital, to create at undergraduates of competence, knowledge and ability in the 

area use of tools and mechanisms of management human the capital in modern conditions.  

Maintenance of a course: Theoretical aspects of research of essence of the concept "human capital", a technique of measurement of efficiency of 

the human capital at the macro and micro level, planning and forecasting of social and economic processes, problems of use of the human capital for 

development of economy, the main directions of a state policy in the field of management of the human capital, foreign experience of the developed 

states in successful functioning of the human capital, state regulation of employment of the population, regulation of employment of the population as 

an instrument for ensuring of development of the human capital, improvement of the mechanism of functioning of education systems and health care as 

major factors of human development. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

- to know theoretical and methodological aspects of system of public administration by the human capital, bases of management of the separate 

branches falling within the social scope, to have a clear idea of specifics of functioning of the human capital, 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 management of 

the human capital, coordination of efforts of all subjects of management; uses of administrative tools for the effective solution of tasks in the social 

sphere; developments of a state policy in the field of regulation by the human capital. 

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/Prerequisites 

Экономиканың мемлекеттік реттеу, Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері, Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі 

Государственное регулирование экономики, Актуальные проблемы институциональной экономики, Экономическая политика и 

конкурентоспособность РК 

State regulation of economy, Actual problems of institutional economics, Economic Policy and Competitiveness of RK 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Магистерлік  диссертация, зерттеу  іс-тәжірибесі 



Магистерская диссертация,  исследовательская практика 

Master thesis, Research practice 

 

 

Білім экономикасы  

Экономика знаний 

Кnowledge economy 

Бұл пән білім экономикасы, ойлау түрі мен аймақтық және жергілікті деңгейлердегі жетекшілерінің іс-әрекеті саласындағы 

мемлекеттік саясаттың ерекшеліктері жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты -  қазіргі жағдайдағы білім экономикасын басқарудың негізгі әдістерін баяндау. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс:  

- білім экономикасы, ойлау түрі мен аймақтық және жергілікті деңгейлердегі жетекшілерінің іс-әрекеті саласындағы мемлекеттік 

саясаттың ерекшеліктерін;  

- білім экономикасының, әлеуметтік саланың дамуының басым бағыттарын таңдау уәждері туралы. 

        Меңгеруі керек:  

- білім беруді реттеу бойынша мемлекеттік саясатты әзірлеуді;  

- білім экономикасының қызмет етуінің ерекшеліктерін. 

Дағдылануы керек: білім экономикасындағы тапсырмаларды тиімді шешу үшін басқарушылық құралдарды қолдану. 

Құзыретті болу: заманауи жағдайларда білімді басқарудың құралдары мен механизмдерін қолдануда. 

 

Курс рассмаривает основные методы управления экономикой знаний в современных условиях. 

Цель курса -  изучение положения, раскрывающие понятия экономика знаний, сформировать у магистрантов компетенции, знания и 

умения в области применении инструментов и механизмов  управления знаниями в современных условиях.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Определение. Инфраструктура экономики знаний. Основные положения 

экономики знаний. Экономика знаний и требования к управлению.  Процессы и функции управления знаниями. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать теоретические и методологические аспекты системы управления знаниями, иметь четкое представление о специфике 

функционирования инфраструктуры экономики знаний. 

Уметь применять управленческие инструменты и стратегии для развития экономики знаний. 

Владеть навыками самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области 

управления экономики знаний. 

Быть компетентными: в области применении инструментов и механизмов  управления знаниями в современных условиях.  

 



The discipline acquaints undergraduates with the principles and methods of public administration by the human capital of the organization, 

considers regularities of development of the human capital of the organization, questions of formation and development of cumulative abilities of the 

person to work. 

Aim studying of situation, the opening concepts of the human capital, to create at undergraduates of competence, knowledge and ability in the 

area use of tools and mechanisms of management human the capital in modern conditions.  

Maintenance of a course: Theoretical aspects of research of essence of the concept "human capital", a technique of measurement of efficiency of 

the human capital at the macro and micro level, planning and forecasting of social and economic processes, problems of use of the human capital for 

development of economy, the main directions of a state policy in the field of management of the human capital, foreign experience of the developed 

states in successful functioning of the human capital, state regulation of employment of the population, regulation of employment of the population as 

an instrument for ensuring of development of the human capital, improvement of the mechanism of functioning of education systems and health care as 

major factors of human development. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

- to know theoretical and methodological aspects of system of public administration by the human capital, bases of management of the separate 

branches falling within the social scope, to have a clear idea of specifics of functioning of the human capital, 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 management of 

the human capital, coordination of efforts of all subjects of management; uses of administrative tools for the effective solution of tasks in the social 

sphere; developments of a state policy in the field of regulation by the human capital. 

To be competent: in the area use of tools and mechanisms of management human the capital in modern conditions.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономиканың мемлекеттік реттеу, Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері, Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі 

Государственное регулирование экономики, Актуальные проблемы институциональной экономики, Экономическая политика и 

конкурентоспособность РК 

State regulation of economy, Actual problems of institutional economics, Economic Policy and Competitiveness of RK 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Магистерлік  диссертация, зерттеу  іс-тәжірибесі 

Магистерская диссертация,  исследовательская практика 

Master thesis, Research practice 

 

 

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі 

Конкурентоспособность национальной экономики 

Competitiveness of national economy 

Пән ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің теориялық және әдістемелік аспектілерін қарастырады. 



Мақсаты - магистранттарға елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және экономикалық саясатты жүргізудің теориялық және әдістемелік 

аспектілері, мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге асыру және өңдеу заңдылықтарын және негізгі мазмұнын оқыту. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   ұлттық экономика: түсінігі, мақсаттары, ұлттық экономиканың бәсекеге 

қабілеттігін арттырудағы экономикалық саясат, ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты жолдауындағы негізгі индустриялық – нновациялық бағыттар, экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің теориялық негіздері, 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің маңызы мен рөлі, экономиканың бәсекеге қабілеттілік ерекшеліктері, шетел экономикасының 

бәсекеге қабілеттілік тәжірибесі, Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі жағдайы, мемлекеттің бәсекеге қабілетті өнім өндірудегі 

механизмдерін жетілдіру, экономиканың бәсекелестік басымдықтарын қамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар.   

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс: ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және оның теориялық және әдістемелік аспектілерін.  

Меңгеруі керек: ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша тәжірибелік шешімдерді жүзеге асыру мен дайындау 

саласында экономикалық, саяси, жүйелік  және ситуациалық талдау әдістерін қолдана алуы.  

Дағдылануы керек: магистранттар экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен магистрлік диссертация 

дайындауға дағдылану. 

Еліміздегі экономикасының бәсекеге қабілеттілігі мен экономиканың жаңа деңгейіне жетуі біршама күрделі кезеңді қамтиды. Осы 

кезеңдегі бәсекеге қабілеттілікті бағалауды үйренбей, оны өлшейтін көрсеткіштерді білмей басқаруға болмайды. Бәсекелестік – нарықтық 

экономиканың тиімді қызмет етуі үшін қажетті басты механизм. Әлемдік экономиканың жаһандануы мен халықаралық экономиканың 

бәсекелестігі жағдайында ұлттық экономиканың бәсекеге қабілетсіздігі әлемің алдыңғы қатарлы елдерінің даму деңгейімен 

айырмашылықты қысқартуға бағытталған барлық талпыныстарымызды жоққа шығара отырып, Қазақстанды әлемдік экономикадан тыс 

қалдыруы мүмкін. Сол себептен біз үшін еліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесі өзекті болып табылады. Осыған орай 

мемлекетімізде алдыңғы он жыл ішінде әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру мақсаты қойылып отыр, сонымен қатар 

экономиканы әртараптандыруға бағытталаған және ұзақ мерзімді перспективаға негізделген индустриалды-инновациялық стратегияны 

жүзеге асыру ісі бастау алды. Стратегияда экономикадағы жетекші салаларды кластерлік үлгімен дамыту қарастырылған, сол себептен 

елімізде осы бағытта әр түрлі жұмыстар атқарылып жатыр. 

Құзыретті болу: ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін  қалыптастыруда әдістерді қолдануда. 

 

В данном курсе представлен комплексный анализ  проблем конкурентоспособности  национальной экономики, рассмотрены 

параметры формирования национальной модели конкурентоспособности Казахстана в мировой экономике. 

Цель курса - формирование у магистрантов представлений о сущности понятия «конкурентоспособность», о методиках расчета этого 

показателя, о современных тенденциях формирования международной конкурентоспособности национальной экономики. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Конкурентоспособность и конкурентное преимущество. Конкурентный 

анализ как основа формирования конкурентоспособности национальной экономики. Модели национальных конкурентных преимуществ 

национальной экономики. Инновационный вектор экономического развития страны. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 



Знать: основные направления и особенности развития глобальной конкуренции, изучить связи между механизмами формирования 

конкурентных позиций национальной экономики; современные методы и инструменты формирования конкурентоспособности 

национальных экономик. 

Уметь: использовать методы прикладного анализа для выработки заключений и рекомендаций о состоянии национальной 

экономической среды. 

Владеть: основами методов оценки конкурентоспособности национальной экономики; навыками выделять основные проблемы 

развития национальной экономики на мировых конкурентных рынках,  разрабатывать стратегии действий и обосновывать механизмы 

формирования  конкурентоспособности государства  на мировых рынках  в условиях глобальной конкуренции. 

Быть компетентными: в применении форм и методов формирования конкурентоспособности национальных экономик. 

 

In this course the complex analysis of problems of competitiveness of national economy is submitted, parameters of formation of national model 

of competitiveness of Kazakhstan in world economy are considered. 

The discipline purpose "Competitiveness of national economy" consists in formation at undergraduates of ideas of essence of the concept 

"competitiveness", about method of calculation of this indicator, about current trends of formation of the international competitiveness of national 

economy. 

The content of discipline includes the main sections: Competitiveness and competitive advantage. Competitive analysis as basis of formation of 

competitiveness of national economy. Models of national competitive advantages of national economy. Innovative vector of economic development of 

the country. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

Nobility: the main directions and features of development of the global competition to study communications between mechanisms of formation 

of competitive positions of national economy; modern methods and instruments of formation of competitiveness of national economies; 

To be able: to use methods of the applied analysis for development of the conclusions and recommendations of a condition of the national 

economic environment; 

To own: bases of methods of an assessment of competitiveness of national economy; to allocate with skills the main problems of development of 

national economy in the world competitive markets, to develop strategy of actions and to prove mechanisms of formation of competitiveness of the 

state in the world markets in the conditions of the global competition. 

To be competent: in the application forms and methods of formation of competitiveness of national economies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Экономиканың мемлекеттік реттеу, Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері, Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі 

Государственное регулирование экономики, Актуальные проблемы институциональной экономики, Экономическая политика и 

конкурентоспособность РК 

State regulation of economy, Actual problems of institutional economics, Economic Policy and Competitiveness of RK 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Магистерлік  диссертация, зерттеу  іс-тәжірибесі 

Магистерская диссертация,  исследовательская практика 



Master thesis, Research practice 

 

 

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру    

Организация государственной  службы 

Organization of public service 

Пән мемлекеттік қызметтің теориялық негіздері, мемлекеттік қызметтің конституциялық - құқықтық астары жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты - магистранттарға мемлекеттік қызметтің теориясы және практикасы, оның даму тенденциялары туралы теориялық білім 

кешенін қалыптастыру, қазақстандық мемлекеттік қызметті талдау болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   ҚР мемлекеттік қызметінің құқықтық негіздері, мемлекеттік қызметтің түсінігі, 

принциптері және түрлері, мемлекеттік қызметкердің құқықтық мәртебесі, мемлекеттік қызметтен өту, мемлекеттік қызметкер этикасы, 

мемлекеттік қызметті басқару, штелдердегі мемлекеттік қызмет, мемлекеттік қызметке өту және қызметке мансап, мемлекеттік 

қызметкерлердің мемлекеттік қызметін доғаруы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс: мемлекеттік қызметтің теориялық негіздері, мемлекеттік қызметтің конституциялық - құқықтық астары, мемлекеттік 

қызметтің негізін құраушы элементтерін анықтау – яғни мемлекеттік қызмет элементтерінің түсінігі және мәні, олардың түрлері, міндеттері 

мен функциялары және мемлекеттік қызметті басқаруды зерттеу жайлы.  

Меңгеруі керек: мемлекеттік қызметтің конституциялық - құқықтық негіздерін, қызметтік құқықтық қарым-қатынастарды реттеуші 

нормативтік құқықтық актілерді, жағдайларды зерттеуі және меңгеруі тиіс 

Дағдылануы керек магистранттар экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен магистрлік диссертация 

дайындауға дағдылану. 

Құзыретті болу: мемлекеттік қызметті ұйымдастыру мәселелерін  талдауда әдістері мен формаларын қолдануда. 

 

Дисциплина «Организация государственной службы» является специальным курсом для магистрантов специальности 

«Государственное и местное управление», так как формирует основы кадровой службы государственных органов. 

Цель курса: сформировать у магистрантов целостную систему знаний по теоретическим и практическим аспектам государственной 

службы. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: объективные законы и принципы административного управления, 

государственная служба как социальный институт, государственный служащий: статус, ответственность, правовая и социальная защита, 

правовое регулирование государственной службы в республике Казахстан, информационные и организационные технологии  в 

государственной службе, эффективность государственной службы и контроль, формирование стандартов государственных услуг как фактор 

повышения эффективности государственной службы, зарубежный опыт государственной службы и проблемы ее адаптации к условиям 

Казахстана. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 



Знать: правовые и нормативные документы; содержание и цели государственной службы; типовые модели государственной службы; 

особенности и сферы применения различных инструментов обеспечивающих эффективность системы управления. 

Уметь: использовать полученные знания в процессе своей деятельности, направленных на реализацию соответствующих функций 

государства; готовить управленческие решения с учетом их экономической эффективности; применять соответствующие законы, 

направленные на обеспечение качества государственных услуг. 

Владеть: навыками планирования и анализа; способностью делать расчеты, необходимые при оценке  эффективности принимаемых 

решений; современными технологиями в области государственной службы и управления 

Быть компетентными: в применении форм и методов организации и деятельности государственных служб, в анализе проблем 

организации и деятельности государственных служб. 

 

The discipline "Оrganization of public service" is a special course for undergraduates of the specialty "Public and Local Administration" as forms 

bases of HR department of government bodies. 

Aim of course: to create complete system of knowledge of theoretical and practical aspects of public service at undergraduates.  

Maintenance of a course of discipline"The organization of public service" is a special course for undergraduates of the specialty "Public and 

Local Administration" as forms bases of HR department of government bodies. 

Nobility: legal and normative documents; contents and purposes of public service; standard models of public service; features and scopes of 

various tools providing system effectiveness of management. 

To be able: to use the gained knowledge in the course of the activity, the corresponding functions of the state directed on realization; to prepare 

administrative decisions taking into account their economic efficiency; to apply the relevant laws aimed at providing quality of the state services. 

To own: skills of planning and analysis; ability to do the calculations necessary at an assessment of efficiency of the made decisions; modern 

technologies in the field of public service and management. 

Be competent: in the application forms and methods of organization and activity of public service, in the analysis of problems of the organization 

and activities of public services. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  
Экономиканың мемлекеттік реттеу, Корпоративті басқару 

Государственное регулирование экономики, Корпоративное управление 

State regulation of economy, Corporate governance 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару, Муниципалды менеджмент және өзін-өзі басқару,  Экономиканың нақты 

секторын мемлекеттік реттеу 

Государственное и местное управление и самоуправление, Муниципальный менеджмент и самоуправление, Государственное регулирование 

реального сектора экономики 

State and local government and self – government, Municipal management and local government, State regulation of the real economy 

 

 



Мемлекеттік органдардың қызметін ұйымдастыру 

Организация деятельности государственных органов 

Organization of activity of public organs  

Курс мемлекеттік органдардың қызметін ұйымдастыру негіздері туралы толық мағлұмат береді.  

Мақсаты – мемлекеттік органдардың қызметін ұйымдастыру теориялық және құқықтың негіздерін қарастыру.  

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 магистрант: 

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.  

Құзыретті болу: мемлекеттік органдардың қызметі мен ұйымдардың мәселелерін  талдауда, мемлекеттік органдардың қызметтері және 

ұйымдардың әдістері мен формаларын қолдануда. 

 

Курс дает целостное представление об организации деятельности государственных органов. 

Цель курса – изучить основы организации 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 магистрант 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 magistrant 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/Prerequisites  
Экономиканың мемлекеттік реттеу, Корпоративті басқару 

Государственное регулирование экономики, Корпоративное управление 

State regulation of economy, Corporate governance 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 



Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару, Муниципалды менеджмент және өзін-өзі басқару,  Экономиканың нақты 

секторын мемлекеттік реттеу 

Государственное и местное управление и самоуправление, Муниципальный менеджмент и самоуправление, Государственное регулирование 

реального сектора экономики 

State and local government and self – government, Municipal management and local government, State regulation of the real economy 

 

 

Корпоративті басқару 

Корпоративное управление 

Corporate governance 

«Корпоративті басқару» пәні Қазақстанның ДСҰ-ға кіру және жаһандық бәсекелестікті арттыру жағдайында корпоративтік басқару 

принциптері мен әдістерінің тұтас көрінісін оқытады.  

Мақсаты – магистранттарға қазіргі мәселелерді өзіндік талдауға қажетті корпоративтік қатынастар көлемі саласындағы іргелі білімді 

қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Корпоративтік басқару, сипаты мен құны. Корпоративтік басқару жүйесі.  

Корпоративтік басқару негізгі принциптері. Корпоративтік басқару моделі. Корпоративтік басқару жүйесінің негізгі қатысушылары . 

Корпоративтік басқару. ЭЫДҰ принциптері. Компанияның басқарудың негізгі механизмдері. Корпоративтік басқару мәселелері. Қазіргі 

заманғы компанияның тәуекелдерін басқару. Проблемаларды еңсеру және акционерлер үшін қатерін азайту жолдары. Англо-саксон, 

континентал және корпоративтік басқарудың жапондық модельдері. Корпоративтік басқарудың қазақстандық үлгісі. Акционерлердің 

құқықтарын қорғау. Жалпы акционерлердің құқықтары. Қазақстанда корпоративтік басқару кодексінің мәртебесі. Корпоративтік мәдениет. 

корпоративтік мәдениеттің мәні. Жоғары деңгейдегі корпоративтік мәдениет элементтері. төменгі деңгейдегі корпоративтік мәдениет 

элементтері. Маңызы мен тәуекелдердің түрлері. бизнес-тәуекелдерді басқару мәні. Тәуекелдерді басқару саясаты. тәуекелдерді басқару 

контексінде компанияның ішкі ортасы. Тәуекелге тәбет және ұстап қалу деңгейін анықтау. Тәуекелдерді сәйкестендіру. Тәуекелдерді 

бағалау. Тәуекелдерді басқару. Бақылау. Тәуекелдерді басқару жүйесінің ақпараттық, коммуникациялық және мониторинг. Инвестициялық 

қызмет және корпорацияның инвестициялық тартымдылығы. инвестициялық және капиталдық шығындарды тұжырымдамасы. күрделі 

салымдардың құрамы мен құрылымы. корпорацияның инвестициялық саясат. Компанияның инвестициялық тартымдылығын деңгейін 

бағалау. Корпорациясының рейдерлік және экономикалық қауіпсіздік. Рейдерліктің мәні. Қазақстандық рейдер ерекшеліктері.  

Нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: корпоративтік басқарудың мәнін; Қазақстан Республикасындағы корпоративтік басқару ерекшелігі; Қазақстан 

Республикасындағы және шетелдегі корпоративтік қатынастардың даму тенденциялары; акционерлердің құқықтары мен міндеттері; 

корпорация органдары қызмет және сайлау тәртібі; Корпоративтік хатшы өкiлеттiгi; корпоративтік басқару Кодексін мазмұны мен жасау 

тәртiбi; Корпорация дивидендтік саясатын өңдеу әдістері; корпорацияның инвестициялық саясатын әзірлеу әдістері; Қоғамдағы ішкі және 

сыртқы аудит жүргізу тәртібін; корпорациясының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдарын. 

Меңгеруі керек: ҚР корпоративтік басқару тұрғысынан қатысты алған білімдерін қолдануды;  корпоративтік басқару ерекшеліктерін  

ескере отырып басқарушылық шешімдерді дайындауды. 



Дағдылану керек: корпоративтік басқару процесінде туындайтын проблемаларды шешуге дағдылары; дивидендтер мөлшерін анықтау, 

кумулятивтік дауыс үшін қажетті есептеулер істеу; Корпоративтік қарым-қатынас саласындағы нормативтік және заңнамалық базаны жұмыс 

істеу. 

Құзыретті болу: ҚР-да корпоративтік басқаруға байланысты алған білімдерді қолдануда. 

 

Дисциплина «Корпоративное управление»  изучает целостное представление о принципах и методах управления корпорациями в 

условиях в условиях членства Казахстана в ВТО и усиления глобальной конкуренции. 

Цель курса -  формирование у магистрантов основополагающих знаний в области корпоративных отношений в объеме, необходимом 

для последующего самостоятельного анализа современных проблем.   

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Сущность и значение корпоративного управления. Система 

корпоративного управления. Базовые принципы корпоративного управления. Модель корпоративного управления. Основные участники 

системы корпоративного управления. Принципы корпоративного управления ОЭСР. Основные механизмы управления акционерным 

обществом. Проблемы корпоративного управления. Риски управления современной компанией. Пути преодоления проблем и снижения 

рисков для акционеров. Англо-саксонская, континентальная и японская модели корпоративного управления. Казахстанская модель 

корпоративного управления. Защита прав акционеров. Общие права акционеров. Статус Кодекса корпоративного управления в Казахстане. 

Корпоративная культура. Сущность корпоративной культуры. Элементы корпоративной культуры высшего уровня. Элементы 

корпоративной культуры низшего уровня. Сущность и виды рисков. Сущность управления предпринимательскими рисками. Политика 

управления рисками. Внутренняя среда компании в контексте риск-менеджмента. Определение аппетита на риски и уровня удерживающей 

способности. Идентификация рисков. Оценка рисков. Управление рисками. Контроль. Информация, коммуникация и мониторинг в системе 

управления рисками. Инвестиционная деятельность и инвестиционная привлекательность корпорации. Понятие инвестиций и капитальных 

вложений. Состав и структура капитальных вложений. Инвестиционная политика корпорации. Оценка уровня инвестиционной 

привлекательности компании. Рейдерство и экономическая безопасность корпорации. Сущность рейдерства. Особенности казахстанского 

рейдерства. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: сущность корпоративного управления; специфику корпоративного управления в РК; тенденции развития корпоративных 

отношений в РК и за рубежом; права и обязанности акционеров; порядок избрания и деятельности органов корпорации; полномочия 

корпоративного секретаря; содержание и порядок разработки Кодекса корпоративного управления; методы разработки дивидендной 

политики корпорации; методы разработки инвестиционной политики корпорации; порядок проведения внутреннего и внешнего аудита в 

акционерном обществе; способы обеспечения экономической безопасности корпорации. 

Уметь: использовать полученные знания применительно к условиям корпоративного управления РК; готовить управленческие решения 

с учетом специфики корпоративного управления. 

Владеть: навыками решения проблем, возникающих в процессе корпоративного управления; делать расчеты, необходимые при 

проведении кумулятивного голосования, определении размера дивидендов; работать с нормативно-законодательной базой в области 

корпоративных отношений. 

 Быть компетентным: в использовании и применении полученных знаний применительно к условиям корпоративного управления РК. 



 

Discipline "Corporate Governance" examines holistic view of the principles and methods of corporate governance under the conditions of 

Kazakhstan's membership in the WTO and increased global competition. 

Purpose: formation of undergraduates fundamental knowledge in the field of corporate relations to the extent required for the subsequent 

independent analysis of contemporary issues. 

Contents include basic sections:: The nature and value of corporate governance. The system of corporate governance. The basic principles of 

corporate governance. The corporate governance model. The main participants of the system of corporate governance. OECD Principles of Corporate 

Governance. Basic mechanisms of management of the company. Corporate governance problems. Risk management of a modern company. Ways of 

overcoming problems and reduce the risk for shareholders. The Anglo-Saxon, Continental and Japanese models of corporate governance. Kazakhstan's 

model of corporate governance. Protecting the rights of shareholders. Common shareholders' rights. Status of the Code of corporate governance in 

Kazakhstan. Corporate culture. The essence of corporate culture. Elements of corporate culture of the highest level. The elements of the corporate 

culture of the lower level. Essence and types of risks. The essence of the management of business risks. Risk Management Policy. The internal 

environment of the company in the context of risk management. Determination of risk appetite and the level of retention. Identification of risks. Risk 

assessment. Management of risks. Control. Information, communication and monitoring of the risk management system. Investment activity and 

investment attractiveness of the corporation. The concept of investment and capital expenditures. The composition and structure of capital investments. 

The investment policy of the corporation. Assessment of the level of investment attractiveness of the company. Raiding and economic security of the 

corporation. The essence of corporate raiding. Features Kazakh raider. 

As a result of the discipline master's degree graduate should: 

To know: the essence of corporate governance; the specifics of corporate governance in the Republic of Kazakhstan; - trends in the development 

of corporate relations in the Republic of Kazakhstan and abroad; the rights and obligations of shareholders; order of election and activities of the 

corporation; the powers of the Corporate Secretary; the content and procedure for the development of the Corporate Governance Code; methods for 

developing the corporation's dividend policy; methods for developing the investment policy of the corporation; procedure of internal and external 

audits in the Company; ways to ensure the economic security of the corporation. 

To be able to: use the knowledge gained in relation to the terms of the corporate governance of the RK; preparing administrative decisions, 

taking into account the specifics of corporate governance. 

Own: skills in solving problems arising in the process of corporate governance; do the calculations required for cumulative voting, determining 

the amount of dividends; working with regulatory and legislative framework in the field of corporate relations.  

Be competent: in the application forms and using the knowledge gained in relation to the terms of the corporate governance of the RK.  

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  
Экономикалық ілім, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу,   

Экономическая теория, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики 

Economic theory, Macroeconomics, Government control of economy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 



Аймақтық экономиканы моделдеу, Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу,   Қазақстан  Республикасының аймақтық дамуды 

мемлекеттік реттеу 

Моделирование региональной экономики, Государственное регулирование реального сектора экономики,  Государственное регулирование 

регионального развития в Республике  Казахстан 

 

 

Аймақтық экономикасын басқару  

Управление экономикой региона 

Management of the region economy 

 Бұл пән аймақтық экономиканың құрылуы  және  аймақтық экономиканы басқару механизмі жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты - магистранттарға аймақтық экономиканың құрылуы және аймақтық экономиканы басқару механизмі туралы білім беру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   аймақтық экономиканы басқару пәні, аймақтар ұғымы және басқару пәні, аймақтар 

ұғымы және типологиясы, аймақтық экономика және басқарудың теориялық негіздері, аймақ шаруашылық жүргізу және басқару объектісі 

ретінде, аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау, аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде, аймақтардың дамуын 

мемлекеттік реттеу қажеттігі мен мәні, аймақтық даму жүйесін қалыптастыру, аймақтық менеджмент, аймақтық экономика дамуының 

жоспарлануы мен болжануы, аймақтық бағдарламалар, аймақтық саясаттың құралы ретінде арнайы экономикалық аймақтар.  

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс: аймақтық экономиканың құрылуы  және  аймақтық экономиканы басқару механизмі туралы. 

Меңгеруі керек: әртүрлі басқару деңгейлеріндегі мемлекеттік экономикалық саясатты жүзеге асырудың негізгі құралдарын 

пайдаланудың спецификасы, механизмдері және қағидалары. 

Дағдылануы керек: өңірлердің даму ерекшелігін есепке ала отырып, басқару қызметінің экономикалық заңдылықтарын жүзеге асыруға.  

Құзыретті болу: аймақтық деңгейде аймақтың экономикасын талдау мен бағалауда әлеуметтік-экономикалық басқарудың тиімді 

формалары мен әдістерін қолдану. 

 

Дисциплина изучает процессы формирования экономических районов и хозяйственных комплексов административно-

территориальных единиц в условиях усиления региональной направленности экономических реформ и пространственной интеграции 

экономики Казахстана. 

Цель курса - приобретение магистрантами знаний, практически применимых для управления регионом.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: предмет региональной экономики и управление, понятие и типологизация 

регионов, теоретические основы региональной экономики и управления, регион как объект хозяйствования и управления, экономический 

потенциал региона и его оценка, регион как объект макроэкономического анализа, историко-географическая характеристика экономики 

регионов РК, необходимость и сущность государственного регулирования развития регионов, формирования системы· управления 

регионом, региональный менеджмент, планирование и прогнозирование развития экономики регионов, региональные программы, 

специальные экономические зоны как инструмент региональный политики. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 



Знать: о роли региональных факторов в экономическом развитии экономики РК. 

Уметь: исследовать социально- экономические проблемы регионов Казахстана используя зарубежный опыт. 

Владеть:  теоретическими и практическими навыками в основных вопросах дисциплины. 

Быть компетентными: в анализе и оценке экономики региона, в применении эффективных форм и методов  социально-экономического 

управления на региональном уровне. 

 

The discipline "Management of the region" studies processes of formation of the economic region and economic complexes of administrative and 

territorial units in the conditions of strengthening of a regional orientation of economic reforms and spatial integration of economy of Kazakhstan. 

Aim of course: acquisition by undergraduates of the knowledge almost applicable for management of the region. 

Maintenance of a course of discipline examines the processes of formation of economic regions and economic systems of administrative units in 

the face of increasing regional focus of economic reform and spatial integration of the economy of Kazakhstan. 

Nobility: about a role of regional factors in economic development of economy of RK.  

To be able: to investigate social economic problems of regions of Kazakhstan making use of foreign experience.  

To own: to gain theoretical and practical skills in the main questions of discipline. 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, research competences. 

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/Prerequisites  
Экономикалық ілім, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу,   

Экономическая теория, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики 

Economic theory, Macroeconomics, Government control of economy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Аймақтық экономиканы моделдеу, Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу,   Қазақстан  Республикасының аймақтық дамуды 

мемлекеттік реттеу 

Моделирование региональной экономики, Государственное регулирование реального сектора экономики,  Государственное регулирование 

регионального развития в Республике  Казахстан 

Simulation of the regional economy, State regulation of the real economy, State regulation of the regional development in the Republic of Kazakhstan 

 

 

Аймақтық экономиканы моделдеу  

Моделирование региональной экономики 

Simulation of the regional economy 

Бұл пән аймақтық экономиканы моделдеудің теориялық және методологиялық негізін, ҚР жергілікті атқарушы және өкілетті 

органдарының құрылымы және қызметін ұйымдастыру жайлы мағлұматтар береді. 



Мақсаты - магистранттарға аймақтың құрылымдық және салааралық, тасымалдау, көші қон, өндірісті орналастыру, кеңістіктік үлгілері 

жайлы мағлұмат беру. 

 Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Үлгілердің түрлері. Аймақтың құрылымдық және салааралық, тасымалдау, көші 

қон, өндірісті орналастыру, кеңістіктік үлгілері. Аймақтық салааралық үлгілерді біріктіру үлгілері. Аймақаралық салааралық балансы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс: аймақтық экономиканы моделдеудің теориялық және методологиялық негізін, ҚР жергілікті атқарушы және өкілетті 

органдарының құрылымы және қызмет ұйымдастыруын, кәзіргі жағдайдағы біздің мемелекеттің аймақтық саясатының ерекшеліктері, 

сондай-ақ өндірістік дамыған шет мемлекеттердің аймақтық басқару үлгілерінің 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: аймақтық экономиканы моделдеудің негізгі әдістерін есте сақтап, категориялар, талдау әдістерін, есептеу 

жолдарын іс жүзінде пайдалануға дағдылану. 

Құзыретті болу: ҚР-ның субъектілерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын  болжауда математикалық үлгілердің әдістерін пайдалану 

мен қолдануда. 

 

Дисциплина изучает моделирование социально-экономической динамики регионов, что является одной из основных функций 

государственного управления, направленного на эффективное региональное развитие. 

Цель курса - приобретение магистрантами знаний методов регионального анализа и математического моделирования развития 

социально-экономических объектов. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: типологизация моделей, структурные и межотраслевые модели региона, 

модели функционирования экономики региона, модели транспортировки и миграции, модели размещения производства, пространственные 

(многорегиональные) модели экономики, схемы объединения региональных межотраслевых моделей, межрегиональные межотраслевые 

балансы.  

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: основные положения, категории и методы исследования региональной экономики; методы регионального анализа; методы 

моделирования социально-экономических процессов региона; подходы и методики применения математических моделей для 

прогнозирования социально-экономического развития субъектов РК; комплекс моделей прогнозирования социально-экономического 

развития субъектов РК. 

Уметь: реализовать модели и задачи прогнозирования социально-экономического развития субъектов РК в компьютерных средах; 

анализировать конкурентные позиции территориально-отраслевой структуры экономики РК. 

Владеть: навыками формализации математических моделей, реализации моделей в компьютерных средах, грамотного их 

использования для прогнозирования развития региональной экономики. 

Быть компетентными: в использовании и применении методов  математических моделей для прогнозирования социально-

экономического развития субъектов РК.  

 

http://pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/


The discipline studies modeling of social and economic dynamics of regions that is one of the main functions of the public administration aimed 

at the effective regional development. 

Aim of course: acquisition магистрантами of knowledge of methods of regional analysis and mathematical design of development of socio-

economic objects. 

Maintenance of a course of discipline Tipologizaciya of models. Structural and mezhotraslevye models of region. Models of functioning of 

economy of region. Models of transporting and migration. Models of placing of production. Spatial (multiregional) models of economy. Charts of 

association of regional mezhotraslevykh models. Mezhregional'nye mezhotraslevye balances. 

Nobility: basic provisions, categories and methods of research of regional economy; methods of the regional analysis; methods of modeling of 

social and economic processes of the region; approaches and techniques of application of mathematical models for forecasting of social and economic 

development of subjects of RK; complex of models of forecasting of social and economic development of subjects of RK 

To be able: to realize models and problems of forecasting of social and economic development of subjects of RK in computer environments; to 

analyze competitive positions of territorial and branch structure of economy of RK. 

 To own: To have skills of formalization of mathematical models, realization of models in computer environments, their competent use for 

forecasting of development of regional economy.  

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, research competences.  

To be competent: in the application methods of application of mathematical models for forecasting of social and economic development of 

subjects of RK.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  
Экономикалық ілім, Макроэкономика, Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері,  Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы  

Экономическая теория, Макроэкономика, Актуальные проблемы институциональной экономики, Теория и практика государственного 

управления 

Economic theory, Macroeconomics, Actual problems of institutional economics, Тheory and practice of public administration 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Адами капиталды мемлекеттік басқару, Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу,   Қазақстан  Республикасының аймақтық 

дамуды мемлекеттік реттеу  

Государственное управление человеческим капиталом, Государственное регулирование реального сектора экономики,  Государственное 

регулирование регионального развития в Республике  Казахстан 

 State governance of human capital, Simulation of the regional economy, State regulation of the real economy, State regulation of the regional 

development in the Republic of Kazakhstan 

 

 

Экономическая политика и конкурентоспособность РК 

Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі 

Economic Policy and Competitiveness of RK 



 «Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі» курсын оқу экономикалық стратегияларды қалыптастыру мен жүзеге асырудағы 

мемлекеттің роліне нақты түсінік береді.  

Мақсаты - магистранттарға елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және экономикалық саясатты жүргізудің теориялық және әдістемелік 

аспектілері, мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге асыру және өңдеу заңдылықтарын және негізгі мазмұнын оқыту.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Экономикалық саясат: принциптері, мақсаттары, қайшылықтары, 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, ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты жолдауындағы негізгі индустриялық – нновациялық бағыттар, экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің 

теориялық негіздері, экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің маңызы мен рөлі, экономиканың бәсекеге қабілеттілік ерекшеліктері, шетел 

экономикасының бәсекеге қабілеттілік тәжірибесі, Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі жағдайы, мемлекеттің бәсекеге қабілетті 

өнім өндірудегі механизмдерін жетілдіру, экономиканың бәсекелестік басымдықтарын қамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар.   

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс: елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және экономикалық саясатты жүргізудің теориялық және әдістемелік аспектілерін, 

мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге асыру және өңдеу заңдылықтарын және негізгі мазмұнын.  

Меңгеруі керек: ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша тәжірибелік шешімдерді жүзеге асыру мен дайындау 

саласында экономикалық, саяси, жүйелік  және ситуациалық талдау әдістерін қолдана алуы.  

Дағдылануы керек: магистранттар экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен магистрлік диссертация 

дайындауға дағдылану. 

Құзыретті болу: ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттігін арттыруда экономикалық, саяси және ситуациялық талдау, әзірлеу және 

іске асыруды практикалық шешімдер бойынша әдістерді  жүйелі түрде қолдануда. 

 

Изучение курса «Экономическая политика и конкурентоспособность РК» дает точное понимание роли государства в формировании и 

реализации экономической стратегии государства.  

Цель курса: овладение магистрантами теоретических знаний и методологических основ, методов и инструментов эффективного 

проведения экономической политики в условиях рынка 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: освоение методологических, теоретических, методических и 

инструментальных средств государственной экономической политики; раскрытие роли государства в выработке стратегии 

конкурентоспособности национальной экономики, исходя из современных вызовов глобализации и финансовой нестабильности, усиления 

конкуренции на мировых рынках, возрастания роли науки и инноваций, развития человеческого потенциала.   

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: теоретические и методологические аспекты проведения экономической политики и повышение конкурентоспособности страны, 

основные характеристики и закономерности разработки и реализации экономической политики государства. 

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

практических решений по повышению конкурентоспособности национальной экономики. 



Владеть: навыками применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области экономической политики. 

Быть компетентными: в применении форм и методов системного, экономического, политического и ситуационного анализа в области 

разработки и реализации практических решений по повышению конкурентоспособности национальной экономики. 

 

Studying of the course "Economic Policy and Competitiveness of RK" gives exact understanding of a role of the state in format ion and 

realization of economic strategy of the state. The knowledge of the main instruments of realization of the state economic policy gives necessary skills 

on its realization at the regional level. 

Aim of course: capture of theoretical knowledges and metodologi cheskikh bases, methods and instruments of effective lead through of economic 

policy in the conditions of market 

Maintenance of a course of discipline development methodological, theoretical, methodical and tools of the state economic policy; disclosure of a 

role of the state in elaboration of strategy of competitiveness of national economy, proceeding from modern calls of globalization and financial 

instability, strengthening of the competition in the world markets, increases of a role of science and innovations, human development. 

Nobility: theoretical and methodological aspects of carrying out economic policy and increase of competitiveness of the country, main 

characteristics and regularities of development and realization of economic policy of the state. 

To be able: to use methods of system, economic, political and situation analysis in the field of development and implementation of practical 

decisions on increase of competitiveness of national economy. 

To own: skills of use of necessary mechanisms for the solution of specific objectives in the field of economic policy. 

To be competent: in the application forms and methods of system, economic, political and situation analysis in the field of development and 

implementation of practical decisions on increase of competitiveness of national economy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  
Экономикалық ілім, Макроэкономика, Институционалдық экономиканың өзекті мәселелері,  Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы  

Экономическая теория, Макроэкономика, Актуальные проблемы институциональной экономики, Теория и практика государственного 

управления 

Economic theory, Macroeconomics, Actual problems of institutional economics, Тheory and practice of public administration 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Адами капиталды мемлекеттік басқару, Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу,   Қазақстан  Республикасының аймақтық 

дамуды мемлекеттік реттеу  

Государственное управление человеческим капиталом, Государственное регулирование реального сектора экономики,  Государственное 

регулирование регионального развития в Республике  Казахстан 

 State governance of human capital, Simulation of the regional economy, State regulation of the real economy, State regulation of the regional 

development in the Republic of Kazakhstan 

 

 



Мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 

Государственное и местное управление и самоуправление 

State and local government and self - government 

Бұл пән мемлекеттік басқарудың теориясы мен модельдері, жергілікті өзін-өзі басқарудың даму және ұйымдастыру формалары және 

қағидалары жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты - магистранттарға Қазақстан Республикасындағы жергілікті басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздері жайлы білім 

беру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   мемлекеттік басқарудың мәні, 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.  

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс:  

- мемлекеттік басқарудың теориясы мен модельдерін;  

- жергілікті өзін-өзі басқарудың даму және ұйымдастыру формалары және қағидалары; 

- муниципалдық шаруашылық қызмет ету механизмі және оның реттелуі. 

Меңгеруі керек:  

- мемлекеттік басқару мәселелерін шешу үшін себеп-салдарлық байланысты анықтауда алған білімдерін пайдалану; 

- басқарушылық шешімдерді негіздеуде муниципалдық шаруашылық жағдайды өз бетінше бағалау және талдау жүргізу; 

 - басқарушылық шешімдер нәтижесін өз бетімен талдау және бағалау, олардың зардаптарын болжау  

Дағдылануы керек:  

- мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару саласында нормативтік - құқықтық актілермен және статистикалық көздермен,  ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс жасау. 

Құзыретті болу: жергілікті  және өзін-өзі басқаруды талдауда   жергілікті  және өзін-өзі басқарудың әдіс-тәсілдерін қолдануда. 

 

Дисциплина рассматривает организацию государственной власти и самоуправления на местном уровне, которая является наиболее 

важной и сложной проблемой, поскольку именно там ежедневно решаются текущие вопросы жизнеобеспечения населения. 

Цель курса – дать магистрантам системное представление о государственном и местном управлении, как научной дисциплине и 

области практического применения, об основах государственного и местного управления, принципах, технологиях самоуправления и их 

применения в отдельных сферах муниципальной деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  предмет и научные основы системы государственного управления, 

государство как субъект управления общественными отношениями, взаимодействие государства и общества в процессе государственного 

управления, теоретико-правовые аспекты местного самоуправления, территориальные основы местного самоуправления, организационные 

основы местного самоуправления,  финансово-экономические основы местного самоуправления 



В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: 

- основные направления деятельности в системе государственного управления; 

- основные направления деятельности в системе местного управления; 

- сущность и систему государственной власти и управления, местного самоуправления. 

Уметь: 

- анализировать проблемы функционирования и развития государства и его региональных и местных  образований, проблемы 

взаимодействия человека и общества.  

- применять инструменты и технологии использующиеся при подготовке различных целевых программ и проектов социально-

экономического развития местных образований;  

- распознавать и ориентироваться в  проблемах государственного и местного управления. 

Владеть навыками: 

- навыками менеджера в сфере государственного и местного управления; 

- правильно ориентироваться в действующем законодательстве, используя полученные знания в практической деятельности; 

- методами использования современных управленческих технологий в сфере государственного и муниципального управления; 

- самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации. 

Быть компетентными: в анализе местного управления и самоуправления, в применении форм и методов местного управления и 

самоуправления. 

 

The discipline " State and local government and self- government " considers the organization of the government and self-government at the 

local level which is the most important and complex problem as the current issues of life support of the population exactly there are daily resolved. 

The purpose - to study system idea of the public and municipal administration as to scientific discipline and area of practical application, about 

bases of the public and local administration. 

Contents – Complex challenges of system transformation of society, for sustainable and his effective development, can be solved only in the 

presence of an effective control system at all levels of public administration, the harmonious system of the public and local administration has to ensure 

effective functioning of all levels of the power in the country. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

Nobility: the main activities in system of public administration, in system of local management; essence and system of the government and 

management, local government. 

To be able: to analyze problems of functioning and development of the state and its regional and local educations, problems of interaction of the 

person and society; to use the tools and technologies which are used by preparation of various target programs and projects of social and economic 

development of local educations; to distinguish and be guided in problems of the public and local administration. 

To own skills: skills of the manager in the sphere of the public and local administration; it is correct to be guided in the current legislation, using 

the gained knowledge in practical activities; by methods of use of modern administrative technologies in the sphere of the public and municipal 

administration; independent development of new knowledge, professional argument. 



Be competent: in the analysis of local government and self-government in the application forms and the local management and self-management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы, Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі, 

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру         

Государственное регулирование экономики, Теория  и практика государственного управления, Экономическая политика и 

конкурентоспособность РК, Организация государственной  службы 

State regulation of economy, Тheory and practice of public administration, Economic Policy and Competitiveness of RK, Organization of public 

service 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Магистерлік  диссертация, зерттеу іс-тәжірибесі 

Магистерская диссертация, исследовательская практика 

Master thesis, Research practice 

 

 

Мемлекеттік және муниципалды басқарудың негіздері   

Основы государственного и муниципального управления 

Bases of the public and municipal administration  

Пән мемлекеттік басқарудың теориясы мен модельдері, жергілікті басқарудың даму және ұйымдастыру формалары және қағидалары 

жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты - магистранттарға Республикасындағы мемлекеттік және жергілікті басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздері жайлы 

білім беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   мемлекеттік басқарудың мәні, 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.  

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс:  

- мемлекеттік басқарудың теориясы мен модельдерін;  

- жергілікті өзін-өзі басқарудың даму және ұйымдастыру формалары және қағидалары; 

- муниципалдық шаруашылық қызмет ету механизмі және оның реттелуі. 

Меңгеруі керек:  

- мемлекеттік басқару мәселелерін шешу үшін себеп-салдарлық байланысты анықтауда алған білімдерін пайдалану; 

- басқарушылық шешімдерді негіздеуде муниципалдық шаруашылық жағдайды өз бетінше бағалау және талдау жүргізу; 

 - басқарушылық шешімдер нәтижесін өз бетімен талдау және бағалау, олардың зардаптарын болжау  



Дағдылануы керек:  

- мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару саласында нормативтік - құқықтық актілермен және статистикалық көздермен,  ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс жасау. 

Құзыретті болу: мемлекеттік  және муниципалды басқаруды талдауда  мемлекеттік  және муниципалды басқарудың  әдіс - тәсілдерін 

қолдануда. 

 

Дисциплина изучает основы системы государственного и местного управления. 

Цель курса – дать магистрантам системное представление о государственном и местном управлении, как научной дисциплине и 

области практического применения, об основах государственного и местного управления, принципах, технологиях самоуправления и их 

применения в отдельных сферах муниципальной деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  предмет и научные основы системы государственного управления, 

государство как субъект управления общественными отношениями, взаимодействие государства и общества в процессе государственного 

управления, теоретико-правовые аспекты местного самоуправления, территориальные основы местного самоуправления, организационные 

основы местного самоуправления,  финансово-экономические основы местного самоуправления 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: 

- основные направления деятельности в системе государственного управления; 

- основные направления деятельности в системе местного управления; 

- сущность и систему государственной власти и управления, местного самоуправления. 

Уметь: 

- анализировать проблемы функционирования и развития государства и его региональных и местных  образований, проблемы 

взаимодействия человека и общества.  

- применять инструменты и технологии использующиеся при подготовке различных целевых программ и проектов социально-

экономического развития местных образований;  

- распознавать и ориентироваться в  проблемах государственного и местного управления. 

Владеть навыками: 

- навыками менеджера в сфере государственного и местного управления; 

- правильно ориентироваться в действующем законодательстве, используя полученные знания в практической деятельности; 

- методами использования современных управленческих технологий в сфере государственного и муниципального управления; 

- самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации. 

Быть компетентными: в анализе государственного и муниципального управления, в применении форм и методов государственного и 

муниципального управления. 

 

The discipline studies bases of system of the public and local administration. 

The course purpose - to give to undergraduates a system idea of the public and local administration as to scientific discipline and area of practical 



application, about bases of the public and local administration, the principles, technologies of self-government and their application in certain spheres 

of municipal activity. 

The content of discipline includes the main sections: a subject and scientific bases of system of public administration, the state as the subject of 

management of the public relations, interaction of the state and society in the course of public administration, teoretiko-legal aspects of local 

government, territorial bases of local government, organizational bases of local government, financial and economic bases of local government 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

Nobility: 

- the main activities in system of public administration; 

- the main activities in system of local management; 

- essence and system of the government and management, local government. 

To be able: 

- to analyze problems of functioning and development of the state and its regional and local educations, problems of interaction of the person and 

society.  

- to use the tools and technologies which are used by preparation of various target programs and projects of social and economic development of 

local educations;  

- to distinguish and be guided in problems of the public and local administration. 

To own skills: 

- skills of the manager in the sphere of the public and local administration; 

- it is correct to be guided in the current legislation, using the gained knowledge in practical activities; 

- by methods of use of modern administrative technologies in the sphere of the public and municipal administration; 

- independent development of new knowledge, professional argument. 

Be competent: in the analysis of public and municipal administration in the application forms and the public and municipal administration. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы, Экономикалық саясат және ҚР бәсеке қабілеттілігі, 

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру         

Государственное регулирование экономики, Теория  и практика государственного управления, Экономическая политика и 

конкурентоспособность РК, Организация государственной  службы 

State regulation of economy, Тheory and practice of public administration, Economic Policy and Competitiveness of RK, Organization of public 

service 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Магистерлік  диссертация, зерттеу іс-тәжірибесі 

Магистерская диссертация, исследовательская практика 

Master thesis, Research practice 

 

 



Муниципалды менеджмент және өзін-өзі басқару 

Муниципальный менеджмент и самоуправление 

Municipal management and local government 

Бұл пән муниципалдық басқарудың теориясы мен модельдері, муниципалдық билік және оның органдарының қызмет ету механизмі 

жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты – магистранттарға  Қазақстан Республикасында муниципалды басқарудың теориялық және тәжірибелік білімін қалыптастыру.  

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. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс:  

- муниципалдық басқарудың теориясы мен модельдерін;  

- муниципалдық билік және оның органдарының қызмет ету механизмін;  

- жергілікті өзін-өзі басқарудың даму және ұйымдастыру формалары және қағидалары; 

- муниципалдық шаруашылық қызмет ету механизмі және оның реттелуі. 

Меңгеруі керек:  

- муниципалдық басқару мәселелерін шешу үшін себеп-салдарлық байланысты анықтауда алған білімдерін пайдалану; 

- басқарушылық шешімдерді негіздеуде муниципалдық шаруашылық жағдайды өз бетінше бағалау және талдау жүргізу; 

 - басқарушылық шешімдер нәтижесін өз бетімен талдау және бағалау, олардың зардаптарын болжау  

Дағдылануы керек:  

- муниципалды менеджмент саласында нормативтік - құқықтық актілермен және статистикалық көздермен,  ғылыми әдебиеттермен 

жұмыс жасау. 

Құзыретті болу: әкімшілік-территориялық құрылымының әлеуметтік-экономикалық дамуының талдауда  муниципалды менеджменттің 

әдістерін қолдануда. 

 

Дисциплина изучает структуру муниципального управления в ведущих странах мира, а также институциональный, функциональный и 

организационный методы анализа системы местного самоуправления; готовит обучающихся к решению профессиональных задач при работе 

в органах местного самоуправления. 

Цель курса - сформировать у магистрантов представление о муниципальном управлении 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 магистранты должны: 

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, составления и анализа ответов на вопросы в области муниципального 

управления. 

Быть компетентными: в анализе социально-экономического развития административно-территориального образования, в применении 

форм и методов муниципального менеджмента. 

 

The discipline studies structure of municipal management in the leading countries of the world, and also institutional, functional and 

organizational methods of the analysis of system of local government; prepares the professional tasks which are trained to the decision during the work 

in local governments. 

Course purpose: formation of common cultural and professional competences of the master of the public and municipal administration, 

knowledge and abilities in the field of public management at the municipal level. 

Maintenance of a course of discipline A course  studies the features of management a local economy, legislation about an administrative-

territorial division and local self-government, economic independence of region, plenary powers of public authorities on places efficiency of co-

operation of republican and local budgets in realization of the regional programs 



Nobility: about local government as to a subsystem of political system of the modern Kazakhstan state and society, a form of the public power 

and of the main theories of local government, studying of conceptual bases of local government, competence of municipalities, forms and models of 

the organization of local government. 

To be able: to apply instruments and technologies used for preparation of the different having a special purpose programs and projects of socio-

economic development of municipal educations; to recognize and oriented in  the problems of local government 

To own: it is correct to be oriented in a current legislation, using the got knowledges in practical activity; by the methods of the use of modern 

administrative technologies in the field of  municipal management; independent mastering of new knowledges, professional argumentation. 

Be competent: in the analysis of socio-economic development of the administrative-territorial entity in the application forms and municipal 

management practices. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Экономиканың мемлекеттік реттеу, Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент, Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру, 

Корпоративті басқару 

Государственное регулирование экономики, Управление проектами и инновационный менеджмент, Организация государственной  службы, 

Корпоративное управление 

 State regulation of economy, Project Management and Innovation Management, Organization of public service, Corporate governance 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Магистерлік  диссертация, зерттеу  іс-тәжірибесі 

Магистерская диссертация, исследовательская практика 

Master thesis, Research practice 

 

 

Қазақстан  Республикасының аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование регионального развития в Республике  Казахстан 

State regulation of the regional development in the Republic of Kazakhstan 

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 магистрант: 

Білуі тиіс:  

-негізгі анықтамалар, 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. 

 

Изучение данной дисциплины способствует регионализации экономического мышления и образования.  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 магистрант 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 региональной экономики 

и экономической политики государства, в применении форм и методов государственного регулирования экономики. 



 

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 of regional development. Regulation of regional development in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a magistrant 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 the regional economy and the economic 

policy of the state, in the application forms and methods of state regulation of the economy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Экономиканың мемлекеттік реттеу, Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент, Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру, 

Корпоративті басқару 

Государственное регулирование экономики, Управление проектами и инновационный менеджмент, Организация государственной  службы, 

Корпоративное управление 

 State regulation of economy, Project Management and Innovation Management, Organization of public service, Corporate governance 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Магистерлік  диссертация, зерттеу  іс-тәжірибесі 

Магистерская диссертация, исследовательская практика 

Master thesis, Research practice 

 

 

Жергілікті қаржыны басқару  

Управление местными финансами 



Management by local finances 

Пән  жергілікті қаржыны басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздерін қарастырады. 

Мақсаты - экономиканы жергілікті қаржылық реттеу түсінігімен және жіктелу түрлерімен танысу, экономиканы қаржылық реттеу 

жүйесіндегі салықтық реттеудің атқаратын ролін анықтау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Жергілікті қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістері.  Мемлекеттің 

қаржылық құрылысын құруға және оның құрамындағы әр түрлі қаржы буындарын басқаруға ат салысатын тиісті қаржылық өктем 

құзыреттері бар жергілікті уәкілетті органдар жүйесі. Жергілікті қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістері. Қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық өміріндегі және қаржылық қызмет саласындағы қаржылық процестерге заң жүзінде бекітілген ықпал ету жүйесі. 

Жергілікті қаржыны басқарудың тәжірибелік негіздері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

Білуі тиіс:  

- жергілікті қаржылық реттеу: түсінігі, міндеттері, негізгі әдістері; 

- экономикалық процестердің дамуындағы қаржылық заңдылықтарды айқындай білуі. 

Меңгеруі керек:  

- қаржылар шеңберіндегі негізгі қағидалары және білімді меңгеруі;  

- жергілікті қаржыны басқарудың негізгі әдістерін. 

Дағдылануы керек:  

- әлеуметтік-экономикалық сферадағы қаржылық реттеуіштерді және оларды тәжірибеде қолдануға дағдылануы. 

Құзыретті болу: ұлттық экономиканың әртүрлі деңгейлерінде мемлекеттің қаржылық реттеуді қолдану.   

 

Дисциплина раскрывает содержание специфической сферы управления местными финансами. 

Цель курса - формирование знаний по вопросам местных финансов и функционирования финансовой  системы Республики 

Казахстан. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Теоретические аспекты местного финансового регулирования экономики. 

Направление, формы и методы местного финансового регулирования экономики. Нормативно – правовое обеспечение местного 

финансового регулирования экономики. Анализ современного состояния местного финансового регулирования экономики. Проблемы и 

перспективы местного финансового регулирования экономики. Финансовый контроль в системе управления местными финансами. Местное 

финансовое регулирование и макроэкономическое равновесие. Актуальные проблемы финансов в рыночной экономике. 

В результате изучения дисциплины магистранты 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 финансового регулирования государства на разных уровнях национальной экономики. 

 

The discipline opens the maintenance of the specific sphere of management of local finance. 

The course purpose - formation of knowledge of questions of local finance and functioning of a financial system of the Republic of Kazakhstan. 

The content of discipline includes the main sections: Theoretical aspects of local financial regulation of economy. Direction, forms and methods 

of local financial regulation of economy. Standardly – legal support of local financial regulation of economy. Analysis of a current state of local 

financial regulation of economy. Problems and prospects of local financial regulation of economy. Financial control in a control system of local 

finance. Local financial regulation and macroeconomic balance. Actual problems of finance in market economy. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

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 economic aspect of social, innovative, investment, regional, production policy of 

the state. 

To be able: to reveal problems of implementation of financial regulation of the state at the different levels of national economy and to offer ways 

of their decision taking into account criteria of social and economic efficiency, an assessment of risks and possible social and economic consequences. 

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: in the analysis and assessment of financial intervention of the state in the economic processes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  
Экономикалық ілім, Макроэкономика, Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент, Корпоративті басқару 

Экономическая теория, Макроэкономика, Управление проектами и инновационный менеджмент, Корпоративное управление 

Economic theory, Macroeconomics, Project Management and Innovation Management, Corporate governance 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Магистерлік  диссертация, зерттеу іс-тәжірибесі 

Магистерская диссертация, исследовательская практика 

Master thesis, Research practice 

 

 

Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование реального сектора экономики 

State regulation of the real economy 

Бұл пән экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеудің теориялық және тәжірибелік   негіздерін қарастырады.   

Мақсаты  - экономиканың нақты секторын:  өндірістік,  агроөндірістік, құрылыс және  транспорттық-коммуникациялық кешендерін  

мемлекеттік реттеу аймағы туралы теориялық  білімді магистранттың игеруі. 



Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:  экономиканы мемлекеттік реттеу  мақсаттары,  міндеттері, қағидалары және 

тәсілдері, экономиканың нақты секторының  мазмұны мен құрылымы Елдің өндірістік кешенін мемлекеттік реттеу  ерекшеліктері мен 

маңыздылығы Республиканың агроөндірістік кешені  және  оны мемлекеттік реттеу  пәні  Республикадағы құрылыс кешенінің қазіргі кездегі 

деңгейі және  оны мемлекеттік реттеу тәсілдері Республиканың транспорттық-коммуникациялық   кешенінің қазіргі кездегі деңгейін 

жетілдіруді бағалау және оны мемлекеттік реттеу ерекшеліктері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 

 Білуі тиіс:  экономиканың нақты секторының  мазмұны мен құрылымы,  өндірістік,  агроөндірістік, құрылыс және  транспорттық-

коммуникациялық кешендерін  мемлекеттік реттеу жайлы. 

Меңгеруі керек:  экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу механизмдерін меңгеру, мемлекеттік реттеуге қатысты жалпы 

экономикалық  жағдайларды зерттеуі және меңгеруі тиіс.  

Дағдылануы керек: магистранттер экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен бітіру жұмысын дайындауға 

дағдылану. 

Құзыретті болу: экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеудің  теориялық және практикалық аспектілерін қолдануда. 

 

Дисциплина раскрывает роль и значение государственного регулирования реального сектора экономики, как неотъемлемой части 

современных экономических систем, играя ключевую роль в достижении устойчивого развития и роста экономики. 

Целью курса является изучение теоретических и практических аспектов государственного регулирования реального сектора 

экономики. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теоретические основы государственного регулирования реального 

сектора экономики; принципы и методы государственного регулирования экономики, практику государственного регулирования реального 

сектора экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, торговли. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знатъ: теоретические основы государственного регулирования реального сектора экономики; принципы и методы государственного 

регулирования экономики с целью повышения ее эффективности и конкурентоспособности; практику государственного регулирования 

реального сектора экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, торговли; законодательство и 

нормативно-правовые акты по поддержке предпринимательства; опыт зарубежных государств по государственному регулированию 

реального сектора экономики; 

Уметъ: выделять приоритетные отрасли национальной экономики с целью обеспечения ее эффективного развития; принимать 

эффективные управленческие решения в области регулирования развития реального сектора экономики; 

Владетъ: практическими навыками работы с инструментами и методами государственного регулирования развития реального сектора 

экономики. 

Быть компетентными: в применении теоретических и практических аспектов государственного регулирования реального сектора 

экономики 

 



The discipline opens a role and value of state regulation of real sector of economy as integral part of modern economic systems, playing a key 

role in achievement of a sustainable development and growth of economy. 

The purpose of a course is studying of theoretical and practical aspects of state regulation of real sector of economy. 

Maintenance of a course: theoretical bases of state regulation of real sector of economy; principles and methods of state regulation of economy, 

practice of state regulation of real sector of economy: industries, agriculture, construction, transport and communication, trade. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

Nobility: theoretical bases of state regulation of real sector of economy; the principles and methods of state regulation of economy for the 

purpose of increase of its efficiency and competitiveness; to the practician of state regulation of real sector of economy: industries, agriculture, 

construction, transport and communication, trade; the legislation and normative legal acts on business support; experiment of the foreign states on state 

regulation of real sector of economy; 

To be able: to allocate priority branches of national economy for the purpose of ensuring her effective development; to make effective 

administrative decisions in the field of regulation of development of real sector of economy; 

To own: practical skills of work with tools and by methods of state regulation of development of real sector of economy. 

To be competent: in the application of theoretical and practical aspects of state regulation of real sector of economy.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент, Корпоративті басқару 

Экономическая теория, Макроэкономика, Управление проектами и инновационный менеджмент, Корпоративное управление 

Economic theory, Macroeconomics, Project Management and Innovation Management, Corporate governance 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Магистерлік  диссертация, зерттеу іс-тәжірибесі 

Магистерская диссертация, исследовательская практика 

Master thesis, Research practice 

 

 

  



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6М051000 - Государственное и местное управление 
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В
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1 1 4 5 2 16  

 

 2   18 750 

 

32 7 

 

0 

 

2 5 0 7 17  

 

 2   19 795 34 7 0 

 

2 3 6 0 8 28 3  3   34 135

0 

55 8 

 

0 

 

4 2 0 0 0  

 

3  1 3 7 105 4 0 

 

0 

 

итого 17 5 17 61 3 3 7 1 3 78 300

0 

10

5 

22 0 
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