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6В04105 – Менеджмент 

6В04105 – Менеджмент 

6В04105 – Management 

 

№ 

П
ән

д
ер

 к
о

д
ы

 

К
о

д
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 

C
o

d
e 

o
f 

d
is

ci
p

li
n

es
  

 

Элективті пәндер атауы 

Наименование дисциплин 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit 

«Кәсіпорындағы менеджмент», «Салалардағы менеджмент»  траекториялары бойынша 

жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Менеджмент на 

предприятии», «Менеджмент в отраслях» 

General disciplines for educational trajectories:«Management of enterprises», «Management in 

industries» 

1.  

ETD-1101 

EUR-1101 

ESD-1101 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Environment and Sustainable Development 

5 

OOT-1101 

Sam-1101 

SK1101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge  

OTKN-1101 

OBZh-1101 

LSB-1101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Кәсіпорындағы менеджмент», «Салалардағы менеджмент»  траекториялары бойынша 

базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Менеджмент на 

предприятии», «Менеджмент в отраслях» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Management of enterprises», «Management in 

industries» 

2.  

EOT-1202 

IEU-1202 

HEO-1202 

Экономикалық оқытудың тарихы 

История экономических учений  

The History of Economic Doctrines  
7 

EN-1202 

OE-1202 

BE-1202 

Экономика негіздері 

Основы экономики 

Bases of economy 

3.  

EM-1203 

ME -1203 

ME-1203 

Экономикадағы математика  

Математика в экономике  

Mathematics in Economics 
5 

ET-1203 

OT-1203 

Com-1203 

Еңбекақы төлеу 

Оплата труда 

Compensation 
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4.  

GKUBZh-2204 

POKMN-2204 

SCMS-2204  

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және 

бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное 

моделирование в науке 

The software and computer’s modeling in science 
5 

Ekn-2204 

Ekn –2204 

Ekn –2204 

Эконометрика                                                      

Эконометрика 

Econometrics 

5.  

MZhB-2205 

GMU-2205 

SLG-2205 

Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Государственное и местное управление  

State and local government 
4 

ZhBOOB-2205 

МUS-2205 

LGSG-2205 

Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару 

Местное управление и самоуправление 

Local government and self-government 

6.  

Mar-2206 

Mar-2206 

Mar-2206 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 
5 

MSM-2206 

MGS-2206 

 MPS-2206 

Мемлекеттік сектордағы менеджмент 

Менеджмент государственного сектора 

Management of public sector 

7.  

SIM-3207 

OIM-3207  

IIM-3207 

Салалық инновациялық менеджмент  

Отраслевой инновационный менеджмент  

Industry Innovation Management  
8 

KE-3207 

EP -3207 

EE-3207 

Кәсіпорын экономикасы  

Экономика предприятия 

Economy of Enterprises 

8.  

KKS-2208 

KPP-2208 

SPE-2208 

Кәсіпорынның кадрлық саясаты  

Кадровая политика предприятия  

Skilled politics of enterprice  
6 

UT-2208 

OP -2208 

OB-2208 

Ұйымдағы тәртіп  

Организационное поведение  

Organizational behaviour 

9.  

BU(AT)-3209 

OB(AYa) -3209 

BO(EL)-3209 

Бизнесті ұйымдастыру (ағылшын тілінде) 

Организация бизнеса (на анг. языке) 

Business organization (in English language) 
5 

KB-3209 

PB -3209 

EB-3209 

Кәсіпкерлік және бизнес  

Предпринимательство и бизнес  

Entrepreneurship and Business 

10.  

Din-3210 

Rel-3210 

RS-3210 

Дінтану                                                          

Религиоведение 

Religion studies 

5 

ММ-3210 

ММ- 3210 

ММ-3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

ASMR-3210 

GRSS- 3210 

SRSS-3210 

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование социальной сферы 

State regulation of the social sphere 

11.  

KSZhP-3211 

MOS-3211 

ModPC-3211 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness  

5 

ММ-3211 

ММ -3211  

ММ -3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

AS-3211 

RP -3211  

RP -3211 

Аймақтық саясат  

Региональная политика 

Regional Policy 
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12.  

UD-3212 

NT -3212  

NT -3212 

Ұлттық дәстүрлері  

Национальные традиции  

National traditions  

5 

ММ-3212 

ММ -3212  

ММ -3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KKSZh-3212 

POPDA-3212 

LBPAA-3212 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционной культуры  

Legal basics of professional activity and anti-

corruptional culture  

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Кәсіпорындағы менеджмент», «Салалардағы менеджмент» траекториялары бойынша 

кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Менеджмент на 

предприятии», «Менеджмент в отраслях» 

Main disciplines for educational trajectories:«Management of enterprises», «Management 

in industries» 

13.  

Log -4313 

Log-4313 

Log-4313 

Логистика  

Логистика 

Logistics 
5 

OM-4313 

PM -4313 

IM-4313 

Өндірістік менеджмент 

Производственный менеджмент 

Industrial management 

14.  

HM-4314 

MM -4314 

IM-4314 

Халықаралық маркетинг 

Международный маркетинг 

International Marketing 
5 

ZhB-4314 

UP -4314 

PM-4314 

Жобаларды басқару 

Управление проектами 

Project Management 

15.  

AES-4315 

SES -4315  

SES -4315 

Әлеуметтік - экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Socio-economic statistics 
5 

STB-4315 

URO -4315 

RMI-4315 

Салалардағы тәуекелдерді басқару 

Управление рисками в отраслях 

Risk management in industries 

16.  

BZh -4316 

BP -4316 

BP -4316 

Бизнес жоспарлау 

Бизнес планирование 

Business Planning  
6 

MM -4316 

MM -4316 

MM -4316 

Муниципалды менеджмент 

Муниципальный менеджмент 

Municipal Management 

17.  

IM -4317  

IM -4317 

IM -4317 

Инновациялық менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Innovative management 
5 

AEZh -4317  

SEP -4317  

SEP -4317 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 

Социально-экономическое планирование 

Socio-economic Planning 

18.  

BT-4318 

UA -4318 

AA-4318 

Басқарушылық талдау 

Управленческий анализ 

Administrative analysis 
5 

KM -4318 

MT -4318 

TM -4318 

Көлік менеджменті 

Менеджмент транспорта 

Transport Management 
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19.  

KOShK-4319 

APHD -4319 

APEAE-4319 

Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін талдау 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Analysis of production and economic activity of the 

enterprise 
5 

AN-4319 

OA -4319 

FA-4319 

Агробизнестің негіздері 

Основы агробизнеса 

Foundations of agribusiness 
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Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

«Экология және тұрақты дамуы» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины «Экология и устойчивое развитие» 

обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline «Ecology and sustainable development» the 

student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 
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problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, география, математика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география,  математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography, mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Эконометрика, Менеджмент, Мемлекеттік және жергілікті басқару. 

Эконометрика, Менеджмент, Государственное и местное управление. 

Econometrics, Management, State and local government. 

 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

«Өзін-өзітану» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины «Самопознание» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  
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The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline «Self-knowledge» the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Психология, Әлеуметтану.  

Культурология, Психология, Социология. 

Culturology, Psychology, Sociology.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Эконометрика, Менеджмент, Мемлекеттік және жергілікті басқару. 

Эконометрика, Менеджмент, Государственное и местное управление. 

Econometrics, Management, State and local government. 

 

 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

«Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 
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Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 
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5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Эконометрика, Менеджмент, Мемлекеттік және жергілікті басқару. 

Эконометрика, Менеджмент, Государственное и местное управление. 

Econometrics, Management, State and local government. 

 

 

Экономикалық ілімдер тарихы 

История экономических учений 

History of economic thought 

Пән ежелгі ойшылдардың шығармаларындағы экономикалық идеялардың пайда 

болуынан бастап және әлемдік контексте экономикалық идеялар мен мектептердің 

қалыптасуына, безендірілуіне және таралуына ықпал ететін мәселелердің кең ауқымын 

қамтитын заманауи экономикалық оймен ұштастыра отырып, зерттеудің кең салаларын 

тануға бағытталған. 

Курстың мақсаты: студенттердің, болашақ экономикалық сала мамандарының 

ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, жаңа экономикалық ойлау мен мәдениетке 

тәрбиелеу, таным үрдісінің нақты қайшылықтарын анықтау және оларды шешу 

жолдарын табу. 

Пәннің мазмұны негізгі бөлімдерден тұрады: Экономикалық ілімдер тарихының 

пәні мен әдісі. Антикалық және орта ғасырдағы экономикалық көзқарастар, 

экономикалық ғылымның пайда болуы, классикалық саяси үнемнің пайда болуы, 

постмануфактуралық кезең классиктерінің теорияларында классикалық дәстүрдің дамуы, 

Социалистік идеялардың эволюциясы, "ескі" тарихи мектеп. Марксизмнің экономикалық 

ілімі, дәстүрлі емес экономикалық теориялар, Маржинализм және неоклассикалық 

экономикалық теорияның қалыптасуы, кейнсиандық және оның эволюциясы, Ресей және 

кеңестік ғалымдардың экономикалық концепцияларының Институционализмі, 

Қазақстанда экономикалық көзқарастың пайда болуы және дамуы, экономикалық 

доктриналардың қазіргі дамуы, 20 – 21 ғғ. соңғы ширегіндегі жаңа экономикалық 

проблемалар. 

«Экономикалық ілімдер тарихы» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) экономикалық ілімдерді құзыретті маман қызметінің әдіснамасын қалыптастыру 

объектісі ретінде қарастыру және зерттеу;   

2)қабылданатын тұжырымдаманың-мемлекеттердің экономикалық саясатында 

экономикалық өмірдің нақты қажеттіліктеріне барлығын түсіну; 

3) қазіргі экономикалық теорияның негізгі тұжырымдамалары мен бағыттарында 

бағдарлану; 

 4) студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу кезінде өзіндік 

шығармашылық ізденіс процесінде экономикалық құбылыстарды зерттеудің теориялық 

тәсілдерінің көптүрлілігі мен экономикалық ой эволюциясы туралы алынған теориялық 

білімді қолдану.  

5) қазіргі экономикалық ойдың негізгі бағыттарын қалыптастыру;  

6) әлемдік экономикалық ойды дамытудың бай тәжірибесін негізге ала отырып, 

елдегі және әлемдегі экономикалық жағдайды әртүрлі көзқараспен талдау. 

 

Дисциплина направлена на изучение обширных сфер исследования, начиная с 

зарождения экономических идей в произведениях древних мыслителей и кончая 

современной экономической мыслью, охватывающая широкий круг проблем, оказавших 
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влияние на становление, оформление и распространение экономических идей и школ в 

мировом контексте. 

Цель курса: формирование научного мировоззрения у обущающий, будущих 

специалистов экономической сферы, воспитание нового экономического мышления и 

культуры, умение выявлять реальные противоречия процесса познания и находить пути 

их разрешения. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Предмет и метод 

истории экономических учений. Экономические воззрения античности и средневековья, 

Зарождение экономической науки, Возникновение классической политической экономии, 

Развитие классической традиции в теориях классиков постмануфактурного периода,  

Эволюция социалистических идей, «Старая» историческая школа. Экономическое учение 

марксизма,  Нетрадиционные экономические теории, Маржинализм и формирование 

неоклассической экономической теории, Кейнсианство и его эволюция, 

Институционализм Экономические концепции российских и советских ученых, 

Возникновение и развитие экономических взглядов в Казахстане, Современное развитие 

экономических доктрин, Новые экономические проблемы последней четверти 20 – 

начала 21 вв. 

В результате изучения дисциплины «История экономических учений» 

обучающийся будет: 

1) рассматривать и исследовать экономические учения как объект формирования 

методологии деятельности компетентного специалиста;   

2) понимать адекватность принимаемой концепции в экономической политике - 

государств реальным потребностям экономической жизни; 

3)  ориентироваться в основных концепциях и направлениях современной 

экономической теории; 

 4) применять полученные теоретические знания об эволюции экономической 

мысли и многообразии теоретических подходов к исследованию экономических явлений 

в процессе самостоятельного творческого поиска при написании научно-

исследовательских студенческих работ. 

5) формировать основных направлений современной экономической мысли;  

6) анализировать экономическую ситуацию в стране и в мире с различных точек 

зрения, исходя из богатого опыта развития мировой экономической мысли. 

 

The discipline is aimed at studying vast areas of research, from the origin of economic 

ideas in the works of ancient thinkers and ending with modern economic thought, covering a 

wide range of problems that have influenced the formation, design and dissemination of 

economic ideas and schools in a global context. 

The purpose of the course: the formation of scientific Outlook of students, future 

specialists of the economic sphere, education of new economic thinking and culture, the ability 

to identify the real contradictions of the process of knowledge and find ways to resolve them. 

The content of the discipline includes the main sections: the Subject and method of 

history of economic doctrines. The economic views of antiquity and the middle ages, the Birth 

of economic science, the Emergence of classical political economy, the Development of 

classical tradition in the theories of the classics of the post-factory period, the Evolution of 

socialist ideas, the "Old" historical school. Economic doctrine of Marxism, Unconventional 

economic theories, Marginalism and the formation of neoclassical economic theory, 

Keynesianism and its evolution, Institutionalism Economic concepts of Russian and Soviet 

scientists, the Emergence and development of economic views in Kazakhstan, the Modern 

development of economic doctrines, New economic problems of the last quarter of the 20th – 

early 21st centuries. 

As a result of studying the discipline «History of economic thought» the student will: 

1) to consider and investigate economic doctrines as object of formation of methodology 

of activity of the competent expert;   

2) to understand the adequacy of the adopted concept in economic policy-States real 

needs of economic life; 

3) to be guided in the basic concepts and directions of the modern economic theory; 
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 4) apply the theoretical knowledge about the evolution of economic thought and the 

variety of theoretical approaches to the study of economic phenomena in the process of 

independent creative search in writing research student papers. 

5) to form the main directions of modern economic thought;  

6) analyze the economic situation in the country and in the world from different points of 

view, based on the rich experience of the development of world economic thought. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономикалық теория, Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Экономическая теория, Современная история Казахстана. 

Economic Theory, The modern history of Kazakhstan  

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 

Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 

Macroeconomics, Statistics, Marketing 

 

 

Экономика негіздері 

Основы экономики 

Bases of economy 

Пән экономикалық категорияларды, өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну 

қатынастарын реттейтін экономикалық заңдылықтарды және шаруашылық 

механизмдерін оқытады.  

Мақсаты - студенттерге әртүрлі экономикалық жүйелердегі қоғамның әлеуметтік-

экономикалық дамуының эволюциясы мен заңдылықтары туралы теориялық білім беру 

болып табылады. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: экономикалық теорияның пәні мен 

әдісі, қоғамдық өндіріс және оның құрылымы, экономикалық институттар: меншік және 

кәсіпкерлік, экономикалық жүйелердің типтері және олардың даму заңдылықтары, 

қоғамдық шаруашылық формалары. Тауар өндірісі, ақша, нарық: түрлері, құрылымы, 

модельдері, сұраныс пен ұсыныс, Бәсекелестік және монополия, капитал (қорлар), 

айналым және айналым, өндіріс шығындары. 

 «Экономика негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ақпаратты бақылау және жүйелеу, логика мен диалектиканы олардың өзара 

байланысында экономикалық құбылыстарды танудың саналы әдісі ретінде қолдану; 

2) әлеуметтік-бағдарланған нарықтық экономиканың қазақстандық моделінің 

институционалдық ерекшеліктерін ескере отырып, аналитикалық ойлау, әлеуметтік-

экономикалық проблемаларды шешу жолдарын Құзыретті іздеу дағдыларын меңгеру. 

3) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) экономикалық құбылыстардың мәнін, әртүрлі экономикалық жүйелердегі 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын білуді жүйелеу; 

 

Дисциплина изучает экономические категории, экономические законы и механизм 

хозяйствования, регулирующие отношения в производстве, распределении, обмене и 

потреблении. 

Цель курса – изучить общетеоретические аспекты экономической науки, 

закономерностей функционирования рыночной экономики, анализ рыночного механизма 

и инфраструктуры различных рынков, действующих в целостной экономике. 

Содержание курса включает разделы: предмет и метод экономической теории, 

общественное производство и его структура, экономические институты: собственность и 

предпринимательство, типы экономических систем и закономерности их развития, формы 

общественного хозяйства. Товарное производство, деньги, рынок: виды, структура, 

модели, спрос и предложение, конкуренция и монополия, капитал (фонды), кругооборот и 

оборот, издержки производства. 
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В результате обучения дисциплины «Основы экономики» обучающийся будет: 

1) наблюдать и систематизировать информацию, применять логику и диалектику в 

качестве сознательного метода познания экономических явлений в их взаимосвязи; 

2) овладение навыками аналитического мышления, компетентного поиска путей 

решения социально-экономических проблем с учетом институциональных особенностей 

казахстанской модели социально-ориентированной рыночной экономики. 

3) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора,  

осмысления и анализа экономической информации; 

6) систематизировать знания сущности экономических явлений, закономерностей 

социально-экономического развития общества в различных экономических системах; 

 

Discipline studies economic categories, economic laws and mechanism managements, 

regulative relations in a production, distribution, exchange and consumption. 

The aim of the course is to study theoretical aspects of economic science, of the laws of 

functioning of market economy, market mechanism and infrastructure of the various markets 

operating in the whole economy. 

The course content includes sections: subject and method of economic theory, social 

production and its structure, economic institutions: property and entrepreneurship, types of 

economic systems and laws of their development, forms of social economy. Commodity 

production, money, market: types, structure, models, supply and demand, competition and 

monopoly, capital (funds), circulation and turnover, production costs. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics" the student will: 

1) to observe and systematize information, to apply logic and dialectics as a conscious 

method of cognition of economic phenomena in their interrelation; 

2) mastering the skills of analytical thinking, competent search for solutions to socio-

economic problems, taking into account the institutional features of the Kazakh model of 

socially-oriented market economy. 

3) understand the theoretical and applied foundations of the functioning of the economy, 

business organization and management; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) to systematize knowledge of the essence of economic phenomena, laws of social and 

economic development of society in various economic systems; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites   

Казахстан тарихы, география, математика (мектеп бағдарлама көлемінде) 

История Казахстана география и математика (в объеме школьной программы) 

History of Kazakhstan geography and mathematics (in the volume of the school program 

Mathematics, History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 

Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 

Macroeconomics, Statistics, Marketing 

 

 

Экономикадағы математика  

Математика в экономике  

Mathematics in Economics  

Экономика бағытындағы мамандарды дайындау жүйесінде «Экономикадағы 

математика» пәнін оқыту мақсаттары: 

- экономикалық есептерді шешу, анализ жасау, модельдеуде қажетті (кейбір 

жағдайларда компьютерлік технологияларды қолдана отырып) математикалық біліммен 

қаруландыру; 
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- студенттерге маман ретінде болашақ қызметтері аясында кездесетін құбылыстар 

мен процесстерді жорамалдау және зерттеуге мүмкіндік беретін математикалық әдістерді 

меңгеруге көмектесу;  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:сызықты алгебра сұрақтары және 

олардың экономикадағы қолданылуы, арифметикалық векторлар және сызықты 

теңдеулер жүйелері, матрица жәнеанықтауыштар, сызықты экономикалық моделдер, 

аналитикалық геометрия элементтері, бір және бірнеше айнымалылы функциялардың 

математикалықталдауы, қатарлар және дифференциалдық теңдеулер. 

 «Экономикадағы математика» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) математика әдістері туралы, оның басқа ғылымдардың дамуындағы рөлі туралы, 

математикалық әдістер қайда және қалай қолданылады;  

2) негізгі анықтамаларға, Теоремаларға, ережелерге, математикалық әдістер мен 

практикалық қолдануға назар аудару; 

3) курстың Бағдарламасында қарастырылған барлық тақырыптарға есептерді 

шешуде практикалық дағдыларды меңгеру; 

4) өз білімін өз бетімен толықтыра білу мен қабілетін дамыту. 

5) экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдысы мен дағдысын 

қалыптастыру, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысын дамыту 

6) қажет болған жағдайда компьютерлік технологияны пайдалана отырып, 

қосымшалармен экономикалық есептерді шешу. 

 

Цель дисциплины «Математика в экономике» в системе подготовки специалиста по 

экономическим направлениям: 

- освоение математического аппарата помогающего моделировать, анализировать 

и решать экономические задачи с приложениями, при необходимости с использованием 

компьютерной технологии; 

- помочь студентам усвоить математические методы, дающие возможность изучать 

и прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности студентов как 

специалистов; 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:вопросы линейной 

алгебры и ее приложений в экономике,арифметические векторы и системы линейных 

уравнений, матрицы и определители, линейные экономические модели, элементы 

аналитической геометрии, математический анализ функций одной и нескольких 

переменных, ряды и дифференциальные уравнения. 

В результате обучения дисциплины «Математика в экономике» обучающийся 

будет: 

1)  иметь представление о методах математики, о ее роли в  развитии других 

наук, где и как применяются математические методы;  

2) акцентировать внимание на основные определения, теоремы, правила, 

математические методы и практические применения; 

3) приобретать практические навыки в решении задач на все предусмотренные 

программой темы курса; 

4)  развивать умение и способности самостоятельно пополнять свое образование. 

5) формировать умения и навыки самостоятельного анализа исследования 

экономических проблем, развивать стремление к научному поиску путей 

совершенствования своей работы 

6) решать экономических задачи с приложениями, при необходимости с 

использованием компьютерной технологии. 

 

Discipline purpose of "Mathematician in economy" in system of training of the specialist in 

the economic directions: 

- development of the mathematical apparatus helping to modeklirovat, analyze and solve 

economic problems with priklozheniye, if necessary with use of computer technology; 

- to help students to acquire mathematical methods, dayukshchy an opportunity to study and 

predict processes and the phenomena of area of future activities of students as specialists; 

- to create skills of the independent analysis of a research of economic problems, to develop 

aspiration to nakuchny search of ways of enhancement of the work. 
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Content of discipline includes the main sections: questions of linear algebra and its 

applications in economy, arithmetic vectors and systems of the linear equations, matrixes and 

determinants, linear economic models, elements of analytical geometry, mathematical analysis of 

functions of one and several variables, ranks and differential equations. 

As a result of the discipline « Mathematics in Economics» the student will: 

1) have an idea about the methods of mathematics, its role in the development of other 

Sciences, where and how mathematical methods are used;  

2) focus On the basic definitions, theorems, rules, mathematical methods and practical 

applications; 

3) acquire practical skills in solving problems on all topics of the course provided by the 

program; 

4) develop the ability and ability to independently replenish their education. 

5) to form the skills of independent analysis of economic problems, to develop the desire 

for scientific search for ways to improve their work 

6) to solve economic problems with the application, if necessary with the use of computer 

technology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Математика мектептегі пәндер  

Школьные дисциплины математики 

Schools matematics disciplines  

Постреквизиттер / Постреквизиты / post-requisites 

Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 

Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 

Macroeconomics, Statistics, Marketing 

 

 

Еңбекақы төлеу 

Оплата труда 

Compensation 

Пән еңбек процестерін жобалаудың ғылыми негіздері мен практикалық әдістері 

бойынша білім кешенін қалыптастыруға, еңбек нормаларын белгілеуге, оны төлеу мен 

ынталандыруды ұйымдастыруға, еңбекті ұйымдастыру мен нормалауды жетілдіру 

бойынша іс-шаралардың экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеуге және 

қарапайым қолданбалы экономикалық-математикалық модельдерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

Пәннің мақсаты жұмыс процестерінің жобалау, еңбек нормаларын белгілеу, оның 

жалақысы ұйымдастыру және ынталандыру үшін кешенді ғылыми негізі және 

практикалық әдістерін студенттердің білімін дамыту болып табылады. Осы пән білім мен 

дағдыларды зерттеу назарға ғылыми-техникалық прогрестің негізгі бағыттарын ескере 

отырып, диссертация орындау кезінде, сондай-ақ жылжымайтын практикалық 

мәселелерді шешуде студенттің пайдалы болуы мүмкін алынған. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Кіріспе. Еңбек ұйымының 

ғылыми-әдістемелік негіздері; еңбегін ұйымдастыруды жетілдіру еңбек басқару; Еңбек 

және ынтымақтастық бөлімшесі; Жұмыс орындарын ұйымдастыру және жүргізу; 

Жұмыстың инновациялық әдістері. Оқыту және хабардарлық; Жұмыс шарттары; Жұмыс 

өлшеу ұйымдастыру; . Жұмыс уақытының жоғалуы мен машиналар пайдалану уақыты; 

Материалдар тұтыну нормалау; Сыйақы; Еңбегін ұйымдастыруды жақсарту үшін 

жоспарлау 

 «Еңбекақы төлеу» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) еңбекті нормалауды ұйымдастыру принциптерін, еңбек процесінің құрылымын 

түсіну;  

2) жұмыс уақытын пайдалану деңгейін және еңбекті ұйымдастыру ұтымдылық 

дәрежесін талдау;  

3) қызметкерлерге қажеттілікті анықтау, еңбекті ғылыми ұйымдастыру жөніндегі 

іс-шараларды әзірлеу және экономикалық негіздеу әдістерін, еңбек процестерін жобалау 

әдістерін меңгеру; 
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4) еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру және нормалау жөніндегі іс-шаралардың 

экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу әдістерін біріктіру; 

5) еңбекке ақы төлеудің әртүрлі нысандары мен жүйелерін қолдануға және 

жетілдіруге;; 

6) еңбек процесін жүзеге асырудың оңтайлы нұсқаларын зерттеу. 

 

Дисциплина наплавлена на формирование комплекса знаний по научным основам и 

практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования, в расчете показателей экономической 

эффективности мероприятий по совершенствованию организации и нормированию труда 

и формулировки простейших прикладных экономико-математических моделей. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обущающий комплекса 

знаний по научным основам и практическим методам проектирования трудовых 

процессов, установлению норм труда, организации его оплаты и стимулирования. 

Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки могут быть полезны 

студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 

практических задач с учётом основных направлений научно-технического прогресса. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Введение. Научно-

методические основы организации труда; Управление трудом, совершенствование 

организации труда; Разделение и кооперация труда; Организация и обслуживание 

рабочих мест; Передовые методы труда. Подготовка и повышение; Условия труда; 

Организация нормирования труда; . Потери рабочего времени и времени использования 

машин; Нормирование расхода материалов; Оплата труда; Планирование 

совершенствования организации труда 

В результате обучения дисциплины «Оплата труда» обучающийся будет: 

1) понимать принципы организации нормирования труда, структуру трудового 

процесса;  

2) анализировать уровень использования рабочего времени и степень 

рациональности организации труда;  

3) владеть методами определения потребности в персонале, разработки и 

экономического обоснования мероприятий по научной организации труда, методиками 

проектирования трудовых процессов; 

4) интегрировать методы расчета показателей экономической эффективности 

мероприятий по совершенствованию организации и нормированию труда; 

5) применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты труда; 

6) выбирать оптимальные варианты осуществления трудового процесса. 

 

Discipline is fused to the formation of a complex of knowledge of the scientific principles 

and practical methods of design of work processes, establishing work standards, organization of 

payment and incentive in the calculation of indicators of economic efficiency of measures on 

improvement of organization and work rationing and formulation of the simplest application of 

economic and mathematical models. 

The purpose of the discipline is the formation of students ' complex knowledge on the 

scientific foundations and practical methods of designing work processes, the establishment of 

labor standards, the organization of its payment and stimulation. Obtained in the study of this 

discipline knowledge and skills can be useful to the student in the performance of the thesis, as 

well as in solving real practical problems, taking into account the main directions of scientific 

and technological progress. 

The content of the discipline includes the main sections: Introduction. Scientific and 

methodological bases of labor organization; labor Management, improvement of labor 

organization; Division and cooperation of labor; Organization and maintenance of workplaces; 

Advanced labor methods. Training and improvement; working Conditions; organization of labor 

regulation;. Losses of working time and time of use of cars; Rationing of the expense of 

materials; Compensation; Planning of improvement of the organization of work 

As a result of the discipline «Compensation» the student will: 

1) understand the principles of the organization of labor regulation, the structure of the 

labor process;  



 

18 

 

2) analyze the level of use of working time and the degree of rationality of labor 

organization;  

3) to know the methods of determining the need for personnel, development and 

economic justification of measures for the scientific organization of labor, methods of designing 

labor processes; 

4) to integrate methods of calculation of indicators of economic efficiency of actions for 

improvement of the organization and regulation of work; 

5) apply and improve various forms and systems of remuneration; 

6) choose the best options for the implementation of the labor process. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтану, Саясаттану, Менеджмент. 

Социология, Политология, Менеджмент. 

Sociology, Political science, Management.  

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 

Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 

Macroeconomics, Statistics, Marketing 

 

 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке 

The software and computer’s modeling in science 

Пән оқытуда компьютерлік үлгілеу әдістері, қолданбалы бағдарламалармен жүмыс 

жасау үрдісі және диссертациялық зерттеу бойынша инфологиялық үлгілеу сұрақтары 

қарастырылады. 

Пән оқытудың мақсаты компьютерлік үлгілеудің теориялық негіздерін білу, 

қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасау, ғылыми зерттеушілік жұмысты жетілдіру 

қабілеттіктер қалыптастыру болып келеді. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Эконометрикаға кіріспе. 

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика түсініктері. Жұптық сызықтық 

регрессия. Ең кіші квадраттар әдісі. Статистикалық болжамды тексеру. Регрессия 

теңдеуінің жалпы сапасын тексеру. Детерминация коэффициенті. Көптік сызықтық 

регрессия. Көптік сызықтық регрессияның коэффициенттеріне қатысты болжамды 

тексеру.Регрессияның сызықтық емес үлгілер. Мультиколлениарлық құбылыс. 

Гетероскедастикалық. Динамикалық қатар. 

" Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және бағдарламалық жасақтама" пәнін 

оқу нәтижесінде білім алушы: 

- эконометриканың санаттары мен құралдарын және оның қолданбалы мәнін 

түсіну; 

- объектілердің, құбылыстар мен процестердің эконометриялық үлгілерін құру 

әдістерін қолдану;  

- алынған тапсырма бойынша ақпаратты іздеуді жүзеге асыру, қойылған 

экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау; 

- экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, өңдеу және талдаудың қазіргі 

заманғы әдістерін, эконометриялық модельдерді құрудың қазіргі заманғы әдістерін 

қолдану; 

- стандартты эконометриялық модельдер негізінде мінез-құлықты және 

экономикалық процестер мен құбылыстардың дамуын болжау. 

 

 При изучении дисциплины рассматриваются методы компьютерного 

моделирования, процесс работы с прикладными программами; инфологическое 

моделирование предметной области диссертационного исследования. 

Целями изучения курса являются освоение студентами теоретических основ 

компьютерного моделирования, формирование навыков работы с прикладными 

программами, а также совершенствование навыков научно-исследовательской работы. 
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Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: введение в 

эконометрику. Сведения из теории вероятностей и математической статистики. Проверка 

статистической гипотезы. Метод наименьших квадратов. Модель множественной 

линейной регрессии. Классическая модель множественной линейной регрессии. Проверка 

статистической значимости коэффициентов линейной регрессии. Коэффициент 

детерминации. Нелинейные модели регрессии. Мультиколлинеарность. 

Гетероскедастичность. Динамический ряд. 

В результате изучения дисциплины «Программное обеспечение и 

компьютерное моделирование в науке»    обучающийся будет: 

- понимать категории и инструменты эконометрики и ее прикладное значение; 

- применять  методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- использовать современные методы сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, современные методики построения эконометрических моделей; 

- прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение и 

развитие экономических процессов и явлений. 

 

The discipline consides methods of computer modeling, process of work with applied 

programs, infological modeling of subject domain of dissertation research. 

The purposes of studying of a course are development by undergraduates of theoretical 

bases of computer modeling, formation of skills of work with applied programs, and also 

improvement of skills of research work. 

In the course of the following questions rassmotrivayutsya: Introduction to Econometrics. 

Details of the theory of probability and mathematical statistics. Testing statistical hypothesis. 

Least square method. multiple linear regression model. The classical model of multiple linear 

regression. Checking the statistical significance of the linear regression coefficients. The 

coefficient of determination. Non-linear regression model. Multicollinearity. Heteroscedasticity. 

Dynamic range. 

As a result of studying the discipline " The software and computer’s modeling in 

science" student will: 

- understand the categories and tools of econometrics and its application; 

- apply methods of construction of econometric models of objects, phenomena and 

processes;  

- to search for information on the received task, collection, analysis of data necessary to 

solve economic problems; 

- use modern methods of collection, processing and analysis of economic and social data, 

modern methods of construction of econometric models; 

- to predict the behavior and development of economic processes and phenomena on the 

basis of standard econometric models. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 
Математика- мектеп курсы, Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 

Экономикалық теория. 

Математика – школьный курс, Информационно-коммуникационные технологии, 

Экономическая теория. 

Mathematics - school course, Information and communication technologies, Economic 

Theory. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Бухгалтерлік есеп, Қаржы (ағылшын тілінде), Кәсіпорын экономикасы. 

Бухгалтерский учет, Финансы (на анг. языке), Экономика предприятия. 

Accounting, Finance (in English language), Economy of enterprises. 

 

 

Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 
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Пәннің мақсаты негізгі экономикалық әдістер мен модельдерді туралы білім алу, 

осы әдістер мен модельдерді және практикалық жұмыста оның сандық іске асыруын 

қолдана білу.  

Пәннің мақсаты негізгі экономикалық әдістер мен модельдерді туралы білім алу, 

осы әдістер мен модельдерді және практикалық жұмыста оның сандық іске асыруын 

қолдана білу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Эконометрикаға кіріспе. 

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика түсініктері. Жұптық сызықтық 

регрессия. Ең кіші квадраттар әдісі. Статистикалық болжамды тексеру. Регрессия 

теңдеуінің жалпы сапасын тексеру. Детерминация коэффициенті. Көптік сызықтық 

регрессия. Көптік сызықтық регрессияның коэффициенттеріне қатысты болжамды 

тексеру.Регрессияның сызықтық емес үлгілер. Мультиколлениарлық құбылыс. 

Гетероскедастикалық. Динамикалық қатар. 

"Эконометрика" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- эконометриканың санаттары мен құралдарын және оның қолданбалы мәнін 

түсіну; 

- объектілердің, құбылыстар мен процестердің эконометриялық үлгілерін құру 

әдістерін қолдану;  

- алынған тапсырма бойынша ақпаратты іздеуді жүзеге асыру, қойылған 

экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау; 

- экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, өңдеу және талдаудың қазіргі 

заманғы әдістерін, эконометриялық модельдерді құрудың қазіргі заманғы әдістерін 

қолдану; 

- стандартты эконометриялық модельдер негізінде мінез-құлықты және 

экономикалық процестер мен құбылыстардың дамуын болжау. 

 

Цель преподавания данной дисциплины приобретение студентами знаний об 

основных эконометрических методах и моделях, умений применять эти методы и модели 

и их численную реализацию в практической работе. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: введение в 

эконометрику. Сведения из теории вероятностей и математической статистики. Проверка 

статистической гипотезы. Метод наименьших квадратов. Модель множественной 

линейной регрессии. Классическая модель множественной линейной регрессии. Проверка 

статистической значимости коэффициентов линейной регрессии. Коэффициент 

детерминации. Нелинейные модели регрессии. Мультиколлинеарность. 

Гетероскедастичность. Динамический ряд. 

В результате изучения дисциплины  «Эконометрика»    обучающийся будет: 

- понимать категории и инструменты эконометрики и ее прикладное значение; 

- применять  методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- использовать современные методы сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, современные методики построения эконометрических моделей; 

- прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение и 

развитие экономических процессов и явлений. 

 

The purpose of teaching this discipline the students acquire knowledge about the basic 

econometric methods and models, the ability to apply these methods and models and their 

numerical implementation in practice.  

In the course of the following questions rassmotrivayutsya: Introduction to Econometrics. 

Details of the theory of probability and mathematical statistics. Testing statistical hypothesis. 

Least square method. multiple linear regression model. The classical model of multiple linear 

regression. Checking the statistical significance of the linear regression coefficients. The 

coefficient of determination. Non-linear regression model. Multicollinearity. Heteroscedasticity. 

Dynamic range. 

As a result of studying the discipline "Econometrics" student will: 
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- understand the categories and tools of econometrics and its application; 

- apply methods of construction of econometric models of objects, phenomena and 

processes;  

- to search for information on the received task, collection, analysis of data necessary to 

solve economic problems; 

- use modern methods of collection, processing and analysis of economic and social data, 

modern methods of construction of econometric models; 

- to predict the behavior and development of economic processes and phenomena on the 

basis of standard econometric models. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған математика, Экономикалық теория 

Математика  в экономике, Экономическая теория  

Mathematics in economics, Economic Theory  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Бухгалтерлік есеп, Қаржы (ағылшын тілінде), Кәсіпорын экономикасы. 

Бухгалтерский учет, Финансы (на анг. языке), Экономика предприятия. 

Accounting, Finance (in English language), Economy of enterprises. 

 

Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Государственное и местное управление                                                  

State and local government 

Бұл пән ҚР аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау және 

мемлекеттік басқару жүйесін қалыптастырудың тарихи динамикасын зерттеуде ҚР 

аймақтарында әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсарту бойынша шешімдер 

қабылдау туралы түсінік беретін өңірлердің экономика және әлеуметтік даму 

саласындағы басқару қызметін зерттеуге бағытталған. 

Мақсаты-мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуының тарихи динамикасын 

оқытады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Мемлекеттік экономикалық 

саясаттың шараларының  жүйесінің мәселелерін методологиялықәректпен оқыту. 

Мемлекеттік аппараттың қалыптастыру кезеңдері. Мемлекеттік басқарудың құрылымдық  

бөлімшелерімен қызметтерін оқыту. 

 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Мемлекеттік басқару және жергілікті басқару жүйесіндегі қызметтің негізгі 

бағыттары туралы түсінігі болуға тиіс; 

2) мемлекеттік билік пен басқару, жергілікті өзін-өзі басқарудың мәні мен жүйесін 

сипаттау және түсіндіру; 

3) мемлекеттің және оның өңірлік және жергілікті құрылымдарының жұмыс істеуі 

мен даму проблемаларын, адам мен қоғамның өзара іс-қимыл мәселелерін талдау; 

4)жергілікті білім берудің әлеуметтік-экономикалық дамуының түрлі нысаналы 

бағдарламалары мен жобаларын дайындау кезінде пайдаланылатын құралдар мен 

технологияларды қолдану; 

5) мемлекеттік және жергілікті басқару мәселелерін бағдарлау; 

6) мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы практикалық қызметте алған 

білімдерін пайдалана отырып, қолданыстағы заңнамада дұрыс бағдарлануға міндетті. 

 

Дисциплина направлена на изучение управленческой деятельности в сфере 

экономики и социального развития страны и регионов, которая дает представление об 

анализе социально-экономического развития регионов РК и принятия решений по 

улучшению социально-экономического положения в регионах РК в изучении 

исторических динамик становления системы государственного управления. 

Цель - изучить историческую динамику становления системы государственного 

управления. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Методологический 

подход к изучению проблем, лежащих в основе системы мер государственной 

экономической политики. Основные этапы формирования государственного аппарата. 

Функции и структурные звенья государственного управления.  
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В результате изучения дисциплины «Государственное и местное управление» 

обучающийся будет: 

1) иметь представление об основных направлениях деятельности в системе 

государственного управления и местного управления; 

2) описывать и толковать сущность и систему государственной власти и 

управления, местного самоуправления; 

3) анализировать проблемы функционирования и развития государства и его 

региональных и местных  образований, проблемы взаимодействия человека и общества;  

4) применять инструменты и технологии, использующиеся при подготовке 

различных целевых программ и проектов социально-экономического развития местных 

образований. 

5) ориентироваться в проблемах государственного и местного управления; 

6) правильно ориентироваться в действующем законодательстве, используя 

полученные знания в практической деятельности в сфере государственного и местного 

управления. 

 

The discipline aims at studying the managerial activities in the sphere of economy and 

social development of countries and regions, which gives an idea about the analysis of socio-

economic development of regions of Kazakhstan and adoption of solutions to improve the 

socio-economic situation in the regions of Kazakhstan in the study of the historical speaker, the 

establishment of the system of public administration. 

The aim is to study the historical dynamics of the formation of the system of public 

administration. 

The content of the discipline includes the main sections: Methodological approach to the 

study of the problems underlying the system of measures of state economic policy. The main 

stages of the formation of the state apparatus. Functions and structural units of public 

administration.  

As a result of studying the discipline «State and local government» the student will: 

1) be aware of the main activities in the system of public administration and local 

government; 

2) describe and interpret the essence and system of state power and management, local 

self-government; 

3) analyze the problems of functioning and development of the state and its regional and 

local entities, the problems of interaction between man and society; 

4) apply the tools and technologies used in the preparation of various targeted 

programmes and projects for the socio-economic development of local entities; 

5) recognize and navigate the problems of state and local governance; 

6) properly navigate the current legislation, using the knowledge gained in practice in the 

field of state and local government. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Құқық негіздері, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Основы права, Современная история Казахстана, Культурология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу, Кәсіпорын экономикасы 

Государственное регулирование социальной сферы, Экономика предприятия 

State regulation of the social sphere,Economy of Enterprises 

 

 

Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару 

Местное управление и самоуправление 

Local government and self-government 

Бұл пән ҚР аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау және жергілікті 

басқару жүйесін қалыптастырудың тарихи динамикасын зерттеуде ҚР аймақтарында 

әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсарту бойынша шешімдер қабылдау туралы 

түсінік беретін өңірлердің экономика және әлеуметтік даму саласындағы басқару 

қызметін зерттеуге бағытталған. 
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Мақсаты - студенттердің жергілікті басқару және өзін-өзі басқаруы туралы 

түсініктерін қалыптастыру және оның жалпы жүйе екендігін көрсету, мақсатты 

шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін ойды қалыптастыру, сонымен қатар, әкімшілік-

территориялық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуымен байланысты 

жағдайларды түсіндіру, пәннің мемлекеттік деңгейдегі маңызын студенттерге жеткізе 

білу болып табылады.  

 «Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару» пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

1) Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару жүйесіндегі қызметтің негізгі 

бағыттары туралы түсінігі болуға тиіс; 

2) мемлекеттік билік пен басқару, жергілікті өзін-өзі басқарудың мәні мен жүйесін 

сипаттау және түсіндіру; 

3) мемлекеттің және оның өңірлік және жергілікті құрылымдарының жұмыс істеуі 

мен даму проблемаларын, адам мен қоғамның өзара іс-қимыл мәселелерін талдау; 

4)жергілікті білім берудің әлеуметтік-экономикалық дамуының түрлі нысаналы 

бағдарламалары мен жобаларын дайындау кезінде пайдаланылатын құралдар мен 

технологияларды қолдану; 

5) жергілікті басқару және өзін-өзі басқару мәселелерін бағдарлау; 

6) жергілікті басқару және өзін-өзі басқару саласындағы практикалық қызметте 

алған білімдерін пайдалана отырып, қолданыстағы заңнамада дұрыс бағдарлануға 

міндетті. 

 

Дисциплина направлена на изучение управленческой деятельности в сфере 

экономики и социального развития страны и регионов, которая дает представление об 

анализе социально-экономического развития регионов РК и принятия решений по 

улучшению социально-экономического положения в регионах РК в изучении 

исторических динамик становления системы местного управления..  

Цель курса - сформировать у обущающий представление о местном управлении и 

самоуправлении как о целостной системе, обеспечивающей принятие целенаправленных 

решений, связанных с социально-экономическим развитием административно-

территориального образования, и их реализацию; имеющей сложную иерархическую 

структуру, элементы которой взаимодействуют в рамках единого правового, 

экономического и финансового пространства региона и страны. 

В результате изучения дисциплины «Местное управление и самоуправление» 

обучающийся будет: 

1) иметь представление об основных направлениях деятельности в системе местное 

управление и самоуправление; 

2) описывать и толковать сущность и систему государственной власти и 

управления, местного самоуправления; 

3) анализировать проблемы функционирования и развития государства и его 

региональных и местных  образований, проблемы взаимодействия человека и общества;  

4) применять инструменты и технологии, использующиеся при подготовке 

различных целевых программ и проектов социально-экономического развития местных 

образований. 

5) ориентироваться в проблемах местное управление и самоуправление; 

6) правильно ориентироваться в действующем законодательстве, используя 

полученные знания в практической деятельности в сфере местное управление и 

самоуправление. 

 

 

The discipline is aimed at the Local government activities in the field of economy and 

social development of the country and regions, which gives an idea of the analysis of socio-

economic development of the regions of Republic of Kazakhstan and decision-making to 

improve the socio-economic situation in the regions of Republic of Kazakhstan in the study of 

the historical dynamics of the formation. 

The purpose of the course - to form studentov understanding of local government and 

self-government as tselostnoy system that provides targeted decision-making related to socio-
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economic development of the administrative-territorial entity, and their implementation; has a 

complex hierarchical structure, kotoroy elements interact within a single legal, 

ekonomicheskogo and financial space in the region and the country. 

As a result of studying the discipline «Local government and self-government» the 

student will: 

1) be aware of the main activities in the system of local government and self-government; 

2) describe and interpret the essence and system of state power and management, local 

self-government; 

3) analyze the problems of functioning and development of the state and its regional and 

local entities, the problems of interaction between man and society; 

4) apply the tools and technologies used in the preparation of various targeted 

programmes and projects for the socio-economic development of local entities; 

5) recognize and navigate the problems of local government and self-government; 

6) properly navigate the current legislation, using the knowledge gained in practice in the 

field of local government and self-government t. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Қазақстан тарихы - мектеп курсы, Құқық 

негіздері - мектеп курсы, Адам және қоғам – мектеп курсы. 

Современная история Казахстана, История Казахстана – школьный курс, Основы 

права – школьный курс, Человек и общество – школьный курс. 

The modern history of Kazakhstan, History of Kazakhstan - school course, Basics of law 

- school course, Man and Society- school course. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу, Кәсіпорын экономикасы 

Государственное регулирование социальной сферы, Экономика предприятия 

State regulation of the social sphere,Economy of Enterprises 

 

 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

Пән маркетингтің теориялық негіздерін, методологияны, нарықты және оның 

конъюнктурасын, маркетингтік зерттеулерді, кәсіпорындағы маркетингті басқаруды 

талдауды, нарықтың қажеттілігін болжау және бағалауды, өндірісті қоғамдық сұранысқа 

және нарық талаптарына бейімдеу үшін жағдай жасауды, кәсіпкерлік қызмет түрлерінде 

бағдарлануды, нарықты мұқият зерттеу негізінде өндірісті және өткізуді басқаруды 

меңгеруге бағытталған.  

Пәннің мақсаты - теориялық негіздері мен санатты тұжырымдамалық маркетингтік 

аппаратарды зерттеу және қолдану элементтері мен кәсіпорындардың маркетингтік 

қызметінің принциптерін практикалық дағдыларын меңгеру. 

Мазмұны: теориялық негіздері және маркетинг тұжырымдамасы; менеджмент және 

маркетинг бақылау; нарықтық сегменттеу және болжау өнім; маркетинг жүйесіндегі 

сауда саясаты; баға және баға стратегиясы. тарату жүйесі мен өнім тарату; өнімдер мен 

қызметтердің насихаттау; ақпараттық жүйесін және маркетинг зерттеулер; маркетинг 

қоршаған ортаны қорғау және оның құрамдас бөліктері; стратегиялық маркетинг 

жоспарлау. 

 «Маркетинг » пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өндірістік жүйедегі маркетинг элементтерінің мазмұны, рөлі және орны туралы 

түсінікке ие болу;  

2) негізгі терминдердің мазмұны туралы түсінік болу;  

3) нақты зерттеу әдістерін пайдалана отырып, нарыққа зерттеулер жүргізу;  

4) практикалық қызметте зерттеудің негізгі әдістерін қолдану;  

5) бастапқы деректерді алу арқылы маркетингтік зерттеулер әзірлеу және жүргізу; 

6) білім беру процесінде алынған білімді белгісіздік жағдайында экономикалық, 

әлеуметтік, техникалық және басқа да факторларды ескере отырып, шешімдер қабылдау 

үшін (жеке және командада) қолдануға;; 
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Дисциплина направлена на изучение теоретических основ маркетинга, 

методологии, рынка и его конъюнктуры, маркетинговых исследований, анализ 

управления маркетингом на предприятии, прогнозирование и оценку потребностей 

рынка, создание условий для приспособления производства к общественному спросу и 

требованиям рынка, умение ориентироваться в видах предпринимательской 

деятельности, управлять производством и сбытом на основе тщательного исследования 

рынка. Цель дисциплины - изучение теоретических основ и категориально-понятийного 

аппарата маркетинга, а также овладение практическими навыками по применению 

элементов и принципов маркетинга в деятельности предприятий.  

Содержание дисциплины: теоретические основы и концепции маркетинга; 

управление и контроль маркетинга; сегментирование рынка и прогнозирование товара; 

товарная политика в системе маркетинга; ценообразование и ценовые стратегии; система 

распределения и товародвижения. продвижение товаров и услуг; система маркетинговой 

информации и маркетинговых исследований; маркетинговая среда и ее составляющие; 

стратегическое планирование маркетинга; 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» обучающийся будет: 

1) иметь представление о содержании, роли и места элементов маркетинга в 

производственной системе;  

2) иметь представление о содержание основных терминов;  

3)  проводить исследования рынка с использованием конкретных 

исследовательских методик;  

4)  использовать основные методы исследования в практической деятельности;  

5) разработать и проводить маркетинговых исследований посредством получения 

первичных данных; 

6)  применять полученные в процессе обучения знания для принятия решений 

(индивидуальных и в команде) с учетом экономических, социальных, технических и 

других факторов в условиях неопределенности; 

 

The discipline is aimed at studying the theoretical foundations of marketing, 

methodology, market and its conjuncture, marketing research, analysis of marketing 

management in the enterprise, forecasting and assessing the needs of the market, creating 

conditions for adapting production to public demand and market requirements, the ability to 

navigate in the types of business, manage production and sales on the basis of careful market 

research.  

The purpose of the discipline - the study of theoretical fundamentals and categorical 

conceptual marketing apparatus and the mastery of practical skills of application elements and 

principles of marketing activity of the enterprises. 

Contents: theoretical foundations and concepts of marketing; мanagement and control of 

marketing. мarket segmentation and forecasting product; trade policy in the marketing system; 

pricing and pricing strategies; the distribution system and product distribution; promotion of 

products and services; marketing information system and marketing research; marketing 

environment and its components; strategic marketing planning. 

As a result of studying the discipline «Marketing» the student will: 

1) have an idea of the content, role and place of marketing elements in the production 

system;  

2) be aware of the content of the main terms;  

3) conduct market research using specific research techniques;  

4) use the basic research methods in practice;  

5) develop and conduct market research by obtaining primary data; 

6) apply the knowledge gained in the course of training for decision-making (individual 

and team) taking into account economic, social, technical and other factors in conditions of 

uncertainty; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Микроэкономика, Құқық 

негіздері  

Экономическая теория, Математика для экономистов, Микроэкономика, Основы 

права 
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Economic Theory, Mathematics for economists, Microeconomics, Bases of law  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Бизнесті ұйымдастыру (ағылшын тілінде), Кәсіпкерлік 

және бизнес 

Экономика предприятия, Организация бизнеса (на анг. языке), 

Предпринимательство и бизнес  

Economy of Enterprises, Business organization (in English language), Entrepreneurship 

and Business  

 

 

Мемлекеттік сектордағы менеджмент 

Менеджмент государственного сектора 

Management of public sector 

Пән экономиканың мемлекеттік секторында басқарудың теориялық негіздерін, 

модельдерін, нысандары мен әдістерін меңгеруге, білім алушылардың экономиканың 

мемлекеттік секторының қызмет ету заңдылықтарын, басқарудың нысандары мен 

әдістерінің ерекшелігі мен ерекшеліктерін түсінуіне қол жеткізуге, құбылыстарды, 

процестерді, механизмдерді, экономиканың мемлекеттік секторының қызмет ету 

нәтижелері мен әсерлерін талдау және бағалау әдістерін меңгеруге, мемлекеттік секторын 

басқару проблемаларын анықтау қабілетін дамытуға және әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік өлшемдерін, тәуекелдерді бағалауды және ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларды ескере отырып, оларды шешу тәсілдерін ұсынуға бағытталған. 

Мақсаты – білім алушыларға үкімет пен бизнес арасындағы ара-қатынас бір 

жағынан, жеке кәсіпкерлердің стратегиясы мен тактикасына, ал екінші жағынан, 

мемлекеттік экономикалық саясат процесіне қалайша ықпал ететінін түсінуге мүмкіндік 

беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Мемлекеттік сектордағы 

менеджмент: қызметтің ерекше түрі және білім саласы, мемлекеттің реттеушілік қызметі 

және қоғамдық мүдде,  нарық: бәсекелестік және тиімділік, олигополия және жасырын 

келісім, табиғи монополиялар және экономикалық реттеу, экономикадағы мемлекеттік 

кәсіпкерліктің ролі және функциялары, экономиканың әртүрлі салаларындағы 

мемлекеттік кәсіпкерліктің дамуы, қоғамдық шығындар , нарықтарды реттеу және 

мемлекетік кәсіпкерлік, мемлекеттік сектордағы стратегиялық басқару жүйесі. 

«Мемлекеттік сектордағы менеджмент» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың мемлекеттік секторының негізгі сипаттамалары мен жұмыс істеу 

заңдылықтары, оның ерекшелігі мен басқару ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу; 

2) оқу әдебиетімен жұмыс істеу, оқу материалын оны зерделеу мен меңгерудің 

уақыты мен реттілігіне бөлу;  

3) экономиканың мемлекеттік секторын басқару процестерінде себеп-салдарлық 

байланыстар анықталған кезде алынған білімді пайдалануға;   

4) экономиканың мемлекеттік секторының, оны басқарудың құбылыстарын, 

процестерін, механизмдерін, нәтижелері мен әсерлерін талдау және бағалау; тезистер, 

схемалар, кестелер, графиктер мен диаграммалар құру және оларды талдау;  

5) практикалық мәселелер мен проблемаларды шешу үшін мемлекеттік сектор 

менеджменті саласындағы жүйелік және ахуалдық талдау әдістерін пайдалану;  

6) мемлекеттік сектор менеджменті саласындағы сұрақтарға жауаптарды құрастыру 

және талдау. 

 

Дисциплина направлена на изучение теоретических основ, моделей, форм и 

методов управления в государственном секторе экономики, на достижение понимания 

обучающимися закономерностей функционирования государственного сектора 

экономики, специфики и особенностей форм и методов управления, на овладение 

методами анализа и оценивания явлений, процессов, механизмов, результатов и эффектов 

функционирования государственного сектора экономики, его управления,на развитие 

способности выявления проблем управления государственного сектора экономики и 

предложения способов их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий. 
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Цель курса – овладение обущающих современными знаниями, умениями и 

навыками в области менеджмента государственного сектора экономики.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: принципы 

менеджмента государственного сектора.  Государственный сектор в смешанной 

экономике. Государственно-частный рынок. Система государственных закупок (заказов). 

Формы общественных расходов. Социальное неравенство, бедность и социальные 

программы (эффективность и справедливость). Финансирование производства товаров и 

услуг в государственном секторе. Государственные предприятия. Управление 

предприятиями с государственным участием. Маркетинг государственных благ и услуг. 

Государственная политика в области науки и техники. Стратегия экономической 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент государственного сектора» 

обучающийся будет: 

1) иметь представление об основных характеристик и закономерностях 

функционирования государственного сектора экономики, его специфику и особенности 

управления; 

2) работать с учебной литературой, распределять учебный материал во времени и 

последовательности его изучения и усвоения;  

3) использовать, полученные знания при выявлении причинно-следственных  связей в 

процессах управления государственным сектором экономики; самостоятельно  

4) анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты 

функционирования государственного сектора экономики, его управления; составлять 

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

5) использовать методы системного и ситуационного анализа в области менеджмента 

государственного сектора  для решения практических вопросов и проблем;  

6) составлять и анализировать ответы на вопросы в области менеджмента 

государственного сектора. 

 

The discipline is aimed at studying the theoretical foundations, models, forms and 

methods of management in the public sector of the economy, achievement of an understanding 

of the students of the regularities of the functioning of the public sector of the economy, the 

specifics and characteristics of forms and methods of management, to master the methods of 

analysis and evaluation of phenomena, processes, mechanisms, results and effects of the 

functioning of the public sector of the economy, its management,to develop the ability to 

identify problems of management of the public sector of the economy and propose ways to 

solve them, taking into account the criteria of socio-economic efficiency, risk assessment and 

possible socio-economic consequences. 

By the aim of study of discipline «Management of public sector» is capture by modern 

knowledge, abilities and skills in area of management of public sector of economy. 

Course content: the principles of management of the public sector. The public sector in a 

mixed economy. Public-private market. The system of state purchases (orders). Forms of public 

expenditure. Social inequality, poverty and social programs (efficiency and equity). Funding for 

the production of goods and services in the public sector. State-owned enterprises. Management 

of companies with state participation. Marketing of public goods and services. The state policy 

in the field of science and technology. The strategy of economic security. 

As a result of studying the discipline «Management of public sector» the student 

will: 

1) to have an idea of the main characteristics and laws of functioning of the public sector 

of economy, its specificity and features of management; 

2) work with educational literature, distribute educational material in time and sequence 

of its study and assimilation;  

3) use the knowledge gained in identifying cause-and-effect relationships in the 

management of the public sector of the economy; independently  

4) to analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of 

the functioning of the public sector of the economy, its management; to make abstracts, 

diagrams, tables, graphs and diagrams and analyze them;  
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5) use the methods of system and situation analysis in the field of public sector 

management to address practical issues and problems;  

6) preparation and analysis of answers to questions in the field of public sector 

management. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Қазақстан тарихы - мектеп курсы, Құқық 

негіздері - мектеп курсы, Адам және қоғам – мектеп курсы. 

Современная история Казахстана, История Казахстана – школьный курс, Основы 

права – школьный курс, Человек и общество – школьный курс. 

The modern history of Kazakhstan, History of Kazakhstan - school course, Basics of law 

- school course, Man and Society- school course. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Бизнесті ұйымдастыру (ағылшын тілінде), Кәсіпкерлік 

және бизнес 

Экономика предприятия, Организация бизнеса (на анг. языке), 

Предпринимательство и бизнес  

Economy of Enterprises, Business organization (in English language), Entrepreneurship 

and Business  

 

 

Салалық инновациялық менеджмент 

Отраслевой инновационный менеджмент 

Industryinnovativemanagement 

Пән саласлық нновациялық менеджмент әдістерін практикалық зерттеу және 

қолдану арқылы инновациялық менеджменттің қаржы-шаруашылық қызметінің жұмыс 

істеу тиімділігін, инновациялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістері 

туралы білімді қалыптастыру, бизнес-жоспарларды әзірлеу, инновациялық менеджмент 

және жобаларды басқару құралдары мен механизмдерін практикалық қолдану арқылы 

инновациялық менеджменттің Қаржы-шаруашылық қызметінің жұмыс істеу тиімділігін 

зерттеуге бағытталған. 

Мақсаты- инновациялық өзгерістерді жүзеге асыру саласындағы білім мен 

дағдыларды қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Курс студенттерде инновациялар 

мен оларды басқару механизмдері туралы білім алуға бағыттайды. Инновациялық 

менеджменттің ұйымдық-экономикалық моделі. Инновацияның тиімділігін бағалау 

әдістемесі. 

«Салалық инновациялық менеджмент» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) менеджменттің инновациялық технологиялары саласында ғылыми-зерттеу 

қызметінің техникаларын меңгеру; 

2) инновациялық қызметті басқарудың проблемалық мәселелерін ғылыми шешу, 

елдің және нақты өндірістің инновациялық даму деңгейін бағалау әдістерін меңгеру; 

3) қазақстандық экономикалық жағдайларда инновациялардың тиімділігі мен 

тиімділігін бағалау әдістемесін қолдану; 

4) инновациялық менеджмент практикасының заманауи жетістіктерін қолдану; 

5) инновациялық менеджмент саласындағы міндеттерді шешу үшін арнайы 

бағдарламалық құралдарды пайдалану; 

6) басқарушылық шешімдерді дайындау және негіздеу үшін ақпаратты жүйелеу 

және жинақтау. 

 

Дисциплина направлена на изучение эффективности функционирования 

финансово-хозяйственной деятельности отраслевого инновационного менеджмента 

путем практического изучения и использования методов инновационного менеджмента, 

формирование знаний о методах оценки экономической эффективности инновационных 

проектов, разработки бизнес-планов, практическом применение инструментов и 

механизмов инновационного менеджмента и управления проектами. 

Цель - формирование знаний и навыков в области подготовки и осуществления 

инновационных изменений. 
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Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Система знаний об 

инновациях и механизме управления ими. Организационно-экономическая модель 

инновационного менеджмента. Методика оценки эффективности инноваций. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

В результате изучения дисциплины «Отраслевой инновационный 

менеджмент» обучающийся будет: 

1) владеть техниками научно-исследовательской деятельности, в области 

инновационных технологий менеджмента; 

2) владеть методами научного решения проблемных вопросов управления 

инновационной деятельностью, оценки инновационного уровня развития страны и 

конкретного производства; 

3) применять методику оценки эффекта и эффективности инноваций в 

казахстанских экономических условиях; 

4) применять современные достижения практики инновационного менеджмента; 

5) использовать специальные программные средства для решения задач в сфере 

инновационного менеджмента; 

6) систематизировать и обобщать информацию для подготовки и обоснования 

управленческих решении. 

 

The discipline is the efficiency of financial and economic activities of innovation 

management through practical study and use of methods of innovation management, the 

formation of knowledge about the methods of assessing the economic efficiency of innovative 

projects, the development of business plans, the practical use of tools and mechanisms of 

innovation management and project management. 

The aim is to develop knowledge and skills in the preparation and implementation of 

innovative changes. 

The content of the discipline includes the main sections: the system of knowledge about 

innovations and the mechanism of their management. Organizational and economic model of 

innovation management. Methodology for evaluating the effectiveness of innovations. 

As a result of studying the discipline «Industryinnovativemanagement» the student 

will: 

1) master the techniques of research activities in the field of innovative management 

technologies; 

2) to know the methods of scientific solutions to problems of innovation management, 

assessment of the innovative level of development of the country and a particular production; 

3) apply methods of assessing the effect and effectiveness of innovations in Kazakhstan's 

economic conditions; 

4) apply modern achievements of innovation management practice; 

5) use special software to solve problems in the field of innovation management; 

6) systematize and summarize information for the preparation and justification of 

management decisions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Маркетинг, Менеджмент, Микроэкономика, Макроэкономика, Кәсіпорын 

экономикасы, Менеджмент, Қаржы. 

Маркетинг, Менеджмент, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика 

предприятия, Менеджмент, Финансы. 

Marketing, Management, Microeconovics, Macroeconomics, Economy of еnterprises, 

Economy of еnterprises, Management, Finance. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Инновационный менеджмент, Логистика, Управление рисками в отраслях 

Инновациялық менеджмент, Логистика, Салалардағы тәуекелдерді басқару 

Innovative management, Logistics, Management рисками in industries 

 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Economy of enterprises 
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Пән қоғам үшін қажетті материалдық-заттық игіліктерді құру үрдісінің әлеуметтік-

экономикалық және әкімшілік-шаруашылық механизмін зерттеуге,шаруашылық 

шешімдерді әзірлеу және қабылдауда кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 

нәтижелерін өз бетінше талдай білуге бағытталған. 

Мақсаты-студенттерді кәсіпорын деңгейынде экономиканы жүргізудің, нарықтық 

жағдайда бизнесті жүргізудің негізгі нысандары мен әдістерін оқыту. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  Кәсіпорынды  құру және 

дамытудың мақсаты мен міндетін. Кәсіпорының   өндірістік және  нарықтық байланысы. 

Негізгі және айналым құралдарын. Персонал және еңбек ақы төлеу. Маркетингтік, 

өндірістік, инвестициялық және  инновациялық кызметі. Кәсіпорынның экономикалық 

стратегиясы. 

 «Кәсіпорын экономикасы» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі кәсіпорынды басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздерін түсіну; 

2) кәсіпорынның өндірістік қуатын, кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық 

қызметінің нәтижелерін есептеуді орындау; 

3) кәсіпорын қызметінің кірісі мен техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

есептеу; 

4) еңбекақы төлеудің тиімді нысанын таңдау;  

5) жаңа техника мен технологияны қолданудан экономикалық тиімділікті есептеу; 

6) тез өзгеретін ақпарат ағымында жедел бағдарлану; кәсіпорынның стратегиясы 

мен тактикасын құру; 

 

Дисциплина направлена на изучение социально-экономического и 

административно-хозяйственного механизма процесса создания необходимых для 

общества материально-вещественных благ,выработки умения самостоятельно 

анализировать результаты хозяйственной деятельности предприятия в разработке и 

принятии хозяйственных решений. 

Цель - научить обущающий ведению экономики на уровне предприятия на основе 

форм и методов ведения бизнеса в рыночных условиях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Цели и задачи 

создания и развития предприятия. Производственные и рыночные связи предприятия. 

Основные и оборотные средства. Персонал и оплата труда. Маркетинговая, 

производственная, инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. 

Экономическая стратегия предприятия. 

В результате изучения дисциплины «Экономика предприятия» обучающийся 

будет: 

1) понимать теоретические и методологические основы управления современным 

предприятием; 

2) выполнять расчеты производственной мощности предприятия, результатов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

3) рассчитать доход  и технико-экономические показатели деятельности  

предприятия; 

4) выбрать эффективную форму оплаты труда;  

5) рассчитать экономический эффект от применения новой техники и технологии; 

6)  оперативно ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации; 

строить стратегию и тактику предприятия; 

 

This discipline is an independent economic discipline, which is the subject of study is the 

activity of the enterprise, the development process and economic decision-making. 

The goal - to teach the students keeping the economy at the level of the enterprise, based 

on the forms and methods of doing business in the market conditions. 

Contents: Aims and objectives of the establishment and development of the enterprise. 

Production and marketing communications company.Fixed and current assets.Personnel and 

remuneration.Marketing, production, investment and innovation activities of the company.The 

economic strategy of the enterprise. 

As a result of studying the discipline «Economy of enterprises» the student will: 
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1) understand the theoretical and methodological foundations of modern enterprise 

management; 

2) perform calculations of the production capacity of the enterprise, the results of 

production and economic activity of the enterprise; 

3) calculate the income and technical and economic indicators of the enterprise; 

4) choose an effective form of remuneration;  

5) calculate the economic effect of the use of new equipment and technology; 

6) quickly navigate the flow of rapidly changing information; build strategy and tactics of 

the enterprise; 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Статистика, Эконометрика, Экономикалық ілім, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Статистика, Эконометрика, Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Statistics, Econometrics, Economic Theory, Microeconomics, Mаcroeconomics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Инновационный менеджмент, Логистика, Управление рисками в отраслях 

Инновациялық менеджмент, Логистика, Салалардағы тәуекелдерді басқару 

Innovative management, Logistics, Management рисками in industries 

 

 

Кәсіпорынның кадрлық саясаты 

Кадровая политика предприятия 

Skilled politics of enterprise 

Пән кәсіпорынның қолданыстағы заңнаманы сақтау жағдайында экономикалық 

және әлеуметтік әсерді алуға бағыттайтын кадрлармен жұмыс жүйесін зерттеуге, ұйым 

кадрларының сандық және сапалық құрамын жаңарту және сақтау үдерістерінің оңтайлы 

теңгерімін қамтамасыз етуге бағытталған. 

Мақсаты– студенттерді ұйымның қажеттіліктеріне, қолданыстағы заңнамасының 

талаптарына және еңбек нарығының жай-күйін сәйкес, кадрлардың сандық және сапалық 

құрамын жаңарту және сақтау үдерістердің оңтайлы теңгерімін қамтамасыз етуді үйрету.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Кадрлық саясаттың теориялық 

негіздері. Кадрлық саясатты жіктеу. Пассивті, реактивті, алдын алу және белсенді 

кадрлық саясат. Кадрлық  саясаттың ашық және жабық түрі. Кадрлық саясаттың 

құрылымы. Кәсіпорындағы кадр қызметінің тәсілдерін құру. Кадрлық саясатты жобалау 

кезеңдері. Қызметкерлерді қабылдау. Персоналдың бейімделуі. Персоналды оқыту және 

дамыту. Персонал жылжыту. Персонал еңбегі мотивациялау және ынталандыру. 

Кәсіпорын персоналының қозғалысын, құрылымын және құрамын талдау. Кадрлық 

саясатты ерекшеліктері. 

 «Кәсіпорынның кадрлық саясаты» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) кадр саясатының мәні мен мәнін түсіну; 

2) кәсіпорынның кадр саясатын кәсіпорынның стратегиясымен байланыстыру;  

3) персоналды басқару тиімділігін арттырудың қазіргі заманғы бағыттары туралы 

түсіну; 

4) кадр саясатындағы баламаларды көру. 

5) кәсіпорын персоналының құрылымын талдау; 

6) сандық көрсеткіштердің көмегімен кәсіпорындағы кадрлар қозғалысын бағалау. 

 

Дисциплина направлена на изучение систем работы с кадрами, которая 

ориентирует предприятие на получение как экономического, так и социального эффекта 

при условии соблюдения действующего законодательства, в обеспечении оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 

организации. 

Цель – научить обущающий обеспечению оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с 

потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и 

состоянием рынка труда. 



 

32 

 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теоретические 

основы кадровой политики. Классификация кадровой политики. Пассивная, реактивная, 

превентивная и активная кадровая политика. Открытый и закрытый тип кадровой 

политики. Структура кадровой политики. Подходы к построению кадровой службы на 

предприятии. Этапы проектирования кадровой политики. Набор персонала. Адаптация 

персонала. Обучение и развитие персонала. Продвижение персонала. Мотивация и 

стимулирование труда персонала. Анализ движения, структуры и состава персонала 

предприятия. Особенности кадровой политики.  

В результате обучения дисциплины «Кадровая политика предприятия» 

обучающийся будет: 

1) понимать сущность и значение кадровой политики; 

2) увязывать кадровую политику предприятия со стратегией предприятия;  

3) иметь представление о современных направлениях повышения эффективности 

управления персоналом; 

4) видеть альтернативы в кадровой политике. 

5) анализировать структуру персонала предприятия; 

6) оценивать движение кадров на предприятии с помощью количественных 

показателей. 

 

Discipline is directed on studying of system of personnel management that the company 

focuses on obtaining both economic and social effect subject to the current legislation, 

providing the optimum balance of processes of updating and preservation of numerical and 

qualitative composition of personnel of the organization. 

The purpose-to teach students to ensure an optimal balance of processes of updating and 

maintaining the numerical and qualitative composition of personnel in accordance with the 

needs of the organization, the requirements of the current legislation and the state of the labor 

market. 

The content of the discipline includes the main sections: theoretical foundations of 

personnel policy. Classification of personnel policy. Passive, reactive, preventive and active 

personnel policy. Open and closed type of personnel policy. Structure of personnel policy. 

Approaches to the construction of personnel services in the enterprise. Stages of personnel 

policy design. Recruitment. Adaptation of the staff. Personnel training and development. Staff 

promotion. Motivation and stimulation of staff. Analysis of the movement, structure and 

composition of the company's personnel. Features of personnel policy.  

As a result of the discipline «Skilled politics of enterprise» the student will: 

1) understand the essence and importance of personnel policy; 

2) link the personnel policy of the enterprise with the strategy of the enterprise;  

3) to have an idea of modern directions of increase of efficiency of personnel 

management; 

4) to see alternatives in personnel policy. 

5) analyze the structure of the company's personnel; 

6) evaluate the movement of personnel in the enterprise using quantitative indicators. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтану, Саясаттану, Менеджмент. 

Социология, Политология, Менеджмент. 

Sociology, Political science, Management.  

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Инновационный менеджмент, Логистика, Управление рисками в отраслях 

Инновациялық менеджмент, Логистика, Салалардағы тәуекелдерді басқару 

Innovative management, Logistics, Management рисками in industries 

 

 

Ұйымдағы тәртіп 

Организационное поведение 

Organizational behaviour 

Пән қазіргі заманғы ұйымдарда персоналмен жұмыс істеудің отандық және 

шетелдік тәжірибесі негізінде әзірленген тиімді психологиялық амалдармен танысуға, 
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тиімді мінез-құлықтың әртүрлі формалары, сондай-ақ тиімділігі аз мінез-құлықтың 

көрініс табатын жүйе ретінде, білімді зерделеуге бағытталған.  

Мақсаты - ұйымдағы тұлға мен топтың тәртібінің заңдылықтарын оқу,тәртіпке  

әсер ететіні қазіргі заманғы нысандары мен әдістерін зерттеу, топтарды қалыптастыру 

ұстанымдары,ортақ мақсаттарымен біріккен,және бүкіл ұйымның тиімділігін 

арттыруға,ұйымдық тәртіпке әсер ететін  әдістерін іріктеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Ұйымдағы тәртіп негіздерін. 

Ұйымдардың адам тәртібі теориясы. Ұйымдағы тұлға. Уәждеме және нәтижелік. 

Ұйымдағы көшбасшылық. Ұйымдағы коммуникативтік тәртіп.Талдау және ұйымдағы 

жобалау. Ұйымдағы тәртіпті басқару.Ұйымдағы өзгерістер. Ұйымдағы жеке даму. 

Ұйымдағы тәртіп маркетингі. Халықаралық бизнестегі  тәртіпті ұйымдастыру. 

 «Ұйымдағы тәртіп» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1)  қазіргі заманғы менеджері үшін ұйымдағы тәртіп мәнін; ұйымдастыру теориясы 

қалыптастыру және дамытуды; ұйымдағы тәртіп  пәнінің негізгі  құраушылыарын; 

ұйымдағы  тәртіп әдістемесін; 

2) топ тәртібін құру; ресми және бейресми топтар тұлғааралық қарым-қатынас 

орнатуды; келіссөздер жолымен конфликтіні басқаруды; 

3)  басқару жүйелерін және мінез-құлық модификацияларын зерттеу кезінде 

ұйымдастырушылық ортаны өз бетінше талдау және сараптамалық бағалаудың әртүрлі 

әдістерін қолдану; 

4)  ұйымдастыру ортасын жобалауға әсер ететін факторларды ескеру; 

5)  қызметкерлердің, қызметкерлер топтарының, жалпы ұжымның 

ұйымдастырушылық тәртібін басқару әдістерін қолдану 

6) шешім қабылдау үшін шығармашылық көзқарасты; ұйым қызметінің  

тиімділігін жеке және топтық әрекетін басқару; психологилық кеңесті қолдану. 

 

Дисциплина направлена на ознакомление с эффективными психологическими 

подходами, разработанными на основе отечественного и зарубежного опыта в работе с 

персоналом в современных организациях, изучении организации как системы, в которой 

проявляются различные формы поведения как адекватного проявления, так и 

малоэффективного поведения.  

Цель - изучение закономерностей организационного поведения личностии группы, 

современных форм и методов воздействия на поведение, принципов формирования 

групп, объединенных едиными целями, ивыявление особенностей выбора методов 

воздействия на организационноеповедение, способствующего повышению 

эффективности деятельностивсей организации. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Основы 

организационного поведения. Теории поведения человека в организации. Личность в 

организации. Мотивация и результативность. Лидерство в организации. 

Коммуникативное поведение в организации. Анализ и конструирование организации. 

Управление поведением организации. Изменения в организации. Персональное развитие 

в организации. Поведенческий маркетинг в организации. Организационное поведение в 

системе международногобизнеса.  

В результате обучения дисциплины «Организационное поведение» 

обучающийся будет: 

1) иметь представление сущности организационного поведения для современного 

менеджера; становление и развитие теории организации; основные составляющие 

предмета организационного поведения; методологию организационного поведения; 

2)  построить групповое поведение; строить межличностные отношения в 

формальных и неформальных группах; управлять конфликтом методом переговоров; 

3) самостоятельно анализировать организационную среду и применять различные 

методы экспертных оценок при исследовании систем управления и модификаций 

поведения; 

4)  учитывать факторы, влияющие на проектирование организационной среды; 

5)  использовать методы управления организационного поведения сотрудников, 

групп сотрудников, коллектива в целом 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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6) применения творческого подхода к принятию решений; управления поведением 

индивида и группы в соответствии с критериями эффективности деятельности 

организации; применения психологического консультирования. 

 

The discipline is aimed at introduction with effective psychological approaches 

developed based on domestic and foreign experience to work with staff in modern 

organizations, the study of the organization as a system in which various forms of behavior are 

manifested as an adequate manifestation, so ineffective behavior. The purpose of discipline: the 

study of patterns of organizational behavior of individuals and groups, modern forms and 

methods of influence on behavior, principles of forming groups united by common goals and 

the identification of the features selection methods of influence on organizational behavior, 

enhance the efficiency of the entire organization. 

Brief description of the course: Fundamentals of organizational behavior. Theories of 

human behavior in organizations. The person in the organization. Motivation and performance. 

Leadership in the organization. Communicative behavior in the organization. Analysis and 

design of the organization. Behavior management organization. Changes in the organization. 

Personal development in the organization. Behavioral marketing organization. Organizational 

behavior in the international business. 

As a result of the discipline «Organizational behaviour» the student will: 

1) have an idea of the essence of organizational behavior for the modern Manager; 

formation and development of the theory of organization; the main components of the subject of 

organizational behavior; methodology of organizational behavior; 

2) build group behavior; build interpersonal relationships in formal and informal groups; 

manage conflict through negotiation; 

3) independently analyze the organizational environment and apply various methods of 

expert assessments in the study of management systems and behavior modifications; 

4) consider the factors that affect the design of the organizational environment; 

5) use management methods of organizational behavior of employees, groups of 

employees, the team as a whole 

6) the use of a creative approach to decision - making; management of the behavior of the 

individual and the group in accordance with the criteria of the effectiveness of the organization; 

the use of psychological counseling.Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Маркетинг, Менеджмент,Саясаттану- Әлеуметтану. 

Маркетинг, Менеджмент,Политология-Социология. 

Marketing, Management, Political science-sociology . 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Инновациялық менеджмент, Логистика, Управление рисками в отраслях 

Инновационный менеджмент, Логистика, Салалардағы тәуекелдерді басқару 

Innovative management, Logistics, Management рисками in industries 

 

 

Бизнесті ұйымдастыру (ағылшын тілінде) 

Организация бизнеса (на анг. языке) 

Business organization (in English language) 

Пән бизнесті бағалау негіздерін зерделеуге, бизнесті бағалауда теориялық, 

әдіснамалық және практикалық тәсілдерді қалыптастыруға, әртүрлі объектілердің құнын 

есептеудің негізгі түсініктерін, методологиясын және әдістерін меңгеруге, 

экономикадағы жылжымайтын мүлікті бағалаудың әртүрлі технологияларын 

практикалық қолдану дағдыларын меңгеруге бағытталған. 

Мақсаты - студенттерді бизнесті бағалаудың концептуалды негіздермен таныстыру 

және кәсіпорынның құнын   бағалауды және  бағалау жұмыстарын жүргізумен 

таныстыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Бизнестің құнын  бағалауда шет 

ел тәжрибесі. Бизнесті бағалаудың заманауи түсінігі:  пәні, міндеті, әрекеті. Бағалаудың 

негізігі қағидасы мен  процедурасы. Кәсіпорынның  құнын  бағалау, бизнесті  бағалау. 

Бизнестің құрамына кіретін мүлік пен материалдық емес активтерді бағалау. 

 «Бизнесті бағалау» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) экономикалық ақпарат жүйесінде, шаруашылық жүргізуші субъектілер 

қызметінің сыртқы және ішкі ортасында білімін көрсету;  

2) бағалау алгоритмін әзірлеу;  

3) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

4) тәжірибеде кәсіпорынның құнын есептеуді бағалаудың және оқытудың қазіргі 

заманғы әдістерін қолдану; 

5) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

6) нарықтық қатынастар жағдайында бизнес құнын бағалаудың мәні мен рөлін 

зерттеу. 

 

Дисциплина направлена на изучение основ оценки бизнеса, формирование 

теоретических, методологических и практических подходов к оценке бизнеса, овладение 

основными понятиями, методологией и методиками расчета стоимости различных 

объектов, овладение навыками практического применения разнообразных технологий 

оценки недвижимости в экономике. 

Цель - ознакомление обущающий с концептуальными основами и принципами 

оценки бизнеса, с основами проведения оценочных работ.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Зарубежный опыт 

оценки стоимости бизнеса. Современное понимание оценки бизнеса: предмет, цели, 

подходы. Основные принципы и процедура оценки. Оценка стоимости предприятия, 

оценки бизнеса. Оценка отдельных видов имущества и нематериальных активов, 

входящих в состав бизнеса. 

В результате изучения дисциплины «Оценка бизнеса» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания в системе экономической информации, внешней и 

внутренней среде деятельности субъектов хозяйствования;  

2) разрабатывать алгоритм построения оценок;  

3) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, осмысления 

и анализа экономической информации; 

4) примененять на практике современные методы оценки и обучение расчета 

стоимости предприятия; 

5) генерировать предпринимательские идеи. 

6) изучать сущность и роль оценки стоимости бизнеса (предприятия) в условиях 

рыночных отношений. 

 

The discipline is aimed at studying the basics of business valuation, the formation of 

theoretical, methodological and practical approaches to business valuation, mastering the basic 

concepts, methodology and methods of calculating the value of various objects, mastering the 

skills of practical application of various technologies of real estate valuation in the economy. 

The purpose-to familiarize students with the conceptual foundations and principles of 

business valuation, with the basics of evaluation work.  

The content of the discipline includes the main sections: Foreign experience of business 

valuation. Modern understanding of business valuation: subject, goals, approaches. Basic 

principles and evaluation procedure. Valuation of enterprise, valuation of a business. Valuation 

of certain types of property and intangible assets that make up the business. 

As a result of studying the discipline «Business valuation» the student will: 

1) demonstrate knowledge in the system of economic information, external and internal 

environment of business entities;  

2) develop an algorithm for constructing estimates;  

3) explain the problems of the economy using various methods of collection, 

understanding and analysis of economic information; 

4) apply in practice modern methods of assessment and training in calculating the value 

of the enterprise; 

5) generate entrepreneurial ideas. 

6) to study the nature and role of valuation of business (enterprise) in market relations. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономикалық теория, Макроэкономика, Маркетинг. 
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Экономическая теория, Макроэкономика, Маркетинг. 

Economic Theory, Mаcroeconomics, Marketing. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау, Инновациялық экономика, Кәсіпорында 

тәуекелдерді басқару. 

Бизнес планирование на предприятии, Инновационная экономика, Управление 

рисками на предприятии. 

Planning for the enterprise, Innovative economy, Enterprise risk managemen. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Инновациялық менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорынның өндірістік-

шаруашылық қызметті талдау. 

Инновационный менеджмент, Бизнес-планирование, Анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Investment management,Business planning, Analysis of production and economic 

activity of the enterprise 

 

 

Кәсіпкерлік және бизнес  

Предпринимательство и бизнес  

Entrepreneurship and Business  

Пән студенттерді кәсіпкерлік және бизнес негіздерімен таныстыруға, бизнесті 

жүргізудің негізгі формалары мен ұғымдық аппаратын меңгеруге, кәсіпкерлік және 

кәсіпкерлік қызмет ұғымдарын, олардың ерекшеліктерін, қазіргі замандағы 

кәсіпкерліктің рөлі мен даму үрдістерін ашуға, нарықтық конъюнктураның талдауымен, 

нарықтық экономиканың қызмет ету механизмдерімен танысуға, бизнестің ұйымдық 

және қаржылық негіздерін оқып-үйренуге, кәсіпкерлікті инструментальды қолдаумен 

танысуға кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді зерделеуге бағытталған.Мақсаты - 

кәсіпкерліктің теориялық негіздері мен әдістері, түрлерін  зерделеу.  

Курс мазмұны: экономикадағы мемлекеттің рөлін талдау, бизнесті және 

кәсіпкерлікті дамыту, кәсіпкерлік құралдарын  және  әдістерін талдау нысандары,  ҚР 

кәсіпкерлік перспективалары және мәселелері. 

 «Кәсіпкерлік және бизнес » пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) бизнестің қалыптасу жолдары мен әдістері туралы түсінікке ие болу, қазіргі 

заманғы кәсіпкерліктің мәні мен мақсаты туралы білімдерге ие болу. 

2) тиімді бизнесті ұйымдастырудың қолданыстағы тетіктерін пайдалану, 

басқарушылық мәдениет проблемаларына, бизнесті регламенттейтін құқықтық нормалар 

мен негіздерге, негізгі бизнес-процестерге еркін бағдарлану.  

3) мемлекеттің, экономиканың және бизнестің дамуы арасындағы себеп-салдар 

байланыстарын анықтаған кезде алынған білімді пайдалану; 

4) кәсіпкерлік нәтижелерін, мемлекеттің шаруашылық қызметін дербес талдау және 

бағалау, мемлекет пен жеке бизнестің өзара іс-қимыл моделін талдау және бағалау; 

5) оқу, ғылыми әдебиеттермен, статистикалық көздермен және кәсіпкерлік 

саласындағы нормативтік – құқықтық актілермен жұмыс істеу; 

6) тезистер, құрылымдық-логикалық схемалар, кестелер, кәсіпкерлік мәселелері 

бойынша талдау жасау. 

 

Дисциплина направлена на ознакомление студентов с основами 

предпринимательства и бизнеса, освоение понятийного аппарата и основных форм 

ведения бизнеса, изучение понятия предпринимательства и предпринимательской 

деятельности, их особенностей, раскрытие тенденции развития и роли 

предпринимательства в современном мире, ознакомление с анализом рыночной 

конъюнктуры, механизмами функционирования рыночной экономики, изучение 

организационных и финансовых основ бизнеса, ознакомление с инструментальной 

поддержкой предпринимательства, изучение государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.Цель курса -  изучить теоретические основы, формы и  

методы предпринимательства. 
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Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: анализ роли 

государства в экономике, развитии предпринимательства и бизнеса, анализ форм, 

методов и инструментов предпринимательства, изучение проблем и перспектив 

предпринимательства в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины «Предпринимательство и бизнес » 

обучающийся будет: 

1) Иметь представление о путях и методах становления бизнеса, обладать 

знаниями о сущности и назначении современного предпринимательства. 

2)  использовать существующие механизмы организации эффективного бизнеса, 

свободно ориентироваться в проблемах управленческой культуры, правовых нормах и 

основах, регламентирующих бизнес, основных бизнес-процессах.  

3) использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных  

связей между развитием государства, экономики и бизнеса; 

4) самостоятельно анализировать и оценивать результаты предпринимательства, 

хозяйственную деятельность государства, анализировать и оценивать модели 

взаимодействия государства и частного бизнеса; 

5) работать с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и 

нормативно – правовыми актами в области предпринимательства; 

6) составлять тезисов, структурно-логических схем, таблиц, анализа по вопросам 

предпринимательства. 

 

The discipline is aimed at familiarization of students with the basics of entrepreneurship 

and business, the development of the conceptual apparatus and the basic forms of business, the 

study of the concept of entrepreneurship and entrepreneurship, their characteristics, the 

disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the modern world, familiarization with 

the analysis of market conditions, mechanisms of functioning of the market economy, the study 

of organizational and financial foundations of business, familiarization with the instrumental 

support of entrepreneurship, study of state regulation of entrepreneurial activity. 

The purpose of the course - to explore the theoretical foundations, forms and methods of 

state business. 

Course Content: Analysis of the role of the state in the economy, the development of 

entrepreneurship and business, analysis of the forms, methods and tools of public enterprise, the 

study of the problems and prospects of the state of entrepreneurship in the Republic of 

Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline « Entrepreneurship and Business » the student 

will: 

1) have an idea about the ways and methods of business formation, have knowledge about 

the nature and purpose of modern entrepreneurship. 

2) use the existing mechanisms of effective business organization, freely navigate the 

problems of management culture, legal norms and foundations governing the business, the main 

business processes.  

3) to use the acquired knowledge in identifying cause-and-effect relationships between 

the development of the state, economy and business; 

4) independently analyze and evaluate the results of entrepreneurship, economic activity 

of the state, analyze and evaluate models of interaction between the state and private business; 

5) work with educational, scientific literature, statistical sources and legal acts in the field 

of entrepreneurship; 

6)preparation of abstracts, structural and logical schemes, tables, analysis of 

entrepreneurship. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика, Мемлекеттің 

экономикалық саясаты 

Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономическая 

политика государства 

Economic theory, Macroeconomics, Microeconomics, The economic policy of the state 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Рost-requisites 
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Инновациялық менеджмент, Бизнес-жоспарлау, Кәсіпорынның өндірістік-

шаруашылық қызметті талдау. 

Инновационный менеджмент, Бизнес-планирование, Анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Investment management,Business planning, Analysis of production and economic 

activity of the enterprise 

 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

«Дінтану» пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате изучения дисциплины «Религиоведение» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 
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The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline « Religious studies» the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану. 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология. 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Дағдарысқа қарсы басқару, Инвестициялар және инновациялар экономикасы, Сапа 

менеджмент жүйесі.  

Антикризисное управление, Экономика инвестиций и инноваций, Система 

менеджмента качества.  

Antirecessionary Management, Investment and innovation economy,  Quality 

Management System.  

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Әлеуметтік - экономикалық статистика, Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, 

Басқарушылық талдау  

Социально-экономическая статистика, Социально-экономическое планирование, 

Управленческий анализ 

Socio-economic statistics, Socio-economic Planning, Administrative analysis 

 

 

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование социальной сферы 

State regulation of the social sphere 

Пән әлеуметтік-бағытталған нарықтық экономиканы дамыту жағдайында 

әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудің түрлері мен әдістерін зерделеуге, мемлекеттің 

әлеуметтік саясатының мақсаттары мен құралдарын түсіну мен практикалық игеруге қол 

жеткізуге, ұлттық экономиканың түрлі деңгейлерінде әлеуметтік саланы мемлекеттік 

реттеуді жүзеге асыру мәселелерін анықтау қабілетін дамытуға және әлеуметтік-

экономикалық тиімділік өлшемдерін ескере отырып, оларды шешу тәсілдерін ұсынуға, 

тәуекелдерді және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды бағалауға 

бағытталған.Мақсаты - әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамтамасыз ету жүйелерін, 

әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттарын зерделеу. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:Әлеуметтік саланы мемлекеттік 

реттеудің объективті қажеттілігі және мәні. Әлеуметтік саланың негізгі түсініктері және 

әлеуметтік-экономикалық процестерді басқару. Әлеуметтік саланы қаржыландырудың 

негіздері мен механизмдері. Әлеуметтік саланы реттеудің салалық ерекшеліктері. 

Әлеуметтік-экономикалық процестерді жоспарлау. Әлеуметтік саланың дамуының негізгі 

модельдері. Халықтың өмір деңгейін болжамдау және мемлекеттік реттеу. Еңбек нарығы 



 

40 

 

мен халықтың жұмысбастылығын мемлекеттік реттеу. Әлеуметтік инфрақұрылым 

дамуының аймақтық мәселелері. Әлеуметтік саланы дамыту мен жетілдірудің 

потенциалды мүмкіндіктері. 

«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудің теориялық негіздері туралы түсінікке 

ие болу; 

2) әлеуметтік саланың қызмет ету ерекшелігі, әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік сала 

саласындағы саясат туралы нақты түсінікке ие болуы; 

3) басқарудың құралдары мен әлеуметтiк салаларды дамыту стратегияларын 

қолдану; 

4) әлеуметтік салада саясат жүргізу саласындағы нақты міндеттерді шешу үшін 

қажетті тетіктерді дербес әзірлеу және қолдану 

5) экономикаға мемлекеттік араласу қажеттілігін негіздеу, 

әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу мақсаттарының ағашын салу; 

6) мемлекет қолданатын нысандар мен әдістердің тиімділігі бойынша пікірталас 

жүргізу әлеуметтік саланы реттеу; 

 

Дисциплина направлена на изучение форм и методов государственного 

регулирования социальной сферы в условиях развития социально-ориентированной 

рыночной экономики, на достижение понимания и практического освоения целей и 

инструментов социальной политики государства, на развитие способности выявления 

проблем осуществления государственного регулирования социальной сферы на разных 

уровнях национальной экономики и предложения способов их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Цель курса - изучить положения, раскрывающие понятия социальной сферы, 

социальной политики, сформировать у обущающий компетенции, знания и умения в 

области применении инструментов и механизмов государственного управления 

социальной сферой на практике.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  система  

государственного регулирования социальной сферы;  основные инструменты 

финансирования и управления социальной сферы; планирование и прогнозирование 

социально-экономических процессов; основные модели развития социальной сферы; 

социальная ориентация экономики и использование человеческого капитала; 

государственное регулирование уровня жизни и доходов населения; государственное 

регулирование занятости населения; государственное регулирование социальной 

инфраструктуры; система социальной защиты населения и государственной поддержки 

малообеспеченных граждан; региональные проблемы развития и финансирование 

социальной сферы. 

В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование 

социальной сферы»  обучающийся будет: 

1) иметь представление о теоретических основах государственного 

регулирования социальной сферы; 

2)  иметь четкое представление о специфике функционирования социальной 

сферы, о политике в области социальной сферы на разных уровнях управления; 

3)  применять управленческие инструменты и стратегии для развития отраслей 

социальной сферы; 

4)  самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для 

решения конкретных задач в области проведения политики в социальной сфере 

5) обосновать необходимость государственного вмешательства в экономику; 

построить дерево целей государственного регулирования социальной сферы; 

6) дискуссировать по эффективности применяемых государством форм и методов 

регулирования социальной сферы; 

 

The discipline is aimed at studying the forms and methods of state regulation of the social 

sphere in the conditions ofdevelopment of socially-oriented market economy, achievement of 

understanding and practical development of the goals and instruments of social policy of the 
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state, to development of the abilities to identify problems of state regulation of the social sphere 

at different levels of the national economy and to propose ways to solve them, taking into 

account the criteria of socio-economic efficiency, risk assessment and possible socio-economic 

consequences. 

The course purpose - to study the provisions opening concepts of the social sphere, social 

policy to create at students of competence, knowledge and ability in area use of tools and 

mechanisms of public administration by the social sphere in practice.  

The content of discipline includes the main sections: system of state regulation of the 

social sphere; main instruments of financing and management of the social sphere; planning and 

forecasting of social and economic processes; main models of development of the social sphere; 

social orientation of economy and use of the human capital; state regulation of a standard of 

living and income of the population; state regulation of employment of the population; state 

regulation of social infrastructure; system of social protection of the population and state 

support of needy citizens; regional problems of development and financing of the social sphere. 

As a result of the development of this discipline « State regulation of the social 

sphere» the student will:  

1) have an idea of the theoretical foundations of state regulation of the social sphere; 

2), have a clear understanding of the specifics of the functioning of the social sphere, the 

policy in the field of social sphere at different levels of government; 

3) apply management tools and strategies for the development of social sectors; 

4) self-development and application of the necessary mechanisms to address specific 

challenges in the field of social policy 

5) justify the need for state intervention in the economy; 

build a tree of goals of state regulation of the social sphere; 

6) to discuss the effectiveness of the forms and methods used by the state 

regulation of the social sphere; 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Құқық негіздері, Саясаттану-әлеуметтану 

Современная история Казахстана, Основы права, Политология-Социология. 

The modern history of Kazakhstan, Bases of law, Political science-Sociology 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Әлеуметтік - экономикалық статистика, Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, 

Басқарушылық талдау  

Социально-экономическая статистика, Социально-экономическое планирование, 

Управленческий анализ 

Socio-economic statistics, Socio-economic Planning, Administrative analysis 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

«Қоғамдық сананы жаңғырту пәні» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 
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3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате изучения дисциплины «Модернизация общественного сознания»  

обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 
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modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 

"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline « Modernization of the public 

consciousness» the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the 

main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-

state educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Әлеуметтік - экономикалық статистика, Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, 

Басқарушылық талдау  

Социально-экономическая статистика, Социально-экономическое планирование, 

Управленческий анализ 

Socio-economic statistics, Socio-economic Planning, Administrative analysis 

 

 

Аймақтық саясат 

Региональная политика 

Regional policy 

Пән мемлекеттің аймақтық саясатының тұжырымдамалық-әдіснамалық, саяси және 

теориялық негіздерін, аймақтық саясатты қалыптастырудағы мемлекеттің және нарықтық 

механизмнің арақатынасын, экономикалық-саяси шешімдерді қабылдау механизмдерін, 

экономикалық-саяси жағдайды моделдеу әдістерін, өңірлік саясатты әзірлеу және іске 

асыру мәселелерін 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. 

«Аймақтық саясат» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1)  мемлекеттің аймақтық саясатының негізгі сипаттамалары мен заңдылықтарын 

әзірлеуін және іске асыруын. 
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2)  аймақтық саясаттың мәселелерін практикалық тұрғыда шешу үшін, жүйелік, 

экономикалық, саяси және ситуациялық талдау әдістерін пайдалану. 

3)  мемлекеттің аймақтық саясат аумағында жүйелі, экономикалық, саяси, 

ахуалдық талдау әдістермен. 

4)  ҚР және ШҚО аудандарының экономикалық дамуындағы негізгі үрдістерді 

дербес анықтау; 

5)  белгісіздіктің табиғат қорғау іс-шараларын іске асыру тиімділігін бағалау 

бойынша тапсырмаларды дайындауды өз бетінше жүзеге асыру; 

6)  әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен 

іс-шараларды әзірлеу. 

 

Дисциплина изучает концептуально-методологические, политологические и 

теоретические основы региональной политики государства, соотношение государства и 

рыночного механизма при формировании региональной политики, механизмы принятия 

экономико-политических решений, методы моделирования экономико-политической 

ситуации, проблемы разработки и реализации региональной политики. 

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 «Региональная политика»  обучающийся 

будет: 

1) понимать  основные характеристики и закономерности разработки и реализации 

региональной политики государства; 

2) использовать методы системного, экономического, политического и 

ситуационного анализа в области  разработки, реализации, оценки эффективности 

региональной политики, для решения практических вопросов и проблем региональной 

политики;  

3) использовать  методы  системного, экономического, политического, 

ситуационного анализа в области региональной политики государства. 

4) самостоятельно определять основные тенденции в экономическом развитии 

районов  РК и ВКО; 

5) самостоятельно осуществлять подготовку заданий по оценке эффективности 

реализации природоохранных мероприятий неопределенности; 

6) разрабатывать предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ. 

 

The discipline studies the conceptual,methodological, political and theoretical 

foundations of the regional policy of the state, the ratio of the state and the market mechanism 

in the formation of regional policy, mechanisms of economic and political decision-making, 

methods of modeling the economic and political situation, the problems of development and 

implementation of regional policy.. 

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; 
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modeling methods of economic and political situation; problems of development and 

implementation of regional policy. 

As a result of the development of this discipline «Regional policy» the student will:  

1)  the main characteristics and patterns of development and implementation of regional 

policy. 

2) 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; 

3)  methods of system, economic, political, situational analysis in the field of regional 

policy; 

4) independently determine the main trends in the economic development of the regions 

of Kazakhstan and East Kazakhstan region; 

5) independently carry out preparation of tasks on assessment of efficiency of 

implementation of nature protection actions.; 

6) develop proposals and activities for the implementation of the developed projects 

and programs. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Құқық негіздері 

Экономическая теория, Микроэкономика, Основы права 

 Economic theory, Microeconomics, Law basics 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Әлеуметтік - экономикалық статистика, Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, 

Басқарушылық талдау  

Социально-экономическая статистика, Социально-экономическое планирование, 

Управленческий анализ 

Socio-economic statistics, Socio-economic Planning, Administrative analysis 

 

 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

National traditions 

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де 

халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары 

тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени 

құндылықтардың тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі 

түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның 

субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі 

заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен көршілес 

мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында 

болған дәстүрлі қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-

дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

«Ұлт дәстүрі» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) халықтың салт-дәстүрлері, өмір салты, оның әдеттері, ұлттық ерекшеліктері 

туралы түсінікке ие болуға;;  

2) қазақтардың этикеті мен менталитеті негіздерін, оның негізгі сипаттарын 

көрсету: дәстүрлерге адалдық, ата-бабалардың жадына, өз тегіне, отбасында және 

балаларға құрметпен қарау; басқа мәдениеттер мен діндерге қатысты төзімділік;   

3) әңгімелесушілер бір-бірін қалай қабылдайтынын, еркін қарым-қатынас жасау 

туралы түсінікке ие болу; 

4) этикет пен қарым-қатынас мәдениетінің мәнін түсіндіру;  

5) Қазақстан мәдениеті саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу 

дағдыларын талдау және бағалау,  
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6) тұрақты дамуды іске асыру кезінде аналитикалық және басқарушылық 

міндеттерді шешу. 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким 

уровнем национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия 

казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической 

социализированности личности; пробудить интерес у обущающий к проблеме ценностей 

казахской культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов 

проявления феномена казахской культуры; характерные черты и сущности основных 

типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания 

современного культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития 

культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и 

сопредельных государств содружества, закономерности их функционирования и 

развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 

казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате изучения дисциплины «Национальные традиции»  обучающийся 

будет: 

1) иметь представление о традициях и обычаях, уклада жизни народа, его 

привычки, национальные особенности;  

2) демонстрировать умение основы этикета и менталитет казахов, его основные 

черты: верность традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, 

старшим в семье и детям; толерантность по отношению к другим культурам и религиям;   

3)  иметь представление о том, как собеседники воспринимают друг друга,  

свободно общаться; 

4) объяснять сущность этикета и культуры общения;  

5) анализировать и оценивать  навыки проведения научно-исследовательских 

работ в области культуры Казахстана,  

6) решать аналитические и управленческие задач при реализации устойчивого 

развития. 

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity 

based on the development of its spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the 

Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the 

interest of students to the problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development; disclose the 

specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and 

nature of the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-cultural 

aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary 

cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic stages development of culture of 

traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth 

states, the laws of their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and 

holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the national culture. 

As a result of the development of this discipline «National traditions» the student 

will:  

1) have an idea about the traditions and customs, way of life of the people, their habits, 

national characteristics;  

2) demonstrate the ability to basics of etiquette and mentality of the Kazakhs, its main 

features: loyalty to traditions, respect for the memory of ancestors, his family, elders and 

children; tolerance towards other cultures and religions;   

3) have an idea of how the interlocutors perceive each other, communicate freely; 

4) explain the essence of etiquette and culture of communication;  

5) analyze and evaluate the skills of research in the field of culture of Kazakhstan,  

6) solve analytical and management problems in the implementation of sustainable 

development.Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Құқық негіздері, Саясаттану-әлеуметтану 



 

47 

 

Современная история Казахстана, Основы права, Политология-Социология. 

The modern history of Kazakhstan, Bases of law, Political science-Sociology 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Әлеуметтік - экономикалық статистика, Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, 

Басқарушылық талдау  

Социально-экономическая статистика, Социально-экономическое планирование, 

Управленческий анализ 

Socio-economic statistics, Socio-economic Planning, Administrative analysis 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры  

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

«Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

құқықтық негіздері» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционной культуры»  обучающийся будет: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснять сущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 
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Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of the development of this discipline «Legal basis of professional activity 

and anti-corruption culture» the student will:  

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites  
Әлеуметтік - экономикалық статистика, Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, 

Басқарушылық талдау  

Социально-экономическая статистика, Социально-экономическое планирование, 

Управленческий анализ 

Socio-economic statistics, Socio-economic Planning, Administrative analysis 

 

 

Логистика 

Логистика 

Logistics 

Пән экономикалық және экономика саласындағы мамандандырылатын 

студенттерге оқытылады. 

Мақсаты - әртүрлі кәсіпорындарда логистикалық құралдарды пайдаланудың 

дағдысын игеру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Логистика теориялық негіздері 

және тұжырымы. Логистикалық басқарудың негізгі объектілер. Логистикалық 

жүйелердің түсінігі және мәні. Сатып алу және сату  логистикасы үрдісін  басқару. 

Логистикалық жүйелердегі тауар саясаты және қорларды басқару. Қойма қызметін 

логистикалық басқару. Көлік өнімінің экономикалық мәні және тұтынушыларға  қызмет 

көрсету сапасы. Жүк және жүк тасымалының  көліктік сипаттамалары. Көлік-

технологиялық жүйелер мен логистикалық қызмет жеткізушілері. Көлік-логистикалық 

жүйелерін таңдау және бағалау. 

 «Логистика» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) түрлі деңгейдегі логистикалық жүйелері туралы білу; 

2)  материалды басқарудың негізгі теориялық және әдістемелік принциптері мен 

логистикалық жүйелердегі ілеспе ағындарын түсіну; 

3) кәсіпорынды басқару тиімділігін арттыруға оңтайлы логистикалық тізбегін 

қалыптастыру;  

4) басқару шешімдерін қабылдау үшін қазіргі заманғы технологияларды, 

әдістемелік амалдар мен рәсімдерді қолдану,  

5) логистикалық ағындардың түрлі түрлерін басқару; 

6) қабылданатын логистикалық шешімдер үшін экономикалық, математикалық, 

ақпараттық талдауды негіздеу. 

 

Данная дисциплина изучает логистику как науку, предмет которой заключается в 

организации рационального процесса движения товаров и услуг от поставщиков сырья к 

потребителям, функционирования сферы обращения товаров и услуг, управления 

товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения. 
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Цель - получить навыки использования логистических инструментов в различных 

предприятиях. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы и концепция логистики. 

Основные объекты логистического управления. Понятие и сущность логистических 

систем. Управление процессами закупочной и сбытовой логистики. Товарная политика и 

управление запасами в логистических системах. Логистическое управление складской 

деятельностью. Экономическая сущность транспортной продукции и качества 

обслуживания потребителей. Транспортная характеристика грузов и грузовых перевозок. 

Транспортно-технологические системы и провайдеры логистики. Выбор и оценка 

транспортно-логистических систем. 

В результате обучения дисциплины «Логистика» обучающийся будет: 

1) иметь представление об логистических системах различного уровня; 

2) понимать основные теоретические и методологические положения управления 

материальными и сопутствующими потоками в логистических системах; 

3) формировать оптимальные логистические цепи, повышающие эффективность 

управления предприятием; 

4) использовать современные технологии, методические приемы и процедуры для 

принятия управленческих решений, способствующих оптимизации логистической 

деятельности предприятия; 

5) управлять различными типами логистических потоков; 

6) обосновывать экономического, математического, информационного анализа для 

принимаемых логистических решений. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The purpose of discipline: Get the skills to use the tools at various logistics companies. 

Brief description of the course: Theoretical bases and logistics concept. Basic facilities 

logistical management. The concept and essence of logistics systems. Process management 

procurement and distribution logistics. Trade policy and inventory control in logistics systems. 

Logistics warehouse management activities. The economic essence of the transport of products 

and customer service quality. Transport characteristics of goods and freight. Transport 

technology systems and logistics service providers. The selection and assessment of 

transportation and logistics systems. 

As a result of the discipline "logistics" the student will: 

1) have an understanding of logistics systems at different levels; 

2) understand the basic theoretical and methodological provisions of the management of 

material and related flows in logistics systems; 

3) to form optimal logistics chains that increase the efficiency of enterprise management; 

4) to use modern technologies, methods and procedures for making management 

decisions that contribute to the optimization of logistics activities of the enterprise; 

5) manage different types of logistics flows; 

6) justify the economic, mathematical, information analysis for logistics decisions 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Маркетинг, Менеджмент, Кәсіпорынэкономикасы. 

Маркетинг, Менеджмент, Экономикапредприятия. 

Marketing, Management, Economy of еnterprises. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a thesis (project). 

 

 

Өндірістік менеджмент 

Производственный менеджмент 

Industrial management 
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Пән экономикалық заңдармен анықталатын өндірістің даму заңдылықтарын және 

ресурстарды тиімді пайдалану талаптарын ескере отырып, өндірісті ұйымдастырудың 

әдістемелік тәсілдерін және өндірістің тұтастығын, үздіксіздігін және максималды 

тиімділігін қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық жағдай жасауды зерттеуге 

бағытталған. 

«Өндірістік менеджмент» экономика және кәсіпорынды басқару салаларындағы 

бейінді мамандарды даярлау пәнінің бірі болып табылады. 

Пәннің мақсаты - материалдық өндірістің негізгі буыны болып табылатын 

өнеркәсіптік кәсіпорынның тиімді қызметін қамтамасыз етудегі өндірісті ұйымдастыру 

жөніндегі өзара байланысты маңызды мәселелер мен факторларды оқып үйрену болып 

табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: кәсіпорындардың жіктелуі және 

олардың сыртқы ортада орны; кәсіпорынның өндірістік құрылымы; өндірістік үдеріс 

және уақыт бойынша оны ұйымдастыру; өндірісті ұйымдастыру түрлері және әдістері; 

кәсіпорынның өндірістік қуаты; жедел-өндірістік жоспарлау және кәсіпорынның ырғақты 

жұмысын ұйымдастыру; өндірісте жаңа өнімдерді шығаруды ұйымдастыру; құрал-

жабдық шаруашылығын ұйымдастыру; қойма шаруашылығын ұйымдастыру; өнім сапасы 

техникалық бақылауды ұйымдастыру; кәсіпорнының материалдық-техникалық 

қамтамасыз етулуін ұйымдастыру;  өткізу қызметі ұйымдастыру; өндірісті 

ұйымдастыруды жобалау; өндіріс ұйымдастыруды жетілдіру; өндірісті ұйымдастырудың 

шетелдік тәжірибесі. 

 «Өндірістік менеджмент» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) әртүрлі ұйымдастыру объектілерін басқаруды модельдеу және оңтайландыру 

үшін ұйымдастыру, графикалық және математикалық модельдер мен есептеу техникасын 

қолдану; 

2) Ұйым мақсаттарының жүйесін анықтау, оларды іске асыру стратегиясы мен 

тактикасын қалыптастыру; жүйелік позициядан басқару жүйесіне талдау және синтездеу 

жүргізу; 

3) жедел-күнтізбелік жоспарлау әдістерін, әртүрлі басқару жүйелерінің 

параметрлерін есептеу әдістерін пайдалану; кәсіпорынның даму стратегиясын, 

шығарылатын өнімнің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін болжау; 

4) әртүрлі басқару шешімдерін әзірлеу және негіздеу, оларды көпкритериалды 

оңтайландыруды жүзеге асыру; өндірістік процестерді ұйымдастыру. 

5) сандық технологияларда құзыреттілікті және пәнді оқытуда АКТ-ны тиімді 

пайдалану қабілетін көрсету; 

6) экономикалық-математикалық әдістерді, сараптамалық бағалауды, қазіргі 

заманғы басқару оргтехникасын қолдану. 

 

Дисциплина направлена на изучение закономерностей развития производства, 

определяемых экономическими законами, и методических подходов к формированию 

организации производства с учетом требований рационального использования ресурсов и 

создания организационных условий для обеспечения целостности, непрерывности и 

максимальной эффективности производства. 

Целью дисциплыны является ключевым элементом в производстве промышленных 

предприятий, связанных с организацией, чтобы обеспечить эффективное 

функционирование производства важно, чтобы изучить проблемы и факторы. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: классификация 

предприятий и их место во внешней среде; производственная структура предприятия; 

производственный процесс и его организация во времени; типы и методы организации 

производства; производственная мощность предприятия; организация оперативно-

производственного планирования и ритмичной работы предприятия; организация 

подготовки производства к выпуску новой продукции; организация инструментального 

хозяйства; организация складского хозяйства; организация технического контроля 

качества продукции; организация материально-технического обеспечения предприятия; 

организация сбытовой деятельности; проектирование организации производства; 

совершенствование организации производства; зарубежный опыт организации 

производства. 
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В результате обучения дисциплины «Производственный менедмжент» 

обучающийся будет: 

1) применять организационные, графические и математические модели и 

вычислительную технику для моделирования и оптимизации управления различными 

организационными объектами; 

2) определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их 

реализации; с системных позиций проводить анализ и синтез системы управления; 

3) пользоваться методами оперативно-календарного планирования, методами 

расчета параметров различных систем управления; прогнозировать стратегию развития 

предприятия, эффективность и конкурентоспособность выпускаемой продукции; 

4) разрабатывать и обосновывать различные управленческие решения, 

осуществлять их многокритериальную оптимизацию; организации производственных 

процессов. 

5) демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании дисциплины; 

6) применять экономико-математические методы, экспертные оценки, современную 

управленческую оргтехнику. 

 

The discipline is aimed at studying the laws of development of production, determined by 

economic laws, and methodological approaches to the formation of the organization of 

production, taking into account the requirements of rational use of resources and the creation of 

organizational conditions to ensure the integrity, continuity and maximum efficiency of 

production. 

The purpose of discipline is a key element in the production of industrial enterprises 

related to the organization, to ensure the effective functioning of production is important to 

study the problems and factors. 

The course content includes the basic sections: classification of enterprises and their place 

in the external environment; the structure of the enterprise; production process and its 

organization in time; types and methods of organization of production; production capacity; 

organization of operational production planning and smooth operation of the enterprise; 

organization of preparation of manufacture to release of new products; organization tool 

maintenance; organization of storage facilities; organization of technical control of product 

quality; organization of material and technical support of the enterprise; organization of 

marketing activities; design of production organization; improvement of production 

organization; foreign experience of production organization. 

As a result of the discipline «Industrial management» the student will: 

1) apply organizational, graphical and mathematical models and computer technology to 

simulate and optimize the management of various organizational objects; 

2) define the system objectives of the organization, shaping the strategy and tactics of 

their implementation; a system approach to conduct the analysis and synthesis of control 

systems; 

3) use the methods of operational scheduling, methods of calculating the parameters of 

various management systems; predict the strategy of the enterprise, the efficiency and 

competitiveness of products; 

4) develop and justify various management decisions, implement their multi-criteria 

optimization; organization of production processes. 

5) demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use ICT 

in teaching; 

6) apply economic and mathematical methods, expert assessments, modern management 

office equipment 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Кәсіпорын экономикасы. 

Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Экономика предприятия.  

Microeconomics, Macroeconomics, Statistics, Economy of Enterprises.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 
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Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, writing a thesis (project). 

 

 

Халықаралық маркетинг 

Международный маркетинг 

International marketing 

Пәннің зерттеу, сауда және компанияның сату саласында, сондай-ақ өнім өндіру 

және жылжыту процесіне әсер барлық факторлардың зерттеуге елден тыс компанияның 

қызметін зерттейді. 

Мақсаты - белгілі шетелдік және отандық фирмалардың мысалы, олардың 

дағдыларын практикада қолдану халықаралық маркетинг және шеберлік іске асыру 

теориялық қағидалар, элементтердің, әдістерін зерттеу. 

Халықаралық маркетинг тұжырымдамасы: Мазмұны негізгі бөлімдерден тұрады. 

Халықаралық маркетинг зерттеу. Халықаралық маркетинг Қоршаған ортаны. 

Халықаралық маркетинг стратегиясы. халықаралық маркетинг қызметін ұйымдастыру 

және басқару. халықаралық маркетинг сауда саясаты. халықаралық маркетинг баға 

саясаты. халықаралық маркетинг тарату жүйесі. халықаралық маркетинг 

коммуникативтік саясаты. халықаралық маркетинг Брендинг. 

«Халықаралық маркетинг» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) халықаралық маркетингтің негізгі ұғымдары мен принциптерін қолдану; 

2) халықаралық маркетингтің мәні мен ерекшелігін, оның халықаралық бизнеспен 

байланысын анықтау; 

3) басқарудың әртүрлі жүйелерінің халықаралық нарығын сегменттеуді жүргізу; 

ақпараттың әр түрлі түрлерін жинау, өңдеу және талдау жүргізу; 

4) белгілі бір елдің нарығына қатысты маркетинг кешенін  әзірлеу және негіздеу; 

5) халықаралық нарықта маркетингтік зерттеулер жүргізу; 

6) халықаралық маркетингтік зерттеулер жүргізу ерекшеліктерін; халықаралық 

нарықтардағы тауарлық және баға стратегияларын, сондай-ақ отандық және халықаралық 

компаниялар қызметінің теориясы мен практикасының басқа да мәселелерін қолдану. 

 

Дисциплина изучает деятельность предприятия за пределами страны в области 

исследования торгово-сбытовой деятельности предприятия и изучения всех факторов, 

оказывающих влияние на процесс производства и продвижения товаров. 

Цель – изучение студентами теоретических принципов, элементов, приемов 

реализации международного маркетинга и овладение практическими  навыками их 

применения на примерах деятельности известных зарубежных и отечественных фирм. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: концепции 

международного маркетинга. Исследования в международном маркетинге. Среда 

международного маркетинга. Стратегии международного маркетинга. Организация и 

регулирование международной маркетинговой деятельности. Товарная политика в 

международном маркетинге. Ценовая политика в международном маркетинге. Система 

распределения в международном маркетинге. Коммуникативная политика в 

международном маркетинге. Брендинг в международном маркетинге. 

В результате обучения дисциплины «Международный маркетинг» 

обучающийся будет: 

1) применять основные понятия и принципы международного маркетинга; 

2) определять сущность и специфику международного маркетинга, его связь с 

международным бизнесом; 

3) проводить сегментацию международного рынка различных систем управления; 

производить сбор, обработку и анализ различных видов информации 

4) разрабатывать и обосновывать комплекс маркетинга применительно к рынку 

конкретной страны;  

5) проводить маркетинговые исследования на международном рынке; 
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6) применять особенности проведения международных маркетинговых 

исследований; товарные и ценовые стратегии на международных рынках, а также другие 

вопросы теории и практики деятельности отечественных и международных компаний. 

 

The discipline studies the activities of the company outside the country in the field of 

research, trading and sales of the company, and the study of all the factors that influence the 

process of production and promotion of products. 

The goal - the study of theoretical principles, elements, methods of implementation of 

international marketing and mastery of practical application of their skills on the example of 

well-known foreign and domestic firms. 

Contents includes basic sections: international marketing concept. Research in 

international marketing. International Marketing Environment. International Marketing 

Strategy. The organization and management of international marketing activities. Trade policy 

in international marketing. Price policy in international marketing. The distribution system in 

the international marketing. Communicative policy in international marketing. Branding in 

international marketing. 

As a result of the discipline «International marketing» the student will: 

1) apply the basic concepts and principles of international marketing; 

2) determine the nature and specificity of international marketing, its relationship with 

international business; 

3) to segment the international market of various management systems; to collect, process 

and analyze various types of information; 

4) develop and justify the marketing mix in relation to the market of a particular country;  

5) conduct marketing research in the international market; 

6) apply the features of international marketing research; commodity and price strategies 

in international markets, as well as other issues of theory and practice of domestic and 

international companies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Макроэкономика, Қаржы, Статистика, 

Менеджмент, Маркетинг. 

Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы, Статистика, 

Менеджмент, Маркетинг. 

Economic theory, Microeconomics, Macroeconomics, Finance, Statistics, Management, 

Marketing. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a thesis (project). 

 

 

Жобаларды басқару 

Управление проектами 

Project management 

Пән жобаның нақты мақсатын, жұмыс көлемін, ресурстарын, уақытпен, 

тәуекелмен, сапамен  жүзеге асатын аумақты анықтауды оқытады. 

Мақсаты – студенттерге жобаларды басқару, оның құрылымдық мүшелерімен 

таныстыру, жобаны басқару функциялары мен үрдістері туралы мәлімет беру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Бұл пән жобаларды басқару 

әдістерін зерттеп, оның басқарудың халықаралық стандарттарының құрылымы мен 

мазмұнын оқытады.  

 «Жобаларды басқару» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) жобаларды басқару әдіснамасын түсіну; 

2) жобаларды басқарудың заманауи құралдары мен әдістерін пайдалана отырып, 

жобаларды қалыптастырудың негізгі кезеңдерін, жобаларды дайындау, жоспарлау, 

бақылау тәсілдерін байланыстыру;  
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3) жүйелі жобалық технологиялар және әртүрлі ұйымдарда жобаларды дайындау 

және іске асыру ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу; 

4) жобалардың сипаттамасын әзірлеуге және жобаларға бағалау жүргізуге; 

5) жобалық қызметте конструктивтік элементтерді, жобаларды басқарудың қазіргі 

заманғы құралдарын қолдану; 

6) жобалау қызметінде әртүрлі құралдарды, жобаларды басқарудың қазіргі заманғы 

әдістерін меңгеруін көрсету. 

 

Дисциплина изучает область деятельности, в ходе которой определяются и 

достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами, 

временем, качеством и рисками. 

Цель дисциплины сформировать систему знаний о методологических основах 

эффективного управления проектами и приобрести практические навыки работы по 

эффективному управлению проектами в условиях современной экономики. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Методические 

основы и практические методы управления проектной деятельностью. Планирование, 

исполнение, контроль и завершение проектов. Управление качеством и стоимостью 

проекта. Управление изменениями реализуемого проекта. Управление рисками проекта. 

В результате обучения дисциплины «Управление проектами» обучающийся 

будет: 

1) понимать методологии управления проектами; 

2) увязывать основные этапы формирования проектов, способы подготовки, 

планирования, контроля проектов с использованием современных средств и методов 

управления проектами;  

3) иметь представление о системных проектных технологии и особенности 

подготовки и реализации проектов в различных организациях; 

4) разрабатывать описания проектов и проводить оценку проектов; 

5) применять конструктивные элементы в проектной деятельности, современные 

инструменты управления проектами; 

6) демонстрировать владение различным инструментарием в проектной 

деятельности, современными методами управления проектами. 

 

Discipline studies the field of activity, during which clear objectives of the project are 

determined and achieved while balancing between the amount of work, resources, time, quality 

and risks. 

The purpose of teaching the course - to give students an idea of the project management, 

to introduce participants to the structure, processes and project management functions.  

This discipline allows the examination of project management techniques; learn how to 

navigate the structure and content of professional international project management standards; 

to introduce the basic documents for project management.  

As a result of training in the project management discipline, the student will: 

1) understand project management methodologies; 

2) link the main stages of project formation, methods of preparation, planning, control of 

projects with the use of modern tools and methods of project management;  

3) be aware of the system design technology and features of the preparation and 

implementation of projects in various organizations; 

4) develop project descriptions and evaluate projects;. 

5) apply structural elements in project activities, modern project management tools; 

6) demonstrate mastery of various tools in project activities, modern methods of project 

management. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қаржы, Менеджмент, Маркетинг, Микроэкономика, Макроэкономика. 

Финансы, Менеджмент, Маркетинг, Микроэкономика, Макроэкономика. 

Financе, Management, Marketing, Microeconomics, Macroeconomics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 
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Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, writing a thesis (project). 

 

 

Әлеуметті экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Social economic statistics 

Пән әлеуметтік-экономикалық құбылыстар туралы статистикалық ақпаратты алу, 

өңдеу және талдау әдістерін, жүйелердің құрылу және жұмыс істеу заңдылықтары мен 

теоретикалық негіздерін, оның ішінде оларды талдау мен синтездеудің экономикалық, 

әдіснамалық принциптерін қарастыруға, шешімдерді қабылдау кезінде жүйелік тәсілдерді 

жасау үшін зерттелген заңдылықтарды қолдануға, жүйелік талдау әдіснамасын меңгеруге 

және оны ұйымдарда, кәсіпорындарда өтетін әлеуметтік-экономикалық процестерді жан-

жақты зерттеуде қолдануға бағытталған. 

Мақсаты - қоғамда өндірістік қызметте керекті статистикалық білімдермен 

дағдыларды керекті меңгерте білу . 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: әлеуметтік-экономикалық 

статистиканың әдістерімен міндеттері; әлеуметтік-экономикалық статистиканың негізін; 

ұлттық шоттар статистикасы; халық және еңбек ресурстарының статистикасы; ұлттық 

байлық; тауарлар мен қызметтердің макроэкономикалық көрсеткіштерін есептеу 

әдістемесі; өндірістің тиімділік статистикасы; халықтың өмір сүру деңгейіні 

статистикасы; тауарлар мен қызметтерді түтыну статистикасы. 

 «Әлеуметтік-экономикалық статистика» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ресурстармен қамтамасыз етілуін және оларды ел, өңір немесе шаруашылық 

жүргізуші субъектілер деңгейінде пайдалану тиімділігін сипаттайтын экономикалық 

көрсеткіштер жүйесін түсіну.  

2) макро - және микро деңгейде әлеуметтік - экономикалық құбылыстардың даму 

заңдылықтарын бағалау;  

3) әлеуметтік-экономикалық процестердің сандық және сапалық өзара 

байланыстарын талдау;  

4) экономикалық зерттеулерде әртүрлі статистикалық әдістерді пайдалану; 

5) әр түрлі индекстер, корреляциялық-регрессиялық талдау есептерін әр түрлі 

деңгейде жүргізу; 

 6) статистикалық көрсеткіштерді есептеу және түсіндіру. 

 

Дисциплина направлена на изучение  методов получения, обработки и анализа 

статистической информации о социально-экономических явлениях, рассмотрение 

теоретических основ и закономерностей построения и функционирования систем, в том 

числе экономических, методологических принципов их анализа и синтеза, применение 

изученных закономерностей для выработки системных подходов при принятии решений, 

овладение методологией системного анализа, и ее применение при всестороннем 

исследовании социально-экономических процессов, протекающих в организациях, на 

предприятиях, фирмах и в отраслях национальной экономики. 

Цель - овладение статистическими знаниями и умениями, необходимыми в 

общественной и производственной деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: предмет, методы, 

задачи социально-экономической статистики; основы социально-экономической 

статистики; система национальных счетов; статистика населения и трудовых ресурсов; 

статистика национального богатства; методология расчета макроэкономических 

показателей производства товаров и услуг; статистика эффективности производства; 

статистика уровня жизни населения; статистика потребления товаров и услуг; 

В результате изучения дисциплины  «Социально-экономическая статистика» 

обучающийся будет:  
1) понимать систему экономических показателей, характеризующих 

обеспеченность ресурсами и эффективность их использования на уровне страны, региона 

или хозяйствующих субъектов.  
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2) оценивать закономерности развития социально- экономических явлений на 

макро- и микроуровнях;  

3) анализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-

экономических процессов;  

4) использовать различные статистические методов в экономических 

исследованиях; 

5) производить расчеты различных индексов, корреляционно-регрессивного 

анализа на различных уровнях; 

6) исчислять и интерпретировать статистические показатели. 

 

The discipline is aimed at the study of methods of obtaining, processing and analysis of 

statistical information on socio-economic phenomena, consideration of the theoretical 

foundations and regularities of construction and functioning of systems, including economic, 

methodological principles of their analysis and synthesis, the use of the studied regularities to 

develop systemic approaches while decision-making, mastering the methodology of system 

analysis, and its application in a comprehensive study of socio-economic processes occurring in 

organizations, enterprises, firms and sectors of the national economy. 

The aim is to acquire statistical knowledge and skills necessary in social and industrial 

activities. 

The content of the discipline includes the main sections: subject, methods, tasks of socio-

economic statistics; basics of socio-economic statistics; system of national accounts; statistics of 

population and labor resources; statistics of national wealth; methodology for calculating 

macroeconomic indicators of production of goods and services; statistics of production 

efficiency; statistics of living standards; statistics of consumption of goods and services; 

As a result of studying the discipline «Socio-economic statistics» the student will:  

1) understand the system of economic indicators that characterize the availability of 

resources and the efficiency of their use at the level of the country, region or economic entities.  

2) to assess the patterns of development of socio-economic phenomena at the macro and 

micro levels;  

3) to analyze quantitative and qualitative interrelations of social and economic processes;  

4) use different statistical methods in economic research; 

5) perform calculations of various indices, correlation and regression analysis at different 

levels; 

6) calculate and interpret statistical indicators. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Эконометрика, Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, Статистика, 

Макроэкономика, Мемлекеттік және жергілікті басқару. 

Эконометрика, Информационно-коммуникационные технологии, Статистика, 

Макроэкономика, Государственное и местное управление. 

Econometrics, Information and communication technologies, Statistics, Macroeconomics, 

State and local government. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project). 

 

 

Салалардағы тәуекелді басқару 

Управление рисками в отраслях 

Risk management in industries 

Пән бизнес және қоғам жүйесінің қызмет етуі үшін салдарын есепке ала отырып, 

сыртқы және ішкі ортаның белгісіздігі және қозғалуы жағдайында қабылданатын 

басқарушылық шешімдердің сапасын қамтамасыз ету әдістерін, талдау, болжау, 

оңтайландыру, салалардағы тәуекел-менеджмент жүйесі шеңберінде инновациялық 

басқару шешімінің экономикалық негіздемесін зерделеуге бағытталған. 
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Пәннің мақсаты: студенттерде тәуекелдерді бағалау әдістері талдау және  басқару 

туралы тұрақты білімді, сондай-ақ, осы құралдарды ұйым басқару процесінде 

пайдалануда білік пен дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: тәуекел мәні және оның негізгі 

себептерін; тәуекелдер сыныптамасының негізгі принциптері; пайдалылық теориясы 

және тәуекел; тәуекелді басқарудың негізгі принциптері; экономикалық тәуекел сандық 

бағалау жүйесі; тәуекел өлшеу кезінде субъективті бағалаудың эксперттік процедуралары 

мен әдістері; тәуекелді талдау; экономикалық тәуекел азайту жолдары. 

 «Салалардағы тәуекелдерді басқару» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіпорынның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде жұмыс істеу процесінде 

сыртқы және ішкі жағдайлар мен тәуекелдер факторларын анықтау; 

2)тәуекелдер мен дағдарыстарды бағалау өлшемдерін қолдану; 

3) кәсіпорынның дағдарыстық жай-күйін болдырмаудың немесе тәуекелдер мен 

дағдарыстардың экономикалық салдарларын төмендетудің дағдарысқа қарсы жобалық 

шараларының аса маңызды бағыттары мен кешенін айқындау; 

4) кәсіпорынды қаржылық сауықтыру үшін дағдарысқа қарсы реттеудің 

стратегиялық және тактикалық шараларын әзірлеу; 

5) кәсіпорынның қаржылық тұрақты жай-күйін қамтамасыз ету үшін 

басқарушылық және ұйымдастырушылық шешімдер қабылдау; 

6) дағдарысқа қарсы басқару саласындағы оқу, ғылыми әдебиеттермен, 

статистикалық көздермен және нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс  істеу. 

 

Дисциплина направлена на изучение методов обеспечения качества принимаемых 

управленческих решений в условиях неопределенности и подвижности внешней и 

внутренней среды с учетом последствий для функционирования системы  бизнеса и 

общества,  методов анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического 

обоснования инновационного управленческого решения в рамках системы риск-

менеджмента в отраслях. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обущающий устойчивых 

знаний о методах оценки, анализа и управления рисками, а также умений и навыков 

использования этих инструментов в процессе управления организацией. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: сущность риска и его 

основные причины; основные принципы классификации рисков; теория полезности и 

риск; основные принципы управления риском; система количественных оценок 

экономического риска; экспертные процедуры и методы субъективных оценок при 

измерении риска; анализ риска; пути снижения экономического риска.  

В результате изучения дисциплины «Управление рисками в отраслях» 

обучающийся будет: 

1) выявлять внешние и внутренние условия и факторы рисков и кризисов в 

процессе функционирования предприятия на разных этапах его жизненного цикла; 

2) применять критерии оценки рисков и кризисов; 

3) определять важнейшие направления и комплекс антикризисных проектных мер 

предотвращения кризисного состояния предприятия или снижения экономических 

последствий рисков и кризисов; 

4) вырабатывать стратегические и тактические меры антикризисного 

регулирования для финансового оздоровления предприятия; 

5) принимать управленческие и организационные решения для обеспечения 

финансового устойчивого состояния предприятия; 

6) работать с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и 

нормативно-правовыми актами в области антикризисного управления. 

 

The discipline is aimed at studying the methods of quality assurance of management 

decisions under uncertainty and mobility of the external and internal environment, taking into 

account the consequences for the functioning of the system of business and society, methods of 

analysis, forecasting, optimization, economic justification of innovative management decisions 

within the system of risk management in industries. 
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The purpose of the discipline is to develop students ' sustainable knowledge about the 

methods of assessment, analysis and risk management, as well as skills and abilities to use these 

tools in the management of the organization. 

The course content includes core topics: the nature of risk and its root causes; basic 

principles of risk classification; the theory of utility and risk; management risk; system of 

quantitative assessments of economic risk; expert procedures and methods of subjective 

evaluations in the measurement of risk; risk analysis; ways of reducing economic risk.  

As a result of studying the discipline «Management рисками in industries» the 

student will: 

1) to identify external and internal conditions and factors of risks and crises in the process 

of functioning of the enterprise at different stages of its life cycle; 

2) apply risk and crisis assessment criteria; 

3) determine the most important directions and a set of anti-crisis project measures to 

prevent the crisis state of the enterprise or reduce the economic consequences of risks and 

crises; 

4) develop strategic and tactical measures of anti-crisis regulation for the financial 

recovery of the enterprise; 

5) make management and organizational decisions to ensure the financial stability of the 

enterprise; 

6) work with educational and scientific literature, statistical sources and legal acts in the 

field of crisis management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мемлекеттік және жергілікті басқару, Қаржы, Кәсіпорын экономикасы/ 

Государственное и местное управление,  Финансы, Экономика предприятия. 

State and local government, Finance, Economy of еnterprises. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project). 

 

 

Бизнесті жоспарлау  

Бизнес - планирование  

Business planning  

Кәсіпкерлік қызметінің басым бағыттары бойынша, студенттер кешенді білімі, Пән 

нысандары мен бизнес-жоспары және олардың күш сенімін дамытуға практикалық 

дағдыларды меңгеруге көмектеседі. Пәннің мақсаты: негізгі нарықтық жағдайларды 

жоспарлау үшін негізгі құралы ретінде бизнес-жоспарларды зерттейді. Құзыретті болу: 

бизнес-жоспарды әзірлеуге және талдауға. 

Пәннің мақсаты: негізгі нарықтық жағдайларды жоспарлау үшін негізгі құралы 

ретінде бизнес-жоспарларды зерттейді. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: бизнес-жоспар тұжырымдамасын 

және оның мәнін. Бизнес-жоспарды қойылатын негізгі талаптарын. Бизнес-жоспар 

түйіндемесін  құрастырады. Кәсіпорынның аясын таңдайды. Өнім немесе қызметті 

сипаттайды. Бизнес-жоспардың құрылымы. Бизнес-жоспардың сипаттамасы бөлімдер: 

маркетинг, өндірістік, бизнес-жоспар ұйымдастырушылық, құқықтық, қаржылық бөлімі. 

Бизнес-жоспарлау қолданылатын жобаларды бағалаудың әдістері. 

 «Бизнес жоспарлау пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жалпы орта білім беруге негізделген бизнес пен кәсіпкерлік саласындағы білім 

мен түсінікті көрсету; 

2) экономикалық жүйе ретінде бизнесті ұйымдастыру процесінің теориясы мен 

практикасы, бизнесті жүзеге асырудың ұйымдық нысандары мен уәждері, негізгі 

қызметті ұйымдастыру және фирмаларды біріктіру принциптері, бизнесті жоспарлау, оны 

жүзеге асырудың элементтері мен кезеңдері, бизнес инфрақұрылымының негізгі 

элементтері мен ұғымдары туралы негізгі түсініктерді түсіндіру;  



 

59 

 

3) бизнесті кәсіби деңгейде ұйымдастыру проблемаларын білуді және түсінуді 

қолдану және бизнес пен кәсіпкерлікті тиімді ұйымдастыру үшін қажетті құзыреттілікке 

ие болу;  

4) әлеуметтік факторларды, экономикалық және этикалық пайымдауларды ескере 

отырып, шешімдер әзірлеу үшін бизнесті ұйымдастыру жөніндегі ақпаратты түсіндіру; 

5) бизнес пен кәсіпкерлікті ұйымдастыру саласында шешімдер әзірлеу; 

6) магистратурада білімін жалғастыру үшін қажетті ғылыми тұжырымдамалар 

дағдыларын меңгеру. 

 

Дисциплина формирует у слушателей комплекс знаний по приоритетным 

направлениям предпринимательской деятельности и помогает приобрести практические 

навыки в разработке бизнес-плана и уверенность в своих начинаниях. Цель дисциплины: 

изучить бизнес-планы как основной основной инструмент планирования в рыночных 

условиях. Быть компетентным: в разработке бизнес-плана и анализе проекта. 

Цель дисциплины: изучить бизнес-планы как основной основной инструмент 

планирования в рыночных условиях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Понятие и сущность 

бизнес-плана. Основные требования к бизнес-плану. Составление резюме бизнес-плана. 

Выбор сферы деятельности предприятия. Характеристика продукта или услуги. 

Структура бизнес-плана. Характеристика разделов бизнес-плана: маркетинговый, 

производственный, организационный, юридический, финансовый разделы бизнес-плана. 

Методы оценки проектов, применяемые в бизнес-планировании.  

В результате изучения дисциплины «Бизнес планирование» обучающийся 

будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области бизнеса и предпринимательства, 

основанном на общем среднем образовании; 

2) толковать основные представления о теории и практики процесса организации 

бизнеса как экономической системы, организационных форм и мотивов осуществления 

бизнеса, принципов организации основной деятельности и объединения фирм, 

планирования бизнеса, элементов и этапов его осуществления, понятий и основных 

элементов инфраструктуры бизнеса;  

3) применять знания и понимание проблем организации бизнеса на 

профессиональном уровне и обладать компетенцией, необходимой для эффективной 

организации бизнеса и предпринимательства;  

4) интерпретировать информацию по организации бизнеса для выработки решений 

с учетом социального факторов, экономических и этических соображений; 

5) вырабатывать решения в области организации бизнеса и предпринимательства;  

6) применять научных концепций необходимые для продолжения образования в 

магистратуре. 

 

The discipline forms a complex of knowledge in priority areas of business activity and 

helps to acquire practical skills in the development of a business plan and confidence in their 

undertakings. The purpose of discipline: to study business plans as the main tool of planning in 

market conditions. Be competent: in business plan development and project analysis. 

The purpose of discipline: to study business plans as the main tool of planning in market 

conditions. 

The content of the discipline includes the main sections: the Concept and essence of the 

business plan. Basic requirements for the business plan. Preparation of a summary of the 

business plan. The choice of the scope of the enterprise. Product or service characteristics. The 

structure of the business plan. Characteristics of the sections of the business plan: marketing, 

production, organizational, legal, financial sections of the business plan. Project evaluation 

methods used in business planning.  

As a result of studying the discipline «Business planning» the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding in the field of business and 

entrepreneurship based on General secondary education; 

2) to interpret main notions of the theory and practice of the organization of business 

economic systems, organizational forms and motives of business, principles of organization 
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main activities and associations of firms, business planning process, elements and stages, 

concepts and key elements of business infrastructure;  

3) apply knowledge and understanding of business organization problems on a 

professional level and possess the competence necessary for effective business organization and 

entrepreneurship;  

4) interpret information on business organization to make decisions taking into account 

social factors, economic and ethical considerations; 

5) develop solutions in the field of business organization and entrepreneurship; 

6) acquire the skills of scientific concepts necessary for continuing education in the 

master's program. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Кәсіпорын экономикасы,  Салықтық жоспарлау және бақылау,  Бизнесті бағалау.  

Экономика предприятия, Налоговое планирование и контроль, Оценка бизнеса.  

Economy of Enterprises, Tax planning and control, Assessment of business. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project). 

 

 

Муниципалды менеджмент 

Муниципальный менеджмент 

Municipal Management 
Пән  муниципалды басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздерін 

қарастырады. 

Мақсаты - елдің бірыңғай құқықтық, экологиялық-экономикалық және қаржылық 

кеңістік шеңберінде өзара әрекеттесін  күрделі иерархиялық құрылымы бар әкімшілік-

аумақтық бірлікте және  олардың өндірісінде  әлеуметтік-экономикалық дамумен 

байланысты мақсатты шешім қабылдауды қабылдауды қамтамасыз ететін біртұтас жүйе 

ретінде муниципалдық басқару нысанын студенттерге түсіндіру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Басқарудың мәні.Муниципалды 

менеджмент ғылыми пән ретінде. Муниципалды басқарудың даму тарихы. Қазақстан 

Республикасының әкімшілік-территориялық құрылымының реформасы. Жергілікті 

өкілетті және атқарушы билік органдарының өзара қатынастары. Билік пен басқарудың 

өкілетті және атқарушы органдары іс-әрекетінің ұйымдық негіздері. Жергілікті басқару 

органдарының жұмысындағы жоспарлау. Жергілікті басқару органдары іс-әрекетінің 

материалды-қаржылық негізі. Жергілікті бюджеттер кірістерін арттыру жолдары. 

Жергілікті басқарудың экономикалық механизмі. Экономикалық басқарудың орталық 

және аймақтық органдары, жауапкершілікті бөлу және өзара әрекет ету механизмдері. ҚР 

аймақтық саясат. Аймақтардағы экономикалық реформалар процесін басқару. 

Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық мәселелері. Унитарлы және федеративтік 

елдердегі муниципалды басқару. 

«Муниципалды менеджмент» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) муниципалдық менеджменттің теориясы мен модельдері, муниципалдық 

шаруашылықтың жұмыс істеу механизмдері мен оны реттеу, жергілікті өзін-өзі 

басқаруды ұйымдастыру мен дамытудың принциптері мен нысаны туралы түсінік бар; 

2) муниципалдық басқару мәселелерін шешу үшін себеп-салдар байланыстарын 

анықтау кезінде алынған білімді пайдалану; 

3) басқару шешімдерін негіздеу үшін муниципалдық шаруашылықтың жай-күйін өз 

бетінше талдау және бағалау; 

4) басқарушылық шешімдердің нәтижелілігін дербес талдау және бағалау, олардың 

салдарын болжау; 

5) оқу, ғылыми әдебиеттермен, статистикалық көздермен және муниципалдық 

менеджмент саласындағы нормативтік – құқықтық актілермен жұмыс істеуге; 
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6) муниципалдық басқару саласындағы мәселелер бойынша тезистер, құрылымдық-

логикалық схемалар, кестелер құрастыру. 

 

Дисциплина «Муниципальный менеджмент» предназначена для подготовки 

бакалавров, которые должны обладать знаниями о различных уровнях и ветвях системы 

управления.  

Цель курса - сформировать у обущающий представление о муниципальном 

менеджменте как о целостной системе, обеспечивающей принятие целенаправленных 

решений, связанных с социально-экономическим развитием административно-

территориального образования, и их реализацию; имеющей сложную иерархическую 

структуру, элементы которой взаимодействуют в рамках единого правового, 

экономического и финансового пространства региона и страны. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: муниципальный 

менеджмент как отрасль управления и как научная дисциплина. Развитие теории 

территориального управления. Основные типы территориального управления. 

Муниципальная территория и образования. Природа муниципального хозяйства.  

Структура муниципального хозяйства. Виды муниципальных хозяйств. Ресурсы 

муниципального хозяйства. Социально-экономический потенциал административно-

территориального образования и его оценка.  Финансы муниципального образования. 

Муниципальная власть и местное самоуправление. Местное государственное управление 

в Республике Казахстан. Управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования. Местное самоуправление в Республике Казахстан.  

В результате обучения дисциплины «Муниципальный менеджмент» 

обучающийся будет: 

1) имет представление о теориях и моделях муниципального менеджмента, 

механизмах функционирования муниципального хозяйства и его регулирования, 

принципах и форма организации и развития местного самоуправления; 

2) использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных 

связей для решения проблем муниципального управления; 

3) самостоятельно анализировать и оценивать состояние муниципального 

хозяйства для обоснования управленческих решений; 

4) самостоятельно анализировать и оценивать результативность 

управленческих решений, прогнозировать их последствия; 

5) работать с учебной, научной литературой, со статистическими 

источниками и нормативно – правовыми актами в области муниципального 

менеджмента; 

6) составлять тезисов,  структурно-логических схем, таблиц по вопросам в 

области муниципального управления. 

 

Discipline the "Municipal management" intended for preparation of bachelors that must 

possess knowledge about different levels and branches of control system. Aim danpo disciplines 

- to form at students an idea about a municipal management as about Celesteoy to the system, 

providing the acceptance of the purposeful decisions related to socio-economic development of 

administrative-territorial education, and their realization; having a difficult hierarchical 

structure, elements toit is co-operated  within the framework of single legal, economic and 

financial space of region and country. 

Course content: Municipal management as a sector management and as a scientific 

discipline. Development of the theory of territorial administration. The main types of territorial 

administration. Municipal territory and education. The nature of the municipal economy. The 

structure of the municipal economy. Types of municipalities. Resources municipal services. The 

socio-economic potential of administrative-territorial unit and its evaluation. Finances of the 

municipality. Municipal Government and local government. Local governance in Kazakhstan. 

Management of complex socio-economic development of the municipality. Local government 

in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of the discipline «Municipal Management» the student will: 
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1) have an idea of the theories and models of municipal management, mechanisms of 

functioning of municipal economy and its regulation, principles and form of organization and 

development of local self-government; 

2) use the acquired knowledge in identifying cause-and-effect relationships to solve 

problems of municipal management; 

3) independently analyze and evaluate the state of the municipal economy to justify 

management decisions; 

4) independently analyze and evaluate the effectiveness of management decisions, predict 

their consequences; 

5) work with educational, scientific literature, statistical sources and legal acts in the field 

of municipal management; 

6) make abstracts, structural and logical schemes, tables on issues in the field of 

municipal government. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономиканы 

мемлекеттік реттеу, Менеджмент 

Экономическая теория,  Макроэкономика, Микроэкономика, Государственное 

регулирование экономики, Менеджмент  

Economic theory, Macroeconomics, Microeconomics, Government control of economy, 

Management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 
Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, writing a thesis (project). 

 

 

Инновациялық менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Innovative management 

Пән фирманың қызметкерлерінің ғылыми, ғылыми-техникалық, өндірістік 

қызметін және зияткерлік потенциалын басқаруды, жаңа өнімді (қызметті) игеруді 

жетілдіру мақсатында, сонымен қатар оны өндірудің тәсілдері, ұйымдастыру және 

мәдениеті және соның негізінде қоғамның бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызметтерге 

қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында зерттеуге бағытталған. 

Мақсаты- инновациялық өзгерістерді жүзеге асыру саласындағы білім мен 

дағдыларды қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Курс студенттерде инновациялар 

мен оларды басқару механизмдері туралы білім алуға бағыттайды. Инновациялық 

менеджменттің ұйымдық-экономикалық моделі. Инновацияның тиімділігін бағалау 

әдістемесі. 

 «Innovative management» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) менеджменттің инновациялық технологиялары саласында ғылыми-зерттеу 

қызметінің техникаларын меңгеру; 

2) инновациялық қызметті басқарудың проблемалық мәселелерін ғылыми шешу, 

елдің және нақты өндірістің инновациялық даму деңгейін бағалау әдістерін меңгеру; 

3) қазақстандық экономикалық жағдайларда инновациялардың тиімділігі мен 

тиімділігін бағалау әдістемесін қолдану; 

4) инновациялық менеджмент практикасының заманауи жетістіктерін қолдану; 

5) инновациялық менеджмент саласындағы міндеттерді шешу үшін арнайы 

бағдарламалық құралдарды пайдалану; 

6) басқарушылық шешімдерді дайындау және негіздеу үшін ақпаратты жүйелеу 

және жинақтау. 

 

Дисциплина направлена на изучение способов управления научной, научно-

технической, производственной деятельностью и интеллектуальным потенциалом 
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персонала фирмы с целью совершенствования производимого или освоения нового 

продукта (услуги), а также способов, организации и культуры его производства и, на 

основе этого, удовлетворения потребностей общества в конкурентоспособных товарах и 

услугах. 

Цель - формирование знаний и навыков в области подготовки и осуществления 

инновационных изменений. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Система знаний об 

инновациях и механизме управления ими. Организационно-экономическая модель 

инновационного менеджмента. Методика оценки эффективности инноваций. 

В результате изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» 

обучающийся будет: 

1) владеть техниками научно-исследовательской деятельности, в области 

инновационных технологий менеджмента; 

2) владеть методами научного решения проблемных вопросов управления 

инновационной деятельностью, оценки инновационного уровня развития страны и 

конкретного производства; 

3) применять методику оценки эффекта и эффективности инноваций в 

казахстанских экономических условиях; 

4) применять современные достижения практики инновационного менеджмента; 

5) использовать специальные программные средства для решения задач в сфере 

инновационного менеджмента; 

6) систематизировать и обобщать информацию для подготовки и обоснования 

управленческих решении. 

 

The discipline is aimed at studying the methods of management of scientific, technical, 

production activities and intellectual potential of the company's personnel in order to improve 

the production or development of a new product (service), as well as methods, organization and 

culture of its production and, on this basis, meet the needs of society in competitive goods and 

services. 

The aim is to develop knowledge and skills in the preparation and implementation of 

innovative changes. 

The content of the discipline includes the main sections: the system of knowledge about 

innovations and the mechanism of their management. Organizational and economic model of 

innovation management. Methodology for evaluating the effectiveness of innovations. 

As a result of studying the discipline «Innovative management» the student will: 

1) master the techniques of research activities in the field of innovative management 

technologies; 

2) to know the methods of scientific solutions to problems of innovation management, 

assessment of the innovative level of development of the country and a particular production; 

3) apply methods of assessing the effect and effectiveness of innovations in Kazakhstan's 

economic conditions; 

4) apply modern achievements of innovation management practice; 

5) use special software to solve problems in the field of innovation management; 

6) systematize and summarize information for the preparation and justification of 

management decisions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Маркетинг, Менеджмент, Микроэкономика, Макроэкономика, Кәсіпорын 

экономикасы, Менеджмент, Қаржы. 

Маркетинг, Менеджмент, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика 

предприятия, Менеджмент, Финансы. 

Marketing, Management, Microeconovics, Macroeconomics, Economy of еnterprises, 

Economy of еnterprises, Management, Finance. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 
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Manufacturing practice, Pre-diploma practice, writing a thesis (project). 

 

 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 

Социально-экономическое планирование 

Socio-economic Planning 

Пән әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың теориясын, әдіснамасын және 

ұйымдастырылуын зерттеуге,  сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз 

ететін жоспарлы көрсеткіштер мен іс-шараларды қалыптастыру мен негіздеудің 

практикалық дағдыларына, тұтастай алғанда табиғат пен қоғамның жұмыс істеуі мен 

дамуының аса маңызды заңдылықтарына және қоғамның, атап айтқанда, экономикалық 

даму заңдарына бағытталған 

Мақсаты – экономикалық жүйедегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды 

құруды,теория әдістеме саласы турасында толыққанды мәлімет беру, сонымен қатар 

әлеуметтік экономикалық дамуды қамтамасыз ететін жоспарлық көрсеткіштер мен түрлі 

іс-шараларды жасауды тәжірибе жүзінде үйрету. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: әлеуметтік – экономикалық 

жоспарлаудың теориялық және әдістемелік негіздері, шет елдердегі әлеуметтік-

экономикалық жоспарлау, стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздері мен 

тиімділгін анықтаудың әдістемелік негіздері, қоғамның әлеуметтік дамуының 

стратегиялық жоспарлау, ғылыми-техникалық прогресті стратегиялық жоспарлау, ұлттық 

экономиканың құрылымын, пропорциясын және қарқынынын стратегиялық жоспарлау, 

аймақтық дәрежеде стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік басқарудың тиімділігінің 

арттырудағы орта мерзімді жоспарлаудың ролі. 

 «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) экономикалық теория негіздері бойынша білімін көрсету, әлеуметтану және 

экономика мәселелерінде түсіну; 

2) экономика және әлеуметтану мәселелерінде бағдарлау;  

3)әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен 

типологиясын түсіну; 

4) микро және макродеңгейде болжамдар мен жоспарлар жасау мәселелері 

бойынша заңнамалық және нормативтік актілерді қолдану; 

5) ұлттық экономиканың қарқындарын, пропорцияларын және құрылымын 

стратегиялық жоспарлауды дәлелді талдау; 

6) компанияның фирмаішілік жоспарлауды ұйымдастыру мәселесі бойынша дұрыс 

шешім қабылдау. 

 

Дисциплина направлена на изучение теории, методологии и организации 

социально-экономического планирования на различных уровнях экономической системы, 

а также практическими навыками формирования и обоснования плановых показателей и 

мероприятий, обеспечивающих социально-экономическое развитие,опирающаяся на 

важнейшие закономерности функционирования и развития природы и общества в целом 

и экономических законов развития общества, в частности. 

Цель курса - обеспечить студентам определенный объем знаний, позволяющий на 

основе методологии и организации планирования и прогнозирования решать вопросы 

теоретического обоснования комплексных программ социально-экономического развития 

общества, оценивать варианты будущего развития экономики и стабилизации ее хода. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: прогнозирование и 

планирование в системе государственного регулирования экономики; методология 

социально-экономического планирования; стратегическое планирование социально-

экономического развития страны; планирование, ориентированное на результат; система 

государственного планирования в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины «Социально-экономическое 

планирование» обучающийся будет:  
1) демонстрировать знания по основам экономической теории, разбираться в 

вопросах социологии и экономики; 
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2) ориентироваться в вопросах экономики и социологии; проводить комплексный 

анализ; 

3) понимать теоретико-методологические основы социально-экономического 

планирования; современные концепции и типологию социально-экономического 

планирования; 

4) применять законодательные и нормативные акты по вопросам составления 

прогнозов и планов на микро- и макроуровне; 

5) аргументированно анализировать стратегическое планирование темпов, 

пропорций и структуры национальной экономики; 

6) принимать правильное решение по проблеме организации внутрифирменного 

планировании компании. 

 

The discipline is aimed at the study of the theory, methodology and organization of socio-

economic planning various levels of the economic system, as well as practical skills of 

formation and justification of targets and measures to ensure socio-economic 

development,based on the most important regularities of the functioning and development of 

nature and society in general and economic laws of society, in particular. 

The aim of the course is to provide students with a certain amount of knowledge that 

allows on the basis of methodology and organization of planning and forecasting to solve the 

problems of theoretical justification of complex programs of socio-economic development of 

society, to assess options for future economic development and stabilization of its course. 

The content of the discipline includes the main sections: forecasting and planning in the 

system of state regulation of the economy; methodology of socio-economic planning; strategic 

planning of socio-economic development of the country; result-oriented planning; system of 

state planning in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline «Social economic planning» the student will:  

1) demonstrate knowledge of the basics of economic theory, to understand the issues of 

sociology and Economics; 

2) to be guided in questions of economy and sociology; to carry out the complex analysis; 

3) understand the theoretical and methodological foundations of socio-economic 

planning; modern concepts and typology of socio-economic planning; 

4) apply legislation and regulations on forecasting and planning at the micro-and macro-

level; 

5) reasonably analyze the strategic planning of the pace, proportions and structure of the 

national economy; 

6) make the right decision on the problem of the organization of intra-company planning 

of the company. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Кәсіпорын экономикасы,  Экономиканы мемлекеттік реттеу,  Менеджмент.  

Экономика предприятия,  Государственное регулирование экономики, 

 Менеджмент.  

Economy of Enterprises, Public regulation of economy, Management.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project). 

 

 

Басқарушылық талдау 

Управленческий анализ 

Administrative analysis 

Пән кәсіпорынның ішкі ресустары мен әлеуетінің  мүмкіндігін  жалпы талдауды, 

бизнестің ағымдағы мүмкіндігін анықтауға, және оның күшті  және әлсіз жақтарын, 

алғаш туындайтын мәселелерді  оқытуға. Бағытталған. 
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Мақсаты - студентерге аналетикалық ойлау қабілетін,талдаудың уақытылы 

әдістерін практикада қолдануды қалыптастырады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Басқарушылдық талдаудың 

мәнін,басқарудағы орнын. Басқарушылдық талдаудың жүйелі мақсатын. Басқарушылдық 

талдауға әсер ететін факторларды жәни оны ұйымдастыруды. Басқарушылдық талдауды 

жүргізудің қажеттілігін. Басқарушылдық талдаудың ақпараттық қамтамасыз етуді. 

Басқарушылдық талдаудың ұйымдық-техникалық деңгейі. Коммерциялық ұйымдардың 

сыртқы экономикалық байланысы. Адам факторын қолдануды және әлеуметтік 

жағдайларды талдау. Өндіріске кеткен шығынды  талдау және есептеу.Талдау 

басқарушылдық  шешімнің әдісі ретінде. 

 «Басқарушылық талдау» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Басқарушылық талдаудың мәні мен мақсаты, ұйымдастыру принциптері және 

басқарушылық талдаудың ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу; 

2) басқарушылық талдау ұғымдарында, санаттарында, әдістері мен тәсілдерінде 

бағдарлану; 

3) Өндірістің ұйымдық-техникалық деңгейін талдау;  

4) адам факторының пайдаланылуын дербес талдау; 

5) шығындарды жіктеу және калькуляциялау әдістерінде бағдарлау; 

6) салыстырмалы талдау жүргізу резервтерін анықтау. 

 

Дисциплина изучает процесс общего анализа всех внутренних ресурсов и 

потенциальных возможностей предприятия, который нацелен на определение и анализ 

состояния бизнеса на текущий момент, его слабых и сильных сторон, а также выявления 

первоочередных проблем. 

Цель – привить студентам способность  аналитического мышления менеджера, а 

также освоение современных методов и приемов анализа для применения на практике. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: сущность 

управленческого анализа, его место в системе управления. Система целей управленческого 

анализа. Основные факторы и условия органзации управленческого анализа. Необходимость 

проведения управленческого анализа. Информационное обеспечение управленческого анализа. 

Анализ организационно-технического уровня производства. Анализ внешне экономических 

связей коммерческих организаций. Анализ социальных условий и использования человеческого 

фактора. Анализ природных условий и рациональности проридопользования. Методы учета и 

анализа затрат на производство. Анализ как метод обоснования управленческих решений.  

В результате обучения дисциплины «Управленческий анализ» обучающийся 

будет: 

1)  иметь представление о сущности и цели управленческого анализа, принципах 

организации и особенностях управленческого анализа; 

2) ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах управленческого 

анализа; 

3) анализировать организационно-технический уровень производства;  

4) самостоятельно анализировать использования человеческого фактора; 

5) ориентироваться в  методах классификации и калькулирования затрат; 

6) выявлять резервы проведения сравнительного анализа. 

 

The discipline studies the process of a general analysis of the internal resources and 

potential of the company, which aims to identify and analyze the state of the business at the 

moment, its strengths and weaknesses, and identifying priority issues. 

The goal - to instill in students the ability of analytical thinking manager, as well as the 

development of modern methods and techniques of analysis for application in practice. 

Contents: the essence of management analysis and its place in the management system. 

System objectives of management analysis.Key factors and conditions organzatsii management 

analysis.The need for management analysis.Information support of management analysis.An 

analysis of the organizational and technical level of production.Analysis of foreign economic 

relations of commercial organizations.An analysis of social conditions and the use of the human 

factor.An analysis of the natural environment and of rationality proridopolzovaniya.Methods of 
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accounting and analysis of production costs.Quality monitoring, analysis and planning costs. 

Estimated control and planning. Analysis as a method to inform management decisions. 

As a result of the discipline «Administrative analysis» the student will: 

1) have an idea about the nature and purpose of management analysis, the principles of 

organization and features of management analysis; 

2) navigate the concepts, categories, methods and techniques of management analysis; 

3) analyze the organizational and technical level of production;  

4) independently analyze the use of the human factor; 

5) to be guided in methods of classification and calculation of costs; 

6) identify reserves for comparative analysis. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Бизнесті үйымдастыру, Менеджмент, Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы. 

Организация бизнеса, Менеджмент, Маркетинг, Экономика предприятия. 

Business organization, Management, Marketing, Economy of еnterprises. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, writing a thesis (project). 

 

 

Көлік менеджменті 

Менеджмент транспорта 

Transport management 

Пән нарықтық экономика жағдайында және басекелестік күресте кәсіпорында   

көлікті басқарудың заманауи ағындарының нысандары мен әдістерін қарастырады.  

Мақсаты - кәсіпорынның көлікті басқарудың теориясын, тарихын, өзекті 

тенденцияларыныңнысандары мен әдістерін, сонымен қатар нарықтың жаhандану 

замнында бәсекелестікті   қарастырады.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: 

Көлікті басқарудың әдістемелік негізі мен ұйымдастыру  ерешелігін. Заманауи 

көлік өндірісін ұйымдастыруда менеджменттің ролі.  Көлік өндірісін басқарудың қызметі 

мен деңгейі.Көлік өндірісін басқару әдістері.Отандық көлікті басқарудың жүйесін негізгі 

қезеңдері мен қазіргі жағдайы. Көлікте басқаруды ұйымдастырудың, жобалаудың және 

дамытудың құрылымдары. Көлікте өндірістік қуаттылықты қолдану мен даытуды 

басқару.Тасымалдау үрдісін басқару. Көлікте басқарушылдық шешімдерді 

оңтайландырудың қағидаттары мен әдістері. Көлікте басқаруда ақпараттық қамтамасыз 

ету үрдісі. Көлік менеджментінің отандық және халықаралық тәжирибесі.   

 «Көлік менеджменті» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Басқару объектісі ретінде көліктің ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу;  

2) көлікті басқару жүйесін дамыту туралы түсініктің болуы; көліктегі мемлекеттік 

реттеудің нысандары мен әдістері; ұйымдық құрылымдарды құру принциптері; 

3) көліктегі басқару жүйесін жобалау және олардың тиімділігін бағалау;  

4) көліктің ұйымдық құрылымының түрлерін бөлу;  

5) көлік кәсіпорындарының өндірістік қуаттылығының көрсеткіштерін есептеу; 

6) көліктегі ұйымдастыру құрылымдарын құру үшін білімді пайдалану; көлік 

кәсіпорнын басқару мақсаттары үшін ақпараттандырудың тиімді көздерін іздеу. 

 

Дисциплина рассматривает современные тенденции развития форм и методов 

управления предприятиями транспорта в условиях рыночной экономики и конкурентной 

борьбы.  

Цель – изучитьтеорию, историю, актуальные тенденции развития форм и методов 

управления транпортными предприятиями, а также конкуренцию в современном 

глобализированном. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Методологические основы 

и особенности организации управления на транспорте.  Роль менеджмента в организации 
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современного транспортного производства. Функции и уровни управления транспортным 

производством. Методы управления транспортным производством. Основные этапы 

развития системы управления отечественным транспортом и ее современное состояние. 

Организационные структуры управления, их проектирование и развитие на транспорте. 

Управление развитием и использованием производственных мощностей транспорта. 

Управление перевозочным процессом. Принципы и методы оптимизации управленческих 

решений на транспорте. Информационное обеспечение процессов управления на 

транспорте. Отечественный и международный опыт менеджмента на транспорте. 

В результате обучения дисциплины «Менеджмент транспорта» обучающийся 

будет: 

1) иметь представление об особенностях транспорта как объекта управления;  

2) иметь представление о развитие системы управления транспортом; формы и 

методы государственного регулирования на транспорте; принципы построения 

организационных структур; 

3)  проектировать системы управления на транспорте и оценивать их 

эффективность;  

4) выделять разновидности организационных структур транспорта;  

5) рассчитывать показатели производственной мощности транспортных 

предприятий; 

6) использовать знание для построения организационных структур на транспорте; 

поиска эффективных источников информатизации для целей управления транспортным 

предприятием. 

 

Discipline examines the current trends of development of forms and methods of 

management of transport enterprises in the market economy and competition. 

The goal - to study the theory, history, current trends in the development of forms and 

methods of management For transport companies, as well as compete in today's globalized 

market. 

Contents include the following topics: Methodological bases and especially the 

organization of Transport Management. The role of management in the organization of modern 

vehicle production. Functions and levels of driving production. Methods of driving production. 

Main stages of the control system for domestic transport and its current state. The organizational 

structure of management, design and development of the transport sector. Management of 

development and capacity utilization of transport. Management of the transportation process. 

Principles and methods of optimization of management decisions on transport. Information 

Support of Transport Management. Domestic and international management experience in 

transport. 

As a result of the discipline «Transport management» the student will: 

1) have an idea about the features of transport as an object of management;  

 

2) have an idea about the development of transport management system; forms and 

methods of state regulation in transport; principles of organizational structures; 

3) design transport management systems and evaluate their effectiveness;  

4) allocate varieties of organizational structures of transport;  

5) calculate the production capacity of transport enterprises; 

6) use knowledge to build organizational structures in transport; search for effective 

sources of information for the management of transport enterprises. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Мемлекеттік және жергілікті басқару, Менеджмент, Маркетинг, Микроэкономика. 

Государственное и местное управление,  Менеджмент, Маркетинг, 

Микроэкономика. 

State and local government, Investment, Management, Marketing, Microeconomics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 
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Manufacturing practice, Pre-diploma practice, writing a thesis (project). 

 

 

Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметті талдау 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Analysis of industrial-economic enterprise activity 

Пән ұйымдарды басқарудың маңызды функциясы ретінде шаруашылық қызметті 

талдауға, экономикалық талдаудың негізгі әдістерін түсіну  және оларды басқару 

шешімдерін қабылдау үрдісінің әртүрлі сатыларында қолдану, өндірістік-шаруашылық, 

қаржылық және инвестициялық қызметтің әртүрлі бағыттарын талдау және бағалау 

бойынша практикалық дағдыларды алуға бағытталған. 

Пән мақсаты: жүйелерідің жұмыс істеу және дамуын, жүйелердің циклдық дамыту 

динамикасы оқыту. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: негізгі өндірістік қорларды 

пайдалануды талдау; негізгі қорларды қолдану көрсеткіштеріне өнім өндіру және еңбек 

өнімділігіне әсер ететін факторлардың талдау, жабдықты пайдалануды талдау; 

кәсіпорынның алаңдарды пайдалануын талдау; материалдық айналым құралдары 

пайдалану; айналым қаражаттардың көрсеткіштері; айналым құралдарын пайдалану 

көрсеткіштері; кәсіпорында жұмыс күшін пайдалану талдау; жұмыс уақытын 

пайдалануды талдау; еңбек өнімділігін талдау; еңбекақы және жұмысшы күшіне 

жұмсалатын шығындарды талдау; өнімді өткізу және өндірісті талдау; өнімнің өзіндік 

құнын талдау; бағалар серпінін талдау; пайда мен рентабельділік талдау; кәсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығын талдау; кәсіпорынның төлем қабілеттілігін. 

 «Өндірістік-шаруашылық қызметті экономикалық талдау» пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіпорынның өтімділігін және төлем қабілеттілігін бағалау.  

2) кәсіпорынның материалдық, еңбек, қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін 

дербес талдау; 

3) кәсіпорынның даму стратегиясы мен тактикасын жасау; 

4) шаруашылық жүргізуші субъектінің нарықтағы жағдайын және оның даму 

перспективасын айқындауға;; 

5) кәсіпорынның жұмыс істеу тиімділігін арттыру резервтерін анықтау; 

6) Экономикалық талдау ұғымдарында, санаттарында, әдістері мен тәсілдерінде 

бағдарлану. 

 

Дисциплина направлена на изучение анализе хозяйственной деятельности как 

важнейшей функции управления организациями, осмысливание и понимание основных 

методов экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса 

разработки принятия управленческих решений, получение практических навыков по 

анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

Цель дисциплины: изучить функционирования и развития систем, динамики 

циклического развития систем. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  анализ 

использования основных производственных фондов; анализ влияния факторов на 

показатели использования основных фондов, выпуск продукции и производительность 

труда; анализ использования оборудования; анализ использования площадей 

предприятия; анализ использования материальных оборотных средств;показатели 

оборотных средств; показатели использования оборотных средств; анализ использования 

рабочей силы на предприятии; анализ использования рабочего времени; анализ 

производительности труда; анализ оплаты труда и издержек на рабочую силу; анализ 

производства и реализации продукции; анализ себестоимости продукции; анализ 

динамики цен; анализ прибыли и рентабельности; анализ финансовой устойчивости 

предприятия; анализ платежеспособности предприятия.  

В результате изучения дисциплины «Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности» обучающийся будет: 

1) оценивать ликвидность и платежеспособность предприятия.  
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2) самостоятельно анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов предприятия; 

3) вырабатывать стратегию и тактику развития предприятия; 

4) определять положение хозяйствующего субъекта на рынке и перспективы его 

развития; 

5) выявлять резервы повышения эффективности функционирования предприятия; 

6) ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа. 

 

The discipline is aimed at studying the analysis of economic activity as the most 

important function of management organizations, understanding and understanding of the basic 

methods of economic analysis and their application at different stages of the development 

process of management decision-making, practical skills in the analysis and evaluation of 

various areas of production and economic, financial and investment activities. 

The purpose of discipline: to study the functioning and development of systems, the 

dynamics of cyclic development of systems. 

The course content includes core topics: analysis of fixed production assets; the analysis 

of influence factors on indicators of use of fixed assets, output and productivity; an analysis of 

the use of the equipment; analysis of the use of the facilities of the enterprise; analysis of the use 

of material circulating assets, the working capital performance; indicators of use of working 

capital; analysis of the use of labor in the enterprise; analysis of use of working time; 

productivity analysis; the analysis of wages and labour costs; analysis of production and sales; 

analysis of the cost of production; analysis of price dynamics; analysis of profit and 

profitability; analysis of financial stability of the enterprise; analysis of the solvency of the 

enterprise.  

As a result of studying the discipline «Economic analysis of industrial-economic 

enterprise activity» the student will: 

1) assess the liquidity and solvency of the enterprise.  

2) independently analyze the effectiveness of the use of material, labor, financial 

resources of the enterprise; 

3) develop strategy and tactics of enterprise development; 

4) determine the position of the economic entity in the market and prospects for its 

development; 

5) identify reserves to improve the efficiency of the enterprise; 

6) navigate the concepts, categories, methods and techniques of economic analysis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бухгалтерлік есеп, Кәсіпорын экономикасы.  

Бухгалтерский учет, Экономика предприятия. 

Accounting, Enterprise economy. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, writing a thesis (project). 

 

 

Агробизнестің негіздері 

Основы агробизнеса 

Foundationsof agribusiness 

«Агробизнестің негіздері» пәнінің мақсаты, агробизнес жүйесі кәсіпорындарының 

экономикалық көрсеткіштерін талдау үшін аспаптық құралдарды таңдау дағдыларын 

қалыптастыру, сондай-ақ дағдыларын жинақтау және бизнес идеялар іріктеу оны 

жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және негіздеу болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: агробизнес ұғымы, мәні және 

экономикалық мазмұны; агроөнеркәсіп кешені, оның құрылымы мен ерекшеліктері; 

ұлттық экономика жүйесінде ауыл шаруашылығы, агробизнес жүйесінде көп укладты 
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экономика қалыптастыру; жер ресурстары және оларды пайдалану; материалдық-

техникалық ресурстар мен оларды пайдалану; негізгі және айналым капиталы; еңбек 

ресурстары және ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі; агробизнестің саласында 

өндіріс орналастыру, мамандандыру және шоғырландыру; ауыл шаруашылығында 

кооперацияны, агроөнеркәсіптік интеграция мен инфрақұрылымды дамыту; АӨК 

инвестициялық қызмет; АӨК инновация, ғылыми-техникалық прогресс және қарқындату; 

ауыл шаруашылығы өнімдерінің нарығы; экономиканың аграрлық секторының бәсекеге 

қабілеттілігі; агробизнестің экономикалық тиімділігін (шығындар, өзіндік құны мен 

рентабельділік) бағалау. 

Құзыретті болу:  кәсіпорынның агробизнес жүйесінде экономикалық 

көрсеткіштерді талдауға. 

«Агробизнестің негіздері» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) агробизнес экономикасының негізгі түсініктері, категориялары және құралдарын 

білу; 

2) объектілердің, құбылыстар мен процестердің экономикалық-экологиялық 

модельдерін  құрудың әдістері туралы түсінік алу; 

3) нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді 

анықтау, әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдерді ескере отырып оларды  шешу 

тәсілдерін ұсыну, ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын және тәуекелдерді 

бағалау; 

4) табиғатты пайдалану шегінде экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді типтік әдістер мен қолданыстағы нормативті-құқықтық базасын 

пайдалану негізінде есептеу; 

5) табиғатты пайдаланудың қазіргі заманғы көрсеткіштер жүйесін есептеу және 

талдау негіздерін құру туралы түсінік болу; 

6) экономикалық, әлеуметтік, басқарушылық ақпарат көздерін 

пайдалану;жағдайлардың стандартты теориялық және эконометрикалық модельдер 

негізінде сипаттау құруға, алынған нәтижелерді талдау және мазмұндық түсіндіру.  

 

Дисциплина изучает агробизнес как воспроизводственный комплекс отраслей и 

сфер экономики, государственных законодательных и исполнительных учреждений, 

которые функционируют в единстве и обеспечивают производство, переработку и сбыт 

продукции на основе сельскохозяйственного сырья. 

Цель дисциплины - формирование у обущающий практических навыков выбора 

инструментальных средств для анализа экономических показателей работы предприятий 

системы агробизнеса, а также навыков генерирования и отбора бизнесидей, разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  понятие, сущность и 

экономическое содержание агробизнеса;агропромышленный комплекс, его структура и 

особенности;сельское хозяйство в системе национальной экономики;формирование 

многоукладной экономики в системе агробизнеса;земельные ресурсы и их 

использование;материально-технические ресурсы и их использование;основной и 

оборотный капитал;трудовые ресурсы и производительность труда в сельском 

хозяйстве;размещение, специализация и концентрация производства в сфере 

агробизнеса;развитие кооперации, агропромышленной интеграции и инфраструктура 

сельского хозяйства;инвестиционная деятельность в АПК;инновации, научно-

технический прогресс и интенсификация в АПК;рынок сельскохозяйственной 

продукции;конкурентоспособность аграрного сектора экономики;оценка экономической 

эффективности агробизнеса (издержки, себестоимость и рентабельность. 

Быть компетентным в анализе экономических показателей работы предприятий 

системы агробизнеса. 

В результате обучения дисциплины «Основы агробизнеса» обучающийся 

будет: 

1) иметь представление об основных понятиях, категориях и инструментах 

экономики агробизнеса; 

1) иметь представление о методах построения экономико-экологических моделей 

объектов, явлений и процессов; 
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2) выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

3) рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели в области 

природопользования; 

4) иметь представление об основах построения, расчета и анализа современной 

системыпоказателей природопользования; 

5) использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрическиемодели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

 

Discipline studying agribusiness as a reproduction range of industries and sectors of the 

economy, the state legislative and executive institutions, which operate in the unity and ensure 

the production, processing and marketing of products based on agricultural raw materials. 

The purpose of discipline - to develop students practical skills in the selection of tools for 

the analysis of economic performance of agribusiness enterprises, as well as skills for 

generating business ideas and selection, development and validation of proposals for their 

improvement. 

Brief description of the course: concept, essence and economic maintenance of 

agribusiness; agroindustrial complex, his structure and features; agriculture is in the system of 

national economy; forming of многоукладной economy is in the system of agribusiness; landed 

resources and their use; material and technical resources and their use; fixed and circulating 

assets; labour resources and labour productivity are in agriculture;placing, specialization and 

concentration of production in the field of agribusiness; development of co-operation, to 

agroindustrial integration and infrastructure of agriculture; investment activity is in 

agroindustrial complex; innovations, scientific and technical progress and intensification in 

agroindustrial complex; market of agricultural produce; competitiveness of agrarian sector of 

economy; estimation of economic efficiency of agribusiness (of издержки, prime price and 

profitability. 

As a result of the discipline «Foundationsof agribusiness» the student will: 

1) basic concepts, categories and instruments of the economy of agribusiness; 

2) an understanding of the methods of constructing economic-ecological models of 

objects, phenomena and processes; 

3) identify economic problems in the analysis of concrete situations, to offer ways of 

their decision based on the criteria of socio-economic efficiency, risk assessment and possible 

socio-economic impacts; 

4) calculated on the basis of standard operating procedures and regulatory framework 

economic and socio-economic indicators in the field of environmental management; 

5) to have an idea about the basics of construction, calculation and analysis of the current 

system; performance management;use of sources of economic, social, management information; 

6) be based on descriptions of situations the standard theoretical and econometric; model, 

analyze and interpret meaningful results. 

Be competent in the analysis of economic performance of agribusiness system. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Микроэкономика, Макроэкономика, Қаржы, Статистика, Кәсіпорын экономикасы. 

Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы, Статистика, Экономика 

предприятия.  

Microeconomics, Macroeconomics, Finance, Statistics, Economy of еnterprises.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу. 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта). 

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a thesis (project). 
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