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Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  

 

7M04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 

 

7M041 Бизнес и управление 

Код и наименование 

образовательной  

программы 

 

7М04101 Экономика 

 

Группы образовательных 

программ 

 

В044 Менеджмент и управление 

Уникальность 

образовательной 

программы 

 

Уникальность и специфика образовательной программы 7М04101 

Экономика  заключаются  в: 

- соответствии подготовки обучающихся требованиям 

работодателей, национальной рамке квалификации, 

профессиональному и международному стандарту;  

- междисциплинарной интеграции содержания модулей учебных 

дисциплин;  

-- формировании системы концептуальных знаний в области 

науки и профессиональной деятельности в сфере экономики,  

- акценте на саморазвитие, организации профессиональной 

деятельности, в рамках которой магистр ориентирован на 

постоянное профессиональное самосовершенствование;  

- развитии исследовательских компетенций, направленных на 

практическое применение современных методик и технологий с 

целью их применения в профессиональной и исследовательской 

деятельности;  

- профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава и наличии научной  школы 

профессора вуза А.А. Кайгородцева. 

- привлечении к учебному процессу ведущих отечественных и 

иностранных специалистов в сфере подготовки соответствующих 

кадров; 

- развитии прикладных знаний на базах специализированных 

лабораторий и научно-практических центров вуза, где 

организуется учебный процесс, профессиональная практика, 

научные стажировки и осуществляется исследовательская и 

инновационная деятельность;  

- привлечении магистрантов к разработке научных проектов, 

реализуемых в системе образования региона и вузов РК. 

Карта  профиля  подготовки  в  рамках   образовательной   программы 

Цель ОП 

 

Целью  образовательной программы является подготовка 

квалифицированных специалистов, обладающих 

профессиональными компетенциями, которые  способствуют 

социальной мобильности и   востребованности на рынке труда, 

эффективной деятельности в области экономики, управления и 

организации производства, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Задачи ОП 

 

1.подготовка специалиста, имеющего представление об 

экономических законах рыночной экономики и формах их 

проявления; процессах глобализации и интернализации, 

происходящих в современном мире; об основных научно-



Ф П ВКГУ 013-19-01 

 

управленческих, финансово-хозяйственных, маркетинговых 

проблемах функционирования предприятий; 

2. подготовка специалиста, имеющего знания о фундаментальных 

основах всех функциональных направлений управленческой 

деятельности на уровне предприятия (экономики, менеджмента, 

маркетинга, финансов и т.д.); основных подходах к управлению и 

содержанию планирования, организации производства, 

инвестиционной и инновационной деятельности; основных 

характеристиках и процессах, определяющих экономическую 

безопасность предприятия 

3. подготовка специалиста, умеющего анализировать 

деятельность экономических объектов, делать научно 

обоснованные выводы и выбирать необходимые формы 

организации производства и управления, принимать 

управленческие решения. 

Результаты обучения по ОП 

 

1. способен  определять методологические аспекты 

экономических процессов, экономической политики государства 

на макро-, мезо-, микро- уровнях;  

2. способен определять оптимальные методы  оценки  состояния 

экономики отраслей промышленности, приоритетные 

направления  и инструментарий   антимонопольного 

регулирования; 

3. способен интерпретировать современные теории и практики 

институциональной экономики с целью их применения в 

профессиональной и исследовательской деятельности; 

4. способен применять современную методологию научного 

исследования,  прогнозирования  результатов профессиональной 

и исследовательской деятельности; 

5. способен применять современную методологию теоретической 

и прикладной инноватики в управлении инновационными 

процессами и проектами; 

6. способен осуществлять эффективную коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном, русском и 

иностранном языках для успешного осуществления личной, 

профессиональной и общественной деятельности;  

7. способен оценивать условия, результаты и последствия 

происходящих процессов  в сфере экономики знаний в 

современных условиях развития человеческого капитала; 

8. способен оценивать эффективность государственной 

социально-экономической политики  на основе современных 

цифровых технологий; 

9. способен разрабатывать кластерную  политику  с учетом ее 

взаимосвязи с другими инструментами поддержки   социально-

экономического развития субъектов экономики Казахстана; 

10. способен разрабатывать конкурентные  стратегии, исходя из 

комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности и 

особенностей экономического развития предприятий на 

национальном и международных рынках; 

Квалификационная характеристика выпускника 

 

Присуждаемая степень 

 

Магистр экономических наук по образовательной программе  

7М04101 Экономика. 

 

 

Перечень должностей  

 

Магистр экономики может работать руководителем, 

специалистом и другим служащим в области экономики и 
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статистики, финансовых и экономических отделов, 

аналитических подразделений, предприятий и организаций 

различных отраслей и форм собственности.  

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

научно-исследовательские институты; высшие учебные 

заведения; органы государственного и местного управления; 

производственно-экономические и планово-экономические, 

социально-управленческие и маркетинговые, финансово-

аналитические службы предприятий и организаций; 

подразделения внешнеэкономической деятельности.  
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 

 

7M04 Бизнес, басқару жəне құқық 

Дайындық бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

 

7M041 Бизнес жəне басқару 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  

 

7М04101 Экономика 

 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары 

 

В044 Менеджмент жəне басқару 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

7М04101 Экономика білім беру бағдарламасының ерекшелігі 

мен бірегейлігі: 

- білім алушыларды даярлаудың жұмыс берушілердің 

талаптарына, ұлттық біліктілік шеңберіне, кəсіби жəне 

халықаралық стандартқа сəйкестігі;  

- оқу пəндері модульдерінің мазмұнын пəнаралық 

интеграциялау;  

- педагогика жəне психология саласындағы ғылым мен кəсіби 

қызмет саласында концептуалды білім жүйесін 

қалыптастыру,  

- магистр тұрақты кəсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталған 

кəсіби қызметті ұйымдастыру, өзін-өзі дамытуға екпін;  

- кəсіби жəне зерттеу қызметінде қолдану мақсатында қазіргі 

заманғы əдістер мен технологияларды іс жүзінде қолдануға 

бағытталған зерттеу құзыреттерін дамыту;  

- профессор-оқытушылар құрамының кəсіби құзыреттілігі 

жəне профессор А. А. Кайгородцевтің ғылыми мектебінің 

болуы. 

- тиісті кадрларды даярлау саласындағы жетекші отандық 

жəне шетелдік мамандарды оқу процесіне тарту; 

- оқу үдерісі, кəсіптік практика, ғылыми тағылымдамалар 

ұйымдастырылатын жəне зерттеу жəне инновациялық қызмет 

жүзеге асырылатын ЖОО-ның мамандандырылған 

зертханалары мен ғылыми-практикалық орталықтары 

базасында қолданбалы білімді дамыту;  

- ҚР ЖОО жəне аймақтың білім беру жүйесінде жүзеге 

асырылатын ғылыми жобаларды əзірлеуге магистранттарды 

тарту. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты экономика, өндірісті 

басқару мен ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу жəне 

педагогикалық қызмет салаларында  тиімді қызмет 

етуіне,əлеуметтік ұтқырлығына жəне еңбек нарығында 

сұранысқа ие болуына ықпал ететін кəсіби құзыреттіліктерге 

ие білікті мамандарды даярлау. 

БББ міндеттері 

 

1. Нарықтық экономиканың экономикалық заңдары жəне 

олардың көріну нысандары; қазіргі əлемде болып жатқан 

жаһандану жəне интерналдандыру процестері; 

кəсіпорындардың қызмет етуінің негізгі ғылыми-басқару, 

қаржы-шаруашылық, маркетингтік проблемалары туралы 

түсінігі бар маманды дайындау. 

 2.Кəсіпорын деңгейіндегі басқару қызметінің барлық 

функционалдық бағыттарының іргелі негіздері туралы білімі 
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бар маманды дайындау (экономика, менеджмент, маркетинг, 

қаржы жəне т. б.); жоспарлау, өндірісті ұйымдастыру, 

инвестициялық жəне инновациялық қызметті басқару мен 

мазмұнына қойылатын негізгі тəсілдер; кəсіпорынның 

экономикалық қауіпсіздігін анықтайтын негізгі сипаттамалар 

мен процестер. 

3. Экономикалық объектілердің қызметін талдай алатын, 

ғылыми негізделген қорытындылар жасай алатын жəне 

өндірісті жəне басқаруды ұйымдастырудың қажетті 

нысандарын таңдай алатын, басқарушылық шешімдер 

қабылдай алатын маманды даярлау. 

БББ оқыту нəтижелері 

 

1. мемлекеттің экономикалық саясаты  мен экономикалық 

процестердің макро-, мезо-, микро – деңгейлеріндегі 

əдіснамалық аспектілерді анықтауға қабілетті; 

2.өнеркəсіп салалары экономикасының жай-күйін бағалаудың 

оңтайлы əдістерін, монополияға қарсы реттеудің басым 

бағыттары мен құралдарын анықтауға қабілетті; 

3.институционалдық экономиканың қазіргі заманғы 

теориялары мен тəжірибелерін кəсіби жəне зерттеу 

қызметінде қолдану мақсатында интерпретациялауға 

қабілетті; 

4. кəсіби жəне зерттеушілік қызмет нəтижелерін болжаудың 

жəне ғылыми зерттеудің заманауи əдіснамасын қолдануға 

қабілетті; 

5. инновациялық үдерістер мен жобаларды басқаруда 

теориялық жəне қолданбалы инноватиканың қазіргі заманғы 

əдіснамасын қолдануға қабілетті; 

6. жеке, кəсіби жəне қоғамдық қызметті табысты жүзеге асыру 

үшін ауызша жəне жазбаша нысанда мемлекеттік, орыс жəне 

шет тілдерінде тиімді коммуникацияны жүзеге асыруға 

қабілетті; 

7. адами капитал дамуының қазіргі жағдайларында білім 

экономикасы саласында болып жатқан процестердің  жағдайы 

мен нəтижелерін жəне салдарын бағалауға қабілетті; 

8. заманауи сандық технологиялар негізінде мемлекеттің 

əлеуметтік-экономикалық саясатының тиімділігін бағалауға 

қабілетті; 

9.Қазақстан экономикасы субъектілерінің əлеуметтік-

экономикалық дамуын қолдаудың басқа құралдарымен өзара 

байланысын ескере отырып, кластерлік саясатты əзірлеуге 

қабілетті; 

10.ұлттық жəне халықаралық нарықтардағы қаржы-

шаруашылық қызметті кешенді талдауды жəне 

кəсіпорындардың экономикалық даму ерекшеліктерін негізге 

ала отырып, бəсекелестік стратегияларды əзірлеуге қабілетті; 

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

 

Берілетін дəреже 

 

7М04101 Экономика білім беру бағдарламасы бойынша 

экономика ғылымдарының магистрі  

Лауазымдарының тізімі  

 

Экономика магистрі экономика жəне статистика, қаржы жəне 

экономикалық бөлімдер, талдау бөлімшелері, əртүрлі салалар 

мен меншік нысандарындағы кəсіпорындар мен ұйымдар 

саласында басшы, маман жəне басқа да қызметшілер болып 

жұмыс істей алады. 
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Кəсіби қызмет объектісі  

 

ғылыми-зерттеу институттары; жоғары оқу орындары; 

мемлекеттік жəне жергілікті басқару органдары; 

кəсіпорындар мен ұйымдардың өндірістік-экономикалық 

жəне жоспарлы-экономикалық, əлеуметтік-басқару жəне 

маркетингтік, қаржы-талдау қызметтері; сыртқы 

экономикалық қызмет бөлімшелері. 
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The Passport of Education Program  

 

Education area code and 

classification 
7M04 Business, management and law 

Code and classification of 

training areas 
7M041 Business and management 

Сode and name of education 

program 
7М04101 Еconomics 

Groups of educational 

programs 
В044 Management and administration 

The uniqueness of the 

educational program 

The uniqueness and specificity of the educational program 7М04101 

Еconomics are: 

- compliance of training of students with the requirements of 

employers, national qualification framework, professional and 

international standard; 

- interdisciplinary integration of the content of modules of academic 

disciplines;  

-- formation of a system of conceptual knowledge in the field of science 

and professional activity in the field of pedagogy and psychology; 

- focus on self-development, organization of professional activities, in 

which the master is focused on continuous professional self-

improvement;  

- development of research competencies aimed at the practical 

application of modern techniques and technologies for their application 

in professional and research activities;  

- professional competence of the teaching staff and scientific schools 

of the professors of the University Kaigorodtsev A. A .; 

- involvement of leading domestic and foreign specialists in the field of 

training of relevant personnel in the educational process; 

- development of applied knowledge on the basis of specialized 

laboratories and research centers of the University, where the 

educational process, professional practice, scientific training and 

research and innovation activities are carried out;  

- involvement of undergraduates in the development of research 

projects implemented in the education system of the region and 

universities of Kazakhstan. 

Profile map of  education  program 

Objective of EP 

The purpose of the educational program is to train qualified specialists 

with professional competencies that contribute to social mobility and 

demand in the labor market, effective activities in the field of 

Economics, management and organization of production, research and 

teaching activities. 

Purposeof EP 

1.Training of the expert having idea of economic laws of market 

economy and forms of their manifestation; the processes of 

globalization and internalization occurring in the modern world; about 

the main scientific and management, financial and economic, 

marketing problems of functioning of the enterprises. 

2. Training of the specialist having knowledge of fundamental bases 

of all functional directions of administrative activity at the level of the 

enterprise (economy, management, marketing, Finance, etc.); the 

main approaches to management and the maintenance of planning, the 

organization of production, investment and innovative activity; the 

main characteristics and processes defining economic security of the 

enterprise. 

3. Ttraining of a specialist who is able to analyze the activities of 

economic objects, make scientifically sound conclusions and choose 
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the necessary forms of organization of production and management, 

make management decisions. 

Result of training of EP 

1. able to determine the methodological aspects of economic processes, 

economic policy of the state at the macro-, meso -, micro-levels; 

2. able to determine the best methods for assessing the state of the 

economy of industries, priority areas and tools of antitrust regulation; 

3. able to interpret modern theories and practices of institutional 

Economics in order to apply them in professional and research 

activities; 

4. able to apply the modern methodology of scientific research, 

forecasting the results of professional and research activities; 

5. able to apply the modern methodology of theoretical and applied 

innovation in the management of innovation processes and projects; 

6. able to carry out effective communication in oral and written forms 

in the state, russian and foreign languages for the successful 

implementation of personal, professional and social activities; 

7. able to assess the conditions, results and consequences of ongoing 

processes in the knowledge economy in modern conditions of human 

capital development; 

8. able to assess the effectiveness of state socio-economic policy based 

on modern digital technologies; 

9. able to develop cluster policy taking into account its relationship 

with other tools to support the socio-economic development of 

Kazakhstan's economic entities; 

10. able to develop competitive strategies based on a comprehensive 

analysis of financial and economic activities and features of economic 

development of enterprises in the national and international markets; 

Graduate  Qualification  Characteristics 

Awarded degree: 
Master of Economic sciences in the educational program 7М04101 

Economics. 

Listofposts 

Master of Economics can work as a manager, specialist and other 

employees in the field of Economics and statistics, financial and 

economic departments, analytical departments, enterprises and 

organizations of various industries and forms of ownership. 

The object of professional 

activity 

Research institutes; higher education institutions; state and local 

government bodies; production and economic and planning, social 

and management and marketing, financial and analytical services of 

enterprises and organizations; units of foreign economic activity. 
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