
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  

7М04103  Государственное и местное управление 

 

 

Группы образовательных 

программ 
В044 Менеджмент и управление 

Уникальность 

образовательной 

программы 

 

- соответствие подготовки обучающихся требованиям работодателей, 

национальной рамке квалификации, профессиональному и международному 

стандарту;  

- междисциплинарная  интеграция содержания модулей учебных дисциплин;  

- формирование системы концептуальных знаний в области науки и 

профессиональной деятельности в сфере экономики и управления,  

- акцент на саморазвитие, организации профессиональной деятельности, в 

рамках которой магистр ориентирован на постоянное профессиональное 

самосовершенствование;  

- развитие исследовательских компетенций, направленных на практическое 

применение современных методик и цифровых технологий с целью их 

применения в профессиональной и исследовательской деятельности;  

- возможности для магистрантов участвовать в разработке реальных проблем 

социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области и 

государственного местного управления в рамках научно-исследовательской 

работы, проводимой выпускающей кафедрой на базе Центра экономических и 

юридических исследований на площадке «G-Global», лаборатории 

регионального экономического мониторинга и анализа, других научно-

практических центров вуза, научной школы д.э.н., профессора Кайгородцева 

А.А.;   

- привлечение к учебному процессу ведущих отечественных и иностранных 

специалистов в сфере подготовки соответствующих кадров; 

- развитие 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;  

- привлечение магистрантов к разработке научных проектов, реализуемых в 

системе образования региона и вузов РК. 

Карта профиля  подготовки  в  рамках  образовательной  программы 

ЦельОП 

 

Подготовка высококвалифицированных экономистов-управленцев, 

обладающих профессиональными компетенциями, установками и 

ценностями, соответствующими актуальным требованиям локального и 

глобального рынка труда, имеющих углубленные знания и навыки, развитую 

языковую компетентность в сфере экономики, государственного и местного 

управления, научно - исследовательской и педагогической деятельности.  

 

Задачи ОП 

 

- формирование научного мировоззрения, мышления, аналитических, 

исследовательских, управленческих компетенций обучающихся для решения 

современных научно-практических задач развития экономики и управления; 

- овладение современными психолого-педагогическими, информационно-

коммуникационными, цифровыми технологиями с целью их успешного 

применения в общественной, профессиональной и иной деятельности. 



- развитие способностей проектирования и осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

экономики и управления. 

- обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития, 

профессиональной, нравственной и правовой культуры, воспитание личности, 

имеющей гражданскую позицию, способную формулировать и решать 

современные научные и практические проблемы; 

- приобретение навыков организации и проведения научных исследований, 

получения необходимого задела для продолжения научной работы в 

докторантуре;  

- развитие  способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

потребности и навыков самостоятельного творческого овладения новыми 

знаниями. 

Результаты обучения по 

ОП 

 

1)  понимать методологические аспекты государственного и местного 

управления, государственной службы, экономической политики государства 

на макро-, мезо-, микро- уровнях;  

2) осмысливать и интерпретировать новейшие теории и практики 

государственного управления человеческим капиталом; 

3) выстраивать эффективную коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном, русском и иностранном языках для успешного 

осуществления личной, профессиональной и общественной деятельности; 

4) применять современную методологию теоретической и прикладной 

инноватики в управлении инновационными процессами и проектами; 

5) применять институциональный анализ при исследовании 

проблемэкономики, различныхвидовконтрактов, рынка и фирм, государства; 

6) применять модели и подходы теории корпоративного взаимодействия для 

решения задач корпоративного управления; 

7) использовать методы системного, экономического, ситуационного анализа 

в области оценки масштабов и эффективности государственного и местного 

управления, корпоративного управления; 

8) осуществлять управление местными финансами; 

9) мотивированно осуществлять исследовательскую деятельность в с 

использованием классических и современных методов исследования; 

10) разрабатывать политику развития реального сектора экономики, 

региональной экономики, административно-территориальных единиц, 

самоуправления; 

11) осуществлять моделирование региональной экономики в целях принятия 

управленческих решений;  

12) разрабатывать государственные стратегии и программы 

конкурентоспособности национальной экономики, исходя из современных 

вызовов глобализации и финансовой нестабильности, усиления конкуренции 

на мировых рынках, возрастания роли науки и инноваций, развития 

человеческого потенциала; 

13) генерировать модели, проекты, предложения по совершенствованию 

систем и подсистем государственного и местного управления, 

государственной службы, самоуправления; 

14) оценивать условия, результаты и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений на государственном и местном 

уровнях, эффективность систем управления. 

Квалификационная характеристика выпускника 

 

Присуждаемая степень 

 

 - по профильному направлению - магистр экономики и бизнеса по 

специальности 7М04103 Государственное и местное управление. 

- по научно-педагогическому направлению - магистр экономических наук, по 

специальности 7М04103Государственное и местное управление. 



Перечень должностей  

 

- экономисты центральных и местных органов управления;  

- менеджеры государственных предприятий, акционерных обществ, 

производственных компаний, холдингов, предприятий сферы услуг; 

- экономисты-менеджеры управленческой должности и по экономике 

отраслей социальной сферы. 

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

- при профильной подготовке: органы государственного и местного 

управления; производственно-экономические и планово-экономические, 

социально-управленческие, маркетинговые и финансово-аналитические 

службы предприятий и организаций; подразделения внешнеэкономической 

деятельности; 

- при научно-педагогической подготовке: научно-исследовательские 

институты; высшие учебные заведения; органы государственного и местного 

управления; производственно-экономические и планово-экономические, 

социально-управленческие и маркетинговые, финансово-аналитические 

службы предприятий и организаций; подразделения внешнеэкономической 

деятельности. 

 

 

Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 
7M04 Бизнес, басқару жəне құқық 

Дайындықбағыттарының 

коды мен жіктелуі 
7M041 Бизнес жəнебасқару 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  

7М04103 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару 

 

 

Білім беру 

бағдарламаларыныңтоптары 

 

В044 Менеджмент жəне басқару 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

- білім алушыларды даярлаудың жұмыс берушілердің талаптарына, ұлттық 

біліктілік шеңберіне, кəсіби жəне халықаралық стандартқа сəйкестігі;  

- оқу пəндері модульдерінің мазмұнын пəнаралық интеграциялау;  

- экономика жəне басқару саласында ғылым жəне кəсіби қызмет саласында 

концептуалды білім жүйесін қалыптастыру,  

- өзін-өзі дамытуға, кəсіби қызметті ұйымдастыруға баса назар аудару, оның 

аясында магистр тұрақты кəсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталған;  

- кəсіби жəне зерттеу қызметінде қолдану мақсатында қазіргі заманғы əдістер 

мен цифрлық технологияларды іс жүзінде қолдануға бағытталған зерттеу 

құзыреттерін дамыту;  

- кафедраның "G-Global" алаңында экономикалық жəне құқықтық зерттеулер 

орталығының, аймақтық экономикалық мониторинг жəне талдау 

зертханасының, ЖОО-ның басқа да ғылыми-практикалық орталықтарының, э. 

ғ. д., профессор А.А. Кайгородцевтың ғылыми мектебінің базасында 

өткізілетін  ғылыми-зерттеу жұмыстары шеңберінде Шығыс Қазақстан 

облысының əлеуметтік-экономикалық дамуының жəне мемлекеттік жергілікті 

басқарудың нақты мəселелерін əзірлеуге магистранттардың қатысу 

мүмкіндіктері; 

- оқу процесіне тиісті кадрларды даярлау саласында жетекші отандық жəне 

шетелдік мамандарды 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;  

- магистранттарды өңірдің білім беру жүйесінде жəне ҚР жоғары оқу 

орындарында жүзеге асырылатын ғылыми жобаларды əзірлеуге тарту. 



Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

 

Жергілікті жəне жаһандық еңбек нарығының өзекті талаптарына сəйкес 

келетін, терең білімі мен дағдысы, Экономика, мемлекеттік жəне жергілікті 

басқару, ғылыми-зерттеу жəне педагогикалық қызмет саласында дамыған 

тілдік құзыреттілігі бар кəсіби құзыреттілігі, қондырғылары мен 

құндылықтары бар жоғары білікті басқарушы - экономистерді дайындау. 

БББ міндеттері 

 

- экономика мен басқаруды дамытудың қазіргі ғылыми-практикалық 

міндеттерін шешу үшін білім алушылардың ғылыми дүниетанымын, ойлауын, 

аналитикалық, зерттеу, басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру; 

- қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық, ақпараттық-

коммуникациялық, цифрлық технологияларды қоғамдық, кəсіби жəне басқа да 

қызметте табысты қолдану мақсатында меңгеру. 

- экономика жəне басқару саласындағы білімді пайдалана отырып, тұтас 

жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде кешенді, соның ішінде пəнаралық 

зерттеулерді жобалау жəне жүзеге асыру қабілеттерін дамыту. 

- жалпы зияткерлік дамудың, кəсіби, адамгершілік жəне құқықтық 

мəдениеттің жоғары деңгейін қамтамасыз ету, азаматтық ұстанымы бар, 

қазіргі ғылыми жəне практикалық мəселелерді тұжырымдай жəне шеше 

алатын тұлғаны тəрбиелеу; 

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жүргізу, докторантурада ғылыми 

жұмысты жалғастыру үшін қажетті бөлім алу дағдыларын меңгеру;  

- өзін-өзі жетілдіру жəне өзін-өзі дамыту қабілетін, жаңа білімді өз бетінше 

шығармашылық игеру қажеттіліктері мен дағдыларын дамыту. 

БББ оқыту нəтижелері 

 

1) мемлекеттік жəне жергілікті басқарудың, мемлекеттік қызметтің, 

мемлекеттің макро-, мезо-, микро - деңгейлердегі экономикалық саясатының 

əдіснамалық аспектілерін түсіну;  

2) адам капиталын Мемлекеттік басқарудың жаңа теориясы мен тəжірибесін 

түсіну жəне түсіндіру; 

3) жеке, кəсіби жəне қоғамдық қызметті табысты жүзеге асыру үшін ауызша 

жəне жазбаша нысанда мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде тиімді 

коммуникацияны көрсету; 

4) инновациялық үдерістер мен жобаларды басқаруда теориялық жəне 

қолданбалы инноватиканың қазіргі заманғы əдіснамасын қолдану; 

5) экономиканың, келісімшарттардың, нарық пен фирмалардың, мемлекеттің 

проблемаларын зерттеу кезінде институционалдық талдау қолдану; 

6) корпоративтік басқару міндеттерін шешу үшін корпоративтік өзара іс-

қимыл теориясының модельдері мен тəсілдерін қолдану; 

7) мемлекеттік жəне жергілікті басқарудың, корпоративтік басқарудың 

ауқымы мен тиімділігін бағалау саласында жүйелік, экономикалық, ахуалдық 

талдау əдістерін пайдалану; 

8) жергілікті қаржыны басқаруды жүзеге асыруға; ; 

9) зерттеудің классикалық жəне қазіргі заманғы əдістерін пайдалана отырып, 

зерттеу қызметін дəлелді түрде жүзеге асыру; 

10) экономиканың нақты секторын, өңірлік экономиканы, əкімшілік-аумақтық 

бірліктерді, өзін-өзі басқаруды дамыту саясатын əзірлеу; 

11) басқару шешімдерін қабылдау мақсатында өңірлік экономиканы 

моделдеуді жүзеге асыру;  

12) жаһандану мен қаржылық тұрақсыздық, əлемдік нарықтарда 

бəсекелестікті күшейту, ғылым мен инновациялар рөлінің өсуі, адами əлеуетті 

дамытудың қазіргі заманғы сын-қатерлеріне сүйене отырып, ұлттық 

экономиканың бəсекеге қабілеттілігінің мемлекеттік стратегиялары мен 

бағдарламаларын əзірлеу; 

13) мемлекеттік жəне жергілікті басқару, Мемлекеттік қызмет, Өзін-өзі 

басқару жүйелері мен кіші жүйелерін жетілдіру жөніндегі модельдерді, 

жобаларды, ұсыныстарды генерациялау; 



14) мемлекеттік жəне жергілікті деңгейлерде қабылданатын 

ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттарын, нəтижелерін 

жəне салдарын, басқару жүйесінің тиімділігін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже 

 

- бейіндік бағыт бойынша - 7М04103 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару 

мамандығы бойынша экономика жəне бизнес магистрі. 

- ғылыми - педагогикалық бағыт бойынша - 7М04103 Мемлекеттік жəне 

жергілікті басқару мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі. 

Лауазымдарының тізімі  

 

- орталық жəне жергілікті басқару органдарының экономистері;  

- мемлекеттік кəсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың, өндірістік 

компаниялардың, холдингтердің, қызмет көрсету саласындағы 

кəсіпорындардың менеджерлері; 

- əлеуметтік сала салаларының экономика жəне басқару лауазымының 

экономист-менеджерлері. 

Кəсіби қызмет объектісі  

 

- бейінді дайындық кезінде: мемлекеттік жəне жергілікті басқару органдары; 

кəсіпорындар мен ұйымдардың өндірістік-экономикалық жəне жоспарлы-

экономикалық, əлеуметтік-басқару, маркетингтік жəне қаржы-талдау 

қызметтері; сыртқы экономикалық қызмет бөлімшелері; 

- ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде: 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. 

 

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 

Сodeandnameofeducationprogram 7М04103 State and local government   

Groupsofeducationalprograms В044 Management and administration 

The uniqueness of the educational 

program 

- compliance of training of students with the requirements of employers, national 

qualification framework, professional and international standards;  

- 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 Economics and management,  

- emphasis 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 digital technologies for their application in professional and 

research activities;  

- opportunities for undergraduates to participate in the development of actual 

problems of socio-economic development of the East Kazakhstan region and the 

state of local governance in the framework of the research work carried out by the 

issuing Department at the Centre for economic and legal studies on platform "G-

Global", laboratory of regional economic monitoring and analysis, other research 

centres of the University, the scientific school of doctor of Economics, Professor 

A. A. Kaygorodtsev;  

- 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 

scientific and practical centers of the University, where the educational process, 



professional practice, scientific internships and research and innovation activities 

are organized;  

- involvement of undergraduates in the development of research projects 

implemented in the education system of the region and universities of Kazakhstan. 

Profilemap of  education  program 

Objective of EP 

Training of highly qualified economists and managers with professional 

competencies, attitudes and values that meet the current requirements of the local 

and global labor market, with in - depth knowledge and skills, developed language 

competence in the field of Economics, state and local government, research and 

teaching activities. 

Purposeof EP 

- formation of scientific Outlook, thinking, analytical, research, management 

competencies of students to solve modern scientific and practical problems of 

economic development and management; 

- mastering modern psychological and pedagogical, information and 

communication, digital technologies for their successful application in public, 

professional and other activities. 

- development of abilities of design and implementation of complex researches, 

including interdisciplinary, on the basis of integral system scientific Outlook with 

use of knowledge in the field of economy and management. 

- ensuring a high level of General intellectual development, professional, moral 

and legal culture, education of a person who has a civil position, able to formulate 

and solve modern scientific and practical problems; 

- acquisition of skills in the organization and conduct of research, obtaining the 

necessary Foundation for the continuation of scientific work in doctoral studies;  

- development of the ability to self-improvement and self-development, needs and 

skills of independent creative mastery of new knowledge. 

Result of training of EP 

1) understand the methodological aspects of public and local administration, 

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

2) to comprehend and interpret the latest theories and practices of public 

administration of human capital; 

3) demonstrate effective communication in oral and written forms in the state, 

Russian and foreign languages for the successful implementation of personal, 

professional and social activities; 

4) apply the modern methodology of theoretical and applied Innovatics in the 

management of innovation processes and projects; 

5) apply institutional analysis in the study of problems of the economy, various 

types of contracts, the market and firms, the state; 

6) apply models and approaches of the theory of corporate interaction to solve 

corporate governance problems; 

7) to use methods of system, economic, situational analysis in the field of 

assessment of scales and efficiency of the state and local management, corporate 

management; 

8) manage local finances; 

9) motivated to carry out research activities using classical and modern research 

methods; 

10) develop a policy for the development of the real sector of the economy, 

regional economy, administrative and territorial units, self-government; 

11) to carry out modeling of the regional economy in order to make management 

decisions;  

12) develop state strategies and programs of competitiveness of the national 

economy, based on the current challenges of globalization and financial 

instability, increased competition in world markets, increasing the role of science 

and innovation, human development; 

13) generate models, projects, proposals for improving the systems and 

subsystems of state and local government, public service, self-government; 



14) assess the conditions, results and consequences of organizational and 

management decisions at the state and local levels, the effectiveness of 

management systems. 

Graduate  Qualification  Characteristics 

Awarded degree: 

- in a profile direction - the master of Economics and business, majoring in 

7М04103 State and local government. 

- in scientific and pedagogical direction-the master of economic Sciences, specialty 

7М04103 State and local government. 

Listofposts 

- central and local government economists;  

- managers of state-owned enterprises, joint-stock companies, production 

companies, holdings, service companies; 

- economists-managers of managerial positions and the economy of social 

sectors. 

The object of professional activity 

- professional training: state agencies and local government; the production and 

economic and economic planning, social management, marketing, financial and 

analytical services businesses and organizations; division of foreign economic 

activity; 

- with scientific and pedagogical training: research institutes; universities; state 

agencies and local government; the production and economic and economic 

planning, social management and marketing, financial and analytical services 

businesses and organizations; division of foreign economic activity. 

 

 

 

  



 


