
 
 



 
 



 

Модуль коды: ӘГ-1 
Модуль атауы: Әлеуметтік- 

гуманитарлық 

Пән атауы: Қоғамтану білімі 

(пәнаралық білім) Құқық 

негіздері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Пререквизиттер:  

Постреквизиттер: 

Философия 

Мақсаты: заң ғылымының 

нәтижелерімен, қоғамдық 

қатынастардың дамуындағы 

мемлекеттің және құқықтың 

рөлімен таныстыру, 

нормативтік заң актілерін 

білуге үйрету және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы азаматтық 

ұстанымды жүйелі білім 

арқылы қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қазақстандық 
конституциялық, әкімшілік, 

азаматтық, қаржы, қылмыстық, 

процессуалды, еңбек, 

кәсіпкерлік, экологиялық 

құқықтық институттар мен 

оның негізгі салаларын 

сипаттайды. Қазақстан 

республикасы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің заңнамалық 

негіздерін  зерттейді. 

Білімгердің құқықтық және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін қалыптастыруға 

бағытталған. Ұлттық құқық 

және жемқорлыққа қарсы 

ісқимыл саласындағы құқықтық 

қатынастардың ерекшелігін 

айқындайды.  

Оқыту нәтижелері: Курсты 

оқып болғаннан кейін студент 

біледі: 

- Мемлекет пен құқықтың 

өзара әрекеттесуінің негізгі 

заңдылықтарын; 

- негізгі теориялық ұғымдар 

және заң ғылымының 

категорияларын; 

Заң қызметінде психологиялық 

Код модуля: СГ-1 
Название модуля: Социально- 

гуманитарный    

Название дисциплины: 

Обществоведческие    знания 

(междисциплинарный     курс) 

Основы  права     и 

антикоррупционная  культура 

Пререквизиты: 

Постреквизиты: Философия 

Цель: ознакомление с 

результатами юридической 

науки, ролью государства и 

права в развитии общественных 

отношений изучение 

нормативных правовых актов и 

формирование гражданской 

антикоррупционной позиции 

посредством регулярного 

образования. 

Краткое описание: Описывает 

основные отрасли и институты 

казахстанского права: 

конституционного; 

административного; 

гражданского; финансового; 

уголовного; процессуального; 

трудового; 

предпринимательского; 

экологического. Изучает 

законодательные   основы 

антикоррупционной культуры 

Республики Казахстан. 

Направлена на формирование 

правовой и антикоррупционной 

культуры обучающегося. 

Раскрывает особенности 

правоотношений в отраслях 

национального права и сфере 

противодействия коррупции 

Результаты обучения: После 

изучения курса студент будет 

знать: 

 основные закономерности 

взаимодействия государства и 

права; 

 базовые теоретические 

понятия и категории 

юриспруденции; 

правовые основы 

использования 

Сode of module: SH - 1 

Name of module: Social- 

humanitarian 

Name of discipline: Social 

studies knowledge 

(interdisciplinary course) 

Basics of  law  and 

anticorruption culture 

Prerequisites:  
Postrequisites: Philosophy 

Purpose: to familiarize with 

the results of legal science, 

the role of state and law in 

the development of social 

relations, the study of 

normative legal acts and the 

formation of civil  anti-

corruption position through 

regular education.    

Brief description: Describes 

the main branches and 

institutions of Kazakhstan 

law: constitutional; 

administrative;  civil; 

financial;   criminal; 

procedural; labor; business; 

environmental. Studies the 

legislative basis of the 

anticorruption culture of the 

Republic  of Kazakhstan. 

Aimed at the formation of 

legal and anticorruption 

culture of the student. 

Reveals the features of legal 

relations in the fields of 

national law and the sphere 

of anti- corruption 

Expected results: After 

studying the course the 

student will know: - the 

main patterns of interaction 

between state and law; 

-basic theoretical concepts 

and categories of 

jurisprudence; - legal basis 

for the use of  psychological 

knowledge in legal activity; 

- the role  of legal 

psychology in improving 

the efficiency of 

professional activity of a 



білімді қолданудың құқықтық 

негіздерін; -Заңгердің кәсіби 

қызметінің тиімділігін 

арттырудағы құқықтық 

психологияның рөлі туралы. 

Студент жасай алады: 

- Заңгердің кәсіби қызметінің 

тиімділігін арттыруға 

Бағытталған құқықтық 

психологияның ұсыныстарына 

жүгінуді; 

- Заңгердің күнделікті кәсіби 

міндеттерін шешуде құқықтық 

психологияның ғылыми 

негізделген ұсыныстарын 

дұрыс қолдана білуді; 

- кәсіби психологиялық 

қызмет саласындағы құқықтық 

психологияның жетістіктерін 

практикалық қолдану 

дағдыларын жетілдіруді.  

Қалыптасатын құзыреттер: 

Пәнді оқу процесі келесі 

құзіреттерді қалыптастыруға 

бағытталған: 

- өзінің болашақ кәсібінің 

ерекше маңыздылығын 

түсінеді, кәсіби құқықтық 

сананың жеткілікті деңгейіне ие 

болады; 

- дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және құқықтық 

мәдениет негізінде кәсіби 

қызметті жүзеге асыра білу. 

психологических знаний в 

юридической деятельности; 

 о роли юридической 

психологии в  повышении 

эффективности 

профессиональной 

деятельности юриста. Студент 

будет уметь: 

 ориентироваться в 

разработанных юридической 

психологией рекомендациях, 

предназначенных для 

повышения эффективности 

профессиональной 

деятельности юриста; 

 правильно применять 

научно обоснованные 

рекомендации юридической 

психологии в решении 

повседневных 

профессиональных  задач 

юриста; совершенствовать 

навыки по практическому 

применению   достижений 

юридической психологии в 

сфере профессиональной 

юридической деятельности. 

Формируемые компетенции: 

- осознаёт специальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания; 

- способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 
правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

lawyer. The student will be 

able to: - to be guided in the

 recommendation

s developed by legal 

psychology intended for 

increase of efficiency of 

professional activity of the 

lawyer; - correctly apply 

scientifically based 

recommendations of legal 

psychology in solving 

everyday professional tasks 

of a lawyer; - to improve 

skills on practical 

application of 

achievements  of 

legal psychology in the 

sphere of professional legal 

activity. 

Formed competencies: The 

process of studying the 

discipline is aimed at the 

formation of the following 

competencies: - is aware of 

the special importance of his 

future profession, has a 

sufficient level of 

professional legal 

awareness; - able to carry 

out professional activities 

on the basis of a developed 

sense of justice, legal 

thinking and legal culture. 

Модуль коды: ӘГ-1 
Модуль атауы: Әлеуметтік- 

гуманитарлық 

Пән атауы: Қоғамтану білімі 

(пәнаралық білім) 

Көшбасшылық қасиет және 

инновацияныңсезімталдығы 

Пререквизиттер: 

Постреквизиттер: 

Философия 

Мақсаты:студенттердіңұйымдас

тырушылық мақсаттарға жету 

үшін адамдармен өзара 

Код модуля: СГ-1 
Название модуля: Социально- 

гуманитарный      

Название дисциплины: 

Обществоведческие   знания 

(междисциплинарный   курс) 

Лидерские качества  и 

воприимчивость  инноваций 

Пререквизиты: 

Постреквизиты: Философия 

Цель:  формирование  навыка  у 
студентов эффективно 
Использовать различные 

Сode of module: SH - 1 

Name of module: Social- 

humanitarian 

Name of discipline: Social 

studies knowledge 

(interdisciplinary course) 

Leadership  and 

Susceptibility of 

Innovation  

Prerequisites: 

Postrequisites: Philosophy 

Purpose: formation of 

students ' skills to 



қарымқатынас жасау кезінде 

түрлі ықпал ету көздерін 

тиімді пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру, сондай-ақ 

олардың тұлғалық 

көшбасшылық қасиеттерін 

дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Көшбасшылық қасиет пен 

инновациялық әрекет 

дағдысын қалыптастыру 

Мәселлерін қарастырады. 

Инновацияны қабылдауды 

ақпаратты қабылдау және 

өзгерту үдерісі ретіндегі мәнін 

ашады. Көшбасшының өз 

қызметінің құрылымына 

инновациялық     үдеріс 

нәтижесінде   туындаған 

өзгерістерді енгізу қабілетін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Көшбасшылық    қасиетті 

дамытудың басымдықтары мен 

басқарудағы адам факторының 

қазіргі жағдайын зерттейді.  

Оқыту нәтижелері: 

құқықтық, кәсіпкерлік, 

өндірістік, экологиялық 

ортадағы қоғамдық әлеуметтік 

маңызды құбылыстар  мен 

процестерді ұғынуға 

инновациялық    тәсілдерді 

бағалау және қолдану 

қабілетіне ие   

Қалыптасатын құзыреттер: 

мәліметтерді өңдеу мен талдау, 

дағдыларды жинақтауды 

меңгереді; әлеуметтік 

мобилділік және 

стратификацияларды, 

әлеуметтік құрылымның 

заманауи тұжырымдамаларын, 

қоғам даму кезеңдері мен 

заңдылықтарын білед 

 

источники влияния во 
взаимодействии с людьми для 
достижения организационных 
целей, а также развитие их 
личностных лидерских качеств.  

Краткое описание: 

Рассматривает проблемы 

Формирования лидерских 

качеств и навыков 

инновационной деятельности. 

Раскрывает  суть 

инновационной 

восприимчивости как процесса 

приема и преобразования 

информации. Направлена на 

формирование     способности 

лидера включать в структуру 

своей деятельности изменения, 

вызванные инновационным 

процессом. Изучает 

современное    состояние и 

перспективы развития 

лидерских     качеств и 

человеческого     фактора в 

управлении. 

Результаты    обучения: 

Обладает способностью 

оценивать и    применять 

инновационные    подходы к 

осмыслению  общественных 

социально значимых явлений и 

процессов  в    правовой, 

предпринимательской, 

производственной, 

экологической        среде. 

Формируемые  компетенции: 

знает закономерности и этапы 

развития      общества, 

современныеконцепции 

социальной структуры, 
стратификации и социальной 
мобильности; владеет навыками 
сбора, анализа и обработки 
данных. 

effectively use various 

sources of influence in 

interaction with people to 

achieve organizational 

goals, as well as the 

development of their 

personal leadership 

qualities.  

Brief description: Deals 

with the problems of 

formation of leadership 

qualities and skills of 

innovation. Reveals the 

essence of innovative 

susceptibility as a process of          

reception          and 

transformation     of 

information. It is aimed at 

the formation  of  the 

leader's ability to include in 

the  structure  of   its 

activities the  changes 

caused by the innovation 

process. Studies the current 

state   and  prospects   of 

development of leadership 

qualities and the human 

factor in the management. 

Expected results: Has the 

ability   to  evaluate and 

apply      innovative 

approaches        to 

understanding socially 

significant phenomena and 

processes in the legal, 

entrepreneurial, industrial, 

environmental 

environment 

Formed competencies: 

knows the patterns and 

stages of development of 

society, the modern 

concepts of social  structure, 

stratification and social 

mobility; owns the skills of 

collecting, 

analyzing and processing 

data. 

 

Модуль коды: ӘГ-1 
Модуль атауы: Әлеуметтік- 

гуманитарлық 

Код модуля: СГ-1 
Название модуля: Социально- 

гуманитарный 

Сode of module: SH - 1 
Name of module: Social- 

humanitarian 



Пән атауы: Қоғамтану білімі 

(пәнаралық   білім) Ілиястану 

Пререквизиттер: 

Постреквизиттер: 

Мақсаты: Классик ақын, 

жазушы, публицист, 

драматург,аудармашы, 

фольклорист, әдебиет 

зерттеушісі,тарихшы, 

фельетон жанрының негізін 

салған көп қырлы талант 

Ілияс Жансүгіровтің    

зертханасына «енгізіп», 

шеберлік мектебін саралау, 

таразылау, суреткердің сырын 

түсіндіру.  

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы: Ілияс 

Жансүгіровтің 

шығармашылық өмірбаяны, 

сөз өнерін игеру жолындағы 

алғашқы ізденістері, 

қоғамдық және мемлекеттік 

қызметтері, әртүрлі өнер 

саласына ат салысуы, 

поэмалар жазуы, прозаның 

дамуына қосқан үлесі, 

драматургиясы, ауыз әдебиеті 

үлгілерін жинап, жариялап, 

зерттеуі қамтылған.  

Оқыту нәтижелері:  

- Ілияс Жансүгіров 

мұраларын біледі; 

- ақынның шығармаларын 

талдайды; - шығармалардың 

идеялықкөркемдігін 

анықтайды; 

 - І.Жансүгіровтің әдеби 

мұрасының даралығын түсіне 

алады.  

Қалыптасатын 

құзыреттер: 

 Ілияс Жансүгіровтің әдеби 

мұрасын меңгерген;  

- ұлттық рухани 

құндылықтарды қастерлеуге 

және 

интеллектуалдықшығармашыл 

ық ойлау мәдениетіне 

дағдыланған. 

Название дисциплины: 

Обществоведческие знания 

(междисциплинарный курс) 

Илиястану 

Пререквизиты:  

Постреквизиты: 

Цель курса: Ввести в 

многогранную творческую 

лабораторию Ильяса 

Жансугурова – поэта-

классика, писателя, 

драматурга, переводчика, 

фольклориста, исследователя 

литературы, историка, 

основоположенника жанра 

фельетона. 

Краткое содержание 

разделов: В изучение курса 

входит:  

 биография 

И.Жансугурова,  

 первые 

исследования на пути 

изучения искусства слова, 

общественная и

 государственн

ая деятельность, его место в 

различных областях 

искусства, казахской 

литературоведческой науке, 

неоценимый вклад в 

формирование 

художественных принципов 

нашей литературы, написание 

поэм, вклад в развитие прозы, 

драматургии, развитие 

казахского литературного 

языка. 

Результат обучения:  

- знает литературное наследие 

И.Жансугурова; - анализирует 

произведения поэта;  

- определяет 

идейнохудожественные 

особенности   произведении.  

- понимает индивидуальность 

литературного наследия 

И.Жансугурова.   

Компетенции: Владеет     пониманием специфики     литературного наследия Ильяса Жансугурова; обладает         навыками интеллектуально-творческого мышления и  способностями 

дорожить  ценностями 

национальнодуховного 

наследия. 

Name of discipline: 

Social studies knowledge 

(interdisciplinary course) 

Ilyastanu 

Prerequisites: 

Postrequisites: 

Studyingpurpose: 
Introduce Ilyas 

Zhansugurov, a classical 

poet, writer, playwright, 

translator, folklorist, 

Literature researcher, 

historian, founder of the 

feuilleton genre into the 

multifaceted creative 

laboratory. 

Brief description: The 

course includes: 

I.Zhansugurov's 

biography, first studies on 

the way to study the word 

art, public and state 

activities, his place in 

various fields of art, 

Kazakh literary 

scholarship, an invaluable 

contribution to the 

formation of artistic 

principles of our 

literature, writing poems, 

contribution to the 

development of prose , 

drama, the development of 

the Kazakh literary 

language. 

Expected results: - knows 

the literary heritage of I. 

Zhansugurov; - analyzes 

the works of the poet; - 

defines the ideological 

and artistic features of the 

work. - understands the 

individuality of the 

literary heritage of I. 

Zhansugurov. 

Competencies:  

Owns the understanding 

of the specificity of the 

literary heritage of Ilyas 

Zhansugurov;      

possesses 

the skills of intellectual 



and creative   thinking    

Модуль коды:  АК 

Модуль атауы:  Ақпарттық- 

коммуникативтік»  

Пән атауы:   

Экономика мен бизнесте 

сандық технологияларды 

қолдану 

Пререквизиттер:  Экономика 

қағидалары және кәсіпкерлік 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Постреквизиттер:  Деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау 

Мақсаты:  
Экономикалық есептеулер, 

талдау, статистикалық 

зерттеулер, Қаржылық 

математика және басқа да 

элементтер саласындағы 

компьютерлік 

технологиялардың теориялық 

және практикалық білімдерінің 

барлық жиынтығын берумен 

анықталады. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Есептеу техникасы мен 

цифрлық 

Телекоммуникациялар 

технологияларын дамыту адам 

қызметінің басқа салаларына 

күштірек әсер етеді. Жаңа 

цифрлық технологияларды 

практикалық қолданудың 

локомотиві өнеркәсіптік 

кәсіпорындар болып 

табылады,олардың басым 

көпшілігінің басшылығы 

сандық ортаға интеграциялану 

қажеттілігін толық көлемде 

сезінеді. 

Күтілетін нәтижелер:  Пәнді 

оқу нәтижесінде студенттер 

білуі керек: 

* экономикалық ақпараттың 

құрылымы мен қасиеттері; 

* басқару үшін қажетті 

ақпаратты алу үшін 

пайдаланылатын негізгі 

ақпараттық желілер; 

* Экономикалық ақпараттық 

Код модуля: ИК 

Название модуля:  

«Информационно- 

коммуникативный» 

Название дисциплины:   
Применение цифровых 

технологии в экономике и 

бизнесе  

Пререквизиттер:   
Принципы экономики и 

предпринимательство и 

Информационно- 

коммуникационные технологии 
Постреквизиты:  Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики 

Цель: Определяется дачей всей 

совокупности теоретических и 

практических знаний 

компьютерных технологий в 

области экономических 

расчетов, выполнения анализа, 

статистических исследований, 

финансовой математики и 

других элементов. 

Краткое описание: Развитие 

технологий вычислительной 

техники и цифровых 

телекоммуникаций все сильнее 

влияет на другие сферы 

деятельности человека. 

Локомотивом практического 

применения новых цифровых 

технологий являются 

промышленные предприятия, 

руководство подавляющего 

большинства которых уже в 

полной мере осознаёт 

необходимость интегрироваться 

в цифровую среду.  

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения 

дисциплины студенты должны 

знать: 

•структуру и свойства 

экономической информации; 

•основные информационные 

сети, используемые для 

получения необходимой 

информации для управления; 

•важнейшие вопросы теории и 

Module code:IC 

Module 

name:«Informational and 

communicative» 

The name of the discipline: 

the Application of digital 

technologies in the economy 

and business 

Prerequisites:   

Principles of Economics and 

entrepreneurship 

Post-requisites: data 

Analysis and economic 

forecasting 

Purpose: it is Determined 

by giving the whole set of 

theoretical and practical 

knowledge of computer 

technologies in the field of 

economic calculations, 

analysis, statistical research, 

financial mathematics and 

other elements. 

Brief description:  The 

development of computer 

technology and digital 

telecommunications is 

increasingly affecting other 

areas of human activity. The 

engine of practical 

application of new digital 

technologies is industrial 

enterprises, the management 

of the vast majority of 

which is already fully aware 

of the need to integrate into 

the digital environment. 

Expected result: 

As a result of studying the 

discipline, students should 

know: 

* structure and properties of 

economic information; 

* the main information 

networks used to get the 

necessary information for 

management; 

* the most important issues 

of the theory and practice of 

functioning of economic 

information systems; 



жүйелердің жұмыс істеу 

теориясы мен тәжірибесінің 

маңызды мәселелері; 

Соңында пәнді меңгеру студент 

істей білуі тиіс: 

* ақпараттық жүйелердің даму 

заңдылықтарын түсіну; 

•заманауи бағдарламалық 

құралдарды пайдалана отырып, 

міндеттерді қою және шешуді 

жүзеге асыру; 

* қолданыстағы ЭАЖ-да жұмыс 

істеу; 

* экономикалық процестерді 

автоматтандыру міндеттерін 

қою. 

Құзыреттілігі:  ғылыми және 

оқу ақпаратын алудың, 

сақтаудың және өңдеудің 

негізгі әдістері, тәсілдері мен 

құралдары; Ғаламдық және 

жергілікті компьютерлік 

желілерде ақпараттық 

ресурстармен жұмыс істеу 

дағдысы. 

 

практики функционирования 

экономических 

информационных систем; 

По окончанию изучения курса 

студенты должны уметь: 

•разбираться в закономерностях 

развития информационных 

систем; 

•осуществлять постановку и 

решение задач с 

использованием современных 

программных средств; 

•работать в существующих 

ЭИС; 

•ставить задачи автоматизации 

экономических процессов. 

Компетенции: Приобрести 

компетенции: основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения и 

переработки научной и учебной 

информации; навыками работы 

с информационными ресурсами 

в глобальной и локальных 

компьютерных сетях. 

At the end of the course, 

students must be able to: 

* understand the laws of 

information systems 

development; 

•to carry out the formulation 

and solution of problems 

using modern software 

tools; 

•to work within the existing 

EIS; 

•to put the problem of 

automation of economic 

processes. 

Competencies: Acquire 

competencies: basic 

methods, methods and 

means of obtaining, storing 

and processing scientific 

and educational 

information; skills to work 

with information resources 

in global and local computer 

networks. 

Модуль коды:  АК  

Модуль атауы: «Ақпарттық- 

коммуникативтік 

Пән атауы: Қаржылық-

экономикалық есептеулер 

кестелік  процессорларда  

Пререквизиттер:  Экономика 

қағидалары және кәсіпкерлік 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Постреквизиттер:  Деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау 

Мақсаты: Ақпараттық 

технологиялар туралы тұтас 

түсініктерді қалыптастыру, 

электрондық кестелерде тиімді 

жұмыс істеу қағидаттары мен 

механизмдерінің мазмұнын 

ашу, қазіргі қоғам мен 

экономикалық білімнің 

дамуындағы ақпарат пен 

ақпараттық технологиялардың 

маңызын жүйелі қабылдауды 

дамыту. Курс ақпаратты 

алудың, сақтаудың, қайта 

Код модуля:ИК 

Название модуля: 

Информационно- 

коммуникационная 

Название дисциплины:  

Финансово- экономические 

расчеты в табличных 

процессорах 

Пререквизиттер:   

Принципы экономики и 

предпринимательство и 

Информационно- 

коммуникационные технологии 

Постреквизиты:  Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики 

Цель: формирование 

целостного представления об 

информационных технологиях, 

раскрытие содержания 

принципов и механизмов 

эффективной работы в 

электронных таблицах, 

развитие системного 

восприятия значения 

информации и 

Module code: IC-2  

Module 

name:«Informational and 

communicative»    

Discipline name: Financial 

and economic calculations 

in table processors 

Prerequisites:   

Principles of Economics and 

entrepreneurship  

Post-requisites: data 

Analysis and economic 

forecasting 

Objective: to form a holistic 

view of information 

technologies, to reveal the 

content of the principles and 

mechanisms of effective 

work in spreadsheets, to 

develop a systematic 

perception of the value of 

information and information 

technologies in the 

development of modern 

society and economic 

knowledge. The course is 



өңдеудің негізгі әдістерін, 

тәсілдері мен құралдарын, 

сондай-ақ ақпаратты басқару 

құралы ретінде электрондық 

кестелермен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеруге 

бағытталған. 

Қысқаша сипаттамасы: 
"Кестелік процессорлардағы 

қаржы - экономикалық 

есептеулер" курсын оқу 

Ақпараттық технологиялар 

туралы тұтас түсініктерді 

қалыптастыруға, электрондық 

кестелерде тиімді жұмыс істеу 

принциптері мен 

механизмдерінің мазмұнын 

ашуға, қазіргі қоғам мен 

экономикалық білімнің 

дамуындағы ақпараттық 

технологиялар мен ақпараттың 

мәнін жүйелі қабылдауды 

дамытуға ықпал етеді. Пәнді 

оқу барысында ақпаратты 

алудың, сақтаудың, өңдеудің 

негізгі әдістері, тәсілдері мен 

құралдары, сондай-ақ 

ақпаратты басқару құралы 

ретінде электрондық 

кестелермен жұмыс істеу 

дағдылары, студенттердің 

электрондық кестелердің 

арнайы экономикалық 

мүмкіндіктері арқылы Кәсіби 

бағытталған есептерді шешудің 

практикалық тәжірибесін алуы 

қарастырылады. 

Күтілетін нәтижелер:  Пәнді 

меңгеру нәтижесінде білім 

алушы: 

* нақты экономикалық мәселені 

шешу үшін әдістерді таңдау; 

* экономикалық саланың 

міндеттерін шешу 

алгоритмдерін құру; 

* MS Excel-де экономикалық 

есептерді орындау; 

Пәнді меңгеру нәтижесінде 

білім алушы білуі керек: 

* экономикалық есептеулердің 

таңдап алынған спектріне 

қажетті экономиканың 

информационных технологий в 

развитии современного 

общества и экономических 

знании. Курс направлен на 

освоение практических приемов 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации, а 

также навыков работы с 

электронными таблицами как 

средством управления 

информацией. 

Краткое описание:  

Изучение курса «Финансово- 

экономические расчеты в 

табличных процессорах» 

способствует формированию 

целостного представления об 

информационных технологиях, 

раскрытие содержания 

принципов и механизмов 

эффективной работы в 

электронных таблицах, 

развитие системного 

восприятия значения 

информации и 

информационных технологий в 

развитии современного 

общества и экономических 

знании. В процессе изучения 

дисциплины рассматриваются 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, а 

также навыков работы с 

электронными таблицами как 

средством управления 

информацией, получение 

студентами практического 

опыта решения 

профессионально-

ориентированных задач с 

помощью специальных 

экономических возможностей 

электронных таблиц. 

Ожидаемые результаты:  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

•выбирать методы для решения 

конкретной экономической 

задачи; 

aimed at mastering practical 

techniques of the main 

methods, methods and 

means of obtaining, storing, 

processing information, as 

well as skills of working 

with spreadsheets as a 

means of information 

management. 

Brief description:  

The study of the course 

"Financial and economic 

calculations, tabular 

processors" promotes a 

holistic view on information 

technology, disclosure of 

the principles and 

mechanisms of effective 

work in spreadsheets, 

development of the systemic 

perception of the value of 

information and information 

technologies in the 

development of modern 

society and economic 

knowledge. In the course of 

studying the discipline, the 

main methods, methods and 

means of obtaining, storing, 

processing information, as 

well as skills of working 

with spreadsheets as a 

means of information 

management, obtaining 

practical experience of 

solving professionally-

oriented tasks using special 

economic opportunities of 

spreadsheets are considered. 

Expected result:  

As a result of mastering the 

discipline, the student must 

be able to: 

* choose methods for 

solving a specific economic 

problem; 

* develop algorithms for 

solving problems in the 

economic sphere; 

* perform economic 

calculations in MS Excel; 

As a result of mastering the 



терминологиясы мен теориялық 

негіздері; 

* экономикалық есептерді 

жүргізу кезіндегі MS Excel 

ерекшеліктері, 

артықшылықтары мен 

кемшіліктері; 

* экономикалық есептеулер 

курсы бойынша анықталған 

әдістер; 

Құзыреттілігі:  

•заманауи қоғам мен 

экономикалық білімді 

дамытудағы Ақпараттық 

технологиялар мен ақпараттың 

рөлі мен маңызын түсінумен;  

* ақпаратты алудың, сақтаудың, 

өңдеудің негізгі әдістерін, 

тәсілдерін және құралдарын, 

ақпаратты басқару құралы 

ретінде компьютермен жұмыс 

істеу дағдыларын меңгеру;  

* экономикалық ойлау 

қабілетіне. 

•составлять алгоритмы решения 

задач экономической сферы; 

•выполнять экономические 

расчеты в MS Excel; 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

•терминологию и теоретические 

основы экономики, 

необходимые для выбранного 

спектра экономических 

расчетов; 

•особенности, достоинства и 

недостатки MS Excel при 

проведении экономических 

расчетов; 

•методы определённых курсом 

экономических расчетов; 

Компетенции:  

•пониманием роли и значения 

информации и 

информационных технологий в 

развитии современного 

общества и экономических 

знаний;  

•владеть основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией;  

•способностью к 

экономическому образу 

мышления. 

discipline, the student must 

know: 

* terminology and 

theoretical foundations of 

Economics required for the 

selected range of economic 

calculations; 

* features, advantages and 

disadvantages of MS Excel 

when performing economic 

calculations; 

•methods defined by the 

course of economic 

calculations; 

Competences:  

* understanding the role and 

significance of information 

and information 

technologies in the 

development of modern 

society and economic 

knowledge;  

* possess the basic methods, 

methods and means of 

obtaining, storing, 

processing information, 

skills of working with a 

computer as a means of 

information management;  

* ability to think 

economically. 

Модуль коды: БЭ  

Модуль атауы: Базалық 

экономика   

Пән атауы:  Микроэкономика 

Пререквизиттер:   Экономика 

қағидалары және кәсіпкерлік 

Постреквизиттер:  
Макроэкономика 

Мақсаты: пәнді оқыту 

студенттерге Микроэкономика 

әдістері туралы, нарықтық 

экономика субъектілерінің 

мінез - құлқын объективті 

бағалау үшін негізгі 

микроэкономикалық модельдер 

туралы және олардың бизнес-

ортада табысты өзін-өзі жүзеге 

Код модуля:ИК 

Название модуля:  Базовая 

экономика 

Название дисциплины:  

Микроэкономика 

Пререквизиттер:   

Принципы экономики и 

предпринимательства 

Постреквизиты:  
Макроэкономика 

Цель: изучения дисциплины 

состоит в том, чтобы дать 

студентам представление о 

методах микроэкономики, об 

экономики и успешной 

самореализации их в бизнес- 

среде. 

Module code:BE 

Module name:  Basic 

economy 

The name of the discipline: 

Microeconomics 

Prerequisites:   

Principles of Economics and 

entrepreneurship  

Post-Requisites: 
Macroeconomics 

The purpose of the course is 

to give students an idea of 

the methods of 

microeconomics, 

Economics, and their 

successful self-realization in 

the business environment. 



асыруы туралы түсінік беру 

болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Бұл пән "базалық экономика" 

Модулінің міндетті компоненті 

болып табылады. Қазіргі 

микроэкономика-бұл 

экономикалық ресурстардың 

шектелуі жағдайында 

шаруашылық жүргізуші нарық 

субъектілері мен фирмалардың 

ұтымды тәртібі туралы ғылым. 

Ол үй шаруашылықтары мен 

фирмалардың экономикалық 

мінез-құлқының мақсаттарын, 

олардың нарықтағы 

экономикалық өзара қарым-

қатынастарын түсінуге, 

олардың баға белгілеудің 

нарықтық тетігі арқылы өзара 

іс-қимылдарын үйлестіруге 

негіз жасайды. 

Күтілетін нәтижелер:  Пәнді 

оқыту және емтихан тапсыру 

барысында студент: нарықтың 

жетілмегендігі мен мемлекеттің 

араласуының қажеттілігін 

түсіндіре білуі, экзогенді 

өзгерулердің әсерінен түрлі 

нарықтық құрылымдардағы үй 

шаруашылықтары мен 

фирмалардың мінез-құлқын 

бағалау үшін салыстырмалы 

статика әдісін қолдана білуі 

тиіс. 

Құзыреттілігі:  

Оқыту нәтижесінде 

бакалаврлар: 

Білу: 

* Микроэкономика 

категорияларын қолдану 

арқылы экономикалық 

агенттердің өзара қарым-

қатынасын сипаттау; 

* нарықтық құрылымдардың 

типтері тұрғысынан нарықтық 

агенттердің мінез-құлқын 

талдау. 

Білуге: 

* графикалық модельдерді құру 

механизмі; 

* экономикалық заңдардың 

Краткое описание:  

Данная дисциплина является 

обязательным компонентом 

модуля «Базовой экономики». 

Современная микроэкономика- 

это наука о рациональном 

поведении рыночных субъектов 

хозяйствования и фирм в 

условиях ограниченности 

экономических ресурсов. Она 

создает основу для понимания 

целей экономического 

поведения домохозяйств и 

фирм, их экономических 

взаимоотношений на рынке, 

координации их 

взаимодействий посредством 

рыночного механизма 

ценообразования. 

Ожидаемые результаты:  

В процессе обучения 

дисциплины и сдачи экзамена 

студент должен: уметь 

объяснить несовершенство 

рынка и необходимость 

вмешательства государства, 

использовать метод 

сравнительной статики для 

оценки поведения домохозяйств 

и фирм в различных рыночных 

структурах под влиянием 

изменений экзогенных 

переменных. 

Компетенции:  

В результате обучения 

бакалавры должны: 

Уметь: 

•описывать взаимоотношения 

экономических агентов с 

использованием категорий 

микроэкономики; 

•анализировать поведение 

рыночных агентов с точки 

зрения типов рыночных 

структур. 

Знать: 

•механизм построения 

графических моделей; 

 

Владеть навыками: 

•математических расчетов для 

экономического анализа; 

Brief description:  

This discipline is a 

mandatory component of 

the Basic Economics 

module. Modern 

microeconomics is the 

science of rational behavior 

of market entities and firms 

in conditions of limited 

economic resources. It 

provides a basis for 

understanding the goals of 

economic behavior of 

households and firms, their 

economic relationships in 

the market, and coordination 

of their interactions through 

the market pricing 

mechanism. 

Expected result:  

In the course of studying the 

discipline and passing the 

exam, the student must: be 

able to explain the 

imperfection of the market 

and the need for state 

intervention, use the method 

of comparative statics to 

assess the behavior of 

households and firms in 

various market structures 

under the influence of 

changes in exogenous 

variables. 

Competences:  

As a result of training, 

bachelors must: 

Be able to: 

•describe the relationship of 

economic agents with the 

use of categories of 

microeconomics; 

* analyze the behavior of 

market agents in terms of 

types of market structures. 

Know: 

•a mechanism for 

constructing graphical 

models; 

 

Possess skills: 

* mathematical calculations 



әрекет ету механизмі және 

көрініс табуы • 

Дағдыларын меңгеру: 

* экономикалық талдау үшін 

математикалық есептер; 

* нарық ойыншысы ретінде 

нарықта тиімді мінез-құлықты 

әзірлеу  

 

 

•выработки эффективного 

поведения на рынке в качестве 

игрока рынка. 

for economic analysis; 

* develop effective market 

behavior as a market player. 

 

Модуль коды: ЭМ 

Модуль атауы: Экономико-

математикалық 

Пән атауы: Экономикалық 

статистика  

Пререквизиттер:   

Экономика принциптері және 

кәсіпкерлік Постреквизиттер: 

Экономикадағы математика 

Мақсаты: Статистика 

теориясының, 

макроэкономикалық және 

микроэкономикалық 

статистиканың негізгі 

мәселелерін зерттеу, 

статистикалық есеп жүргізу 

дағдыларына үйрету және 

әдістерді қолдану болып 

табылады. 

статистикалық талдау. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Экономикалық 

статистика" пәндер 

мамандығын меңгеру үшін 

базалық білімді белгілейтін 

жалпы кәсіби пән болып 

табылады. 

Күтілетін нәтиже: Осы пәнді 

меңгеру нәтижесінде білім 

алушы келесі нәтижелерді 

меңгеруі керек: 

білуге: 

* экономикада статистикалық 

әдістерді қолданудың негізгі 

салалары; 

• Статистикалық зерттеу 

жүргізу үшін пайдаланылатын 

ақпаратқа қойылатын негізгі 

талаптар; 

• статистикалық ақпаратты 

өңдеуге арналған арнайы 

қолданбалы бағдарламалардың 

Код модуля:ЭМ 

Название модуля: Экономико-

математическая 

Название дисциплины:  
Экономическая статистика  

Пререквизиттер:   
Принципы экономики и 

предпринимательство 

Постреквизиты:  Математика 

в экономике 

Цель: Целями является 

изучение основных вопросов 

теории статистики, 

макроэкономической и 

микроэкономической 

статистики, обучение навыкам 

статистических расчетов и 

использования методов 

статистического анализа.  

Краткое содержание курса:    
«Экономическая статистика» 

является 

общепрофессиональной 

дисциплиной, 

устанавливающей базовые 

знания для освоения 

специальности дисциплин. 

Ожидаемые результаты   В 

результате освоения данной 

дисциплины, обучающийся 

должен овладеть следующими 

результатами: 

знать: 

 основные области применения 

статистических методов в 

экономике; 

 основные требования к 

информации, используемой для 

проведения статистического 

исследования;  

 возможности, преимущества и 

недостатки 

Module code: EM 

Module name: Economic 

and mathematical module 

Name of the course: 

Economic statistics  

Prerequisites:   

Principles of Economics and 

entrepreneurship post-

Requisites: Mathematics in 

Economics 

Goal:  The goals are to 

study the main issues of 

statistical theory, macro-

economic and micro-

economic statistics, to teach 

skills in statistical 

calculations and the use of 

methods 

statistical analysis. 

Brief description: AI of 

state requirements for the 

minimum content and level 

of training of graduates in 

the specialty 6B04101-

Economics. 

The academic discipline 

"Economic statistics" is a 

General professional 

discipline that establishes 

the basic knowledge for the 

development of specialty 

disciplines. 

Expected results As a 

result of mastering this 

discipline, the student must 

master the following results: 

know: 

* main areas of application 

of statistical methods in the 

economy; 

* basic requirements for 

information used for 



мүмкіндіктері, 

артықшылықтары және 

кемшіліктері; 

білу: 

* түрлі кәсіби міндеттерді 

шешу үшін статистикалық 

әдістерді тәжірибеде қолдану; 

* қажетті ақпаратты жинауды 

жүзеге асыру және оның 

релеванттылығын бағалау; 

* қойылған тапсырманы шешу 

үшін оңтайлы деректерді өңдеу 

құралдарын таңдау; 

меңгеруі: 

* статистикалық әдістердің 

көмегімен сандық ақпарат 

массивтерін өңдеу дағдысы; 

* Статистикалық зерттеу 

барысында жиналған ақпаратты 

бастапқы өңдеу дағдылары; 

Microsoft Excel 

бағдарламасының 

статистикалық функцияларын 

практикалық пайдалану 

дағдысы; 

Құзыреттіліктер:   

* түрлі қызмет салаларында 

экономикалық білім негіздерін 

қолдану қабілеті; 

* кәсіби міндеттерді шешу үшін 

қажетті деректерді жинау, 

талдау және өңдеу қабілеті; 

* қойылған міндетке сәйкес 

Экономикалық деректерді 

өңдеу үшін құрал-саймандық 

құралдарды таңдау, есептеу 

нәтижелерін талдау және 

алынған қорытындыларды 

негіздеу қабілеті; 

специализированных 

прикладных программ для 

обработки статистической 

информации; 

уметь: 

 применять на практике 

статистические методы для 

решения различных 

профессиональных задач; 

 осуществлять сбор 

необходимой информации и 

оценивать ее релевантность; 

 выбирать оптимальные для 

решения поставленной задачи 

инструментальные средства 

обработки данных; 

владеть: 

 навыками обработки массивов 

количественной информации с 

помощью статистических 

методов; 

 навыками первичной 

обработки информации, 

собранной в ходе 

статистического исследования; 

навыками практического 

использования статистических 

функций программы Microsoft 

Excel; 

Компетенции:   

 способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности; 

 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач; 

 способность выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

statistical research;  

* opportunities, advantages 

and disadvantages of 

specialized applications for 

processing statistical 

information; 

be able to: 

* apply statistical methods 

in practice to solve various 

professional tasks; 

* collect necessary 

information and evaluate its 

relevance; 

* choose the optimal data 

processing tools for solving 

the task; 

own: 

* skills in processing arrays 

of quantitative information 

using statistical methods; 

* skills in primary 

processing of information 

collected during statistical 

research; 

skills of practical use of 

statistical functions of the 

Microsoft Excel program; 

Competencies:  

* ability to use the basics of 

economic knowledge in 

various fields of activity; 

* ability to collect, analyze 

and process data necessary 

for solving professional 

tasks; 

* ability to choose tools for 

processing economic data in 

accordance with the task, 

analyze the results of 

calculations and justify the 

conclusions; 

Модуль коды: БЭ 

Модуль атауы: Базалық 

экономика 

Пән атауы: Менеджмент және 

маркетинг негіздері  

Код модуля: ЭММ 

Название модуля: Экономико-

математический модуль 

Название дисциплины:  
Основы менеджмента и 

Module code: BE-3Module 

name: Basic Economics 

Discipline name: 

Fundamentals of 

management and marketing  



Пререквизиттер: Экономика 

қағидалары және кәсіпкерлік  

Постреквизиттер: Кәсіпорын 

экономикасы  

Мақсаты: басқару теориясы 

мен практикасы, сапа 

менеджменті жүйесі, 

стандарттау саласында білім, 

білік және дағдыларды 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Қазіргі нарықтық 

экономикадағы менеджменттің 

рөлі қызметтің тиімділігін және 

шығарылатын өнімдер мен 

қызметтердің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру негізінде 

ұйымдардың жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету болып 

табылады. Сондықтан болашақ 

мамандарға менеджерлер 

менеджменттің қазіргі заманғы 

тұжырымдамасын принципті 

түрде ұғынуы, оны 

кәсіпорынның практикалық 

қызметінде шығармашылықпен 

жүзеге асыруы қажет. 

Бұл пән басқару мазмұнын 

ашады, басқару туралы білім 

кешенін қалыптастырады, 

басқару қызметінің түрлі 

түрлерін жүзеге асырудың, 

басқару жүйелерін талдау мен 

жобалаудың нақты дағдыларын 

қалыптастырады. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді 

меңгеру нәтижесінде білім 

алушы: 

Біледі: 

* менеджмент пәні мен 

міндеттері; 

• ұғымдар мен терминдер: 

нарық, бәсекелестік, 

маркетингтік зерттеулер; 

* басқарудағы үдерістік тәсіл; 

Біледі: 

* басқару тетіктерін тиімді 

пайдалану; 

* қызметкерлер қызметінің 

өкілеттіктерін үйлестіру және 

беру; 

* басқарудың 

маркетинга  

Пререквизиттер:   Принципы 

экономики и 

предпринимательство 

Постреквизиты: Экономика 

предприятия  

Цель: Основная цель курса 

сформировать знания, умения и 

навыки в области теории и 

практики управления, системы 

менеджмента качества, 

стандартизации. 

Краткое описание: Роль 

менеджмента в современной 

рыночной экономике 

заключается в обеспечении 

функционирования 

организаций на основе 

повышения эффективности 

деятельности и 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и 

услуг. Поэтому будущим 

специалистам менеджерам 

необходимо принципиально 

осмыслить современную 

концепцию менеджмента, 

творчески ее реализовать в 

практической деятельности 

предприятий.  

Данная дисциплина 

раскрывает содержание 

управления, формирует 

комплекс знаний об 

управлении, вырабатывает 

конкретные навыки 

осуществления различных 

видов управленческой 

деятельности, анализа систем 

управления и проектирования. 

Ожидаемые результаты:   В 

результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

Знает: 

 предмет и задачи 

менеджмента;  

 понятия и термины: рынок, 

конкуренция, маркетинговые 

исследования;  

 процессный подход в 

управлении;  

Prerequisites: Principles of 

Economics and 

entrepreneurship 

Post-requisites: enterprise 

Economics  

Goal:  The main goal of the 

course is to form 

knowledge, skills and 

abilities in the field of 

management theory and 

practice, quality 

management systems, 

standardization. 

Brief description: the Role 

of management in the 

modern market economy is 

to ensure the functioning of 

organizations based on 

improving the efficiency 

and competitiveness of 

products and services. 

Therefore, future 

professional managers need 

to fundamentally understand 

the modern concept of 

management, creatively 

implement it in the practical 

activities of enterprises. 

This discipline reveals the 

content of management, 

forms a complex of 

knowledge about 

management, develops 

specific skills for various 

types of management 

activities, analysis of 

management systems and 

design. 

Expected result: As a result 

of mastering the discipline, 

the student must: 

Knows: 

* subject and objectives of 

management; 

* concepts and terms: 

market, competition, 

marketing research; 

• process approach in 

management; 

Can: 

* use management 

mechanisms efficiently; 



тұрақсыздандырғыш 

факторларын жою; 

• маркетингтік зерттеулер 

жүргізу; 

Дағдыларды меңгерген: 

* зерттеу құралдары мен 

әдістерін қолдану (ранжирлеу, 

АВС, VEN, SWOT-талдау); 

* бәсекеге қабілеттілікті 

бағалау; 

шешімді , тікелей және кері 

байланысты, нәтижелерді 

бақылау мен бағалауды 

ұйымдастыру және басқару. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Осы курсты оқып болғаннан 

кейін студент меңгеретін 

білімдер, іскерліктер мен 

дағдылар: студенттердің 

менеджмент туралы теориялық 

білімдерді игеруі, фирмалар 

мен компаниялардың 

практикалық қызметінде 

менеджменттің құралдары мен 

әдістерін қолдану бойынша 

практикалық дағдылары мен 

іскерліктерін қалыптастыру. 

Умеет: 

 рационально использовать 

механизмы управления;  

 координировать и 

делегировать полномочия 

деятельности сотрудников; 

 устранять 

дестабилизирующие факторы 

управления; 

 проводить маркетинговые 

исследования; 

Владеет навыками: 

 применения инструментов и 

методов исследования 

(ранжирования, АВС, VEN, 

SWOT – анализа);  

 оценки 

конкурентоспособности;   

организации и управлением 

реализации решения , прямой и 

обратной связи, контроля и 

оценки результатов. 

Формируемые компетенции: 

Знания, умения и навыки, 

которыми студент овладеет 

после изучения данного курса: 

овладение студентами 

теоретических знаний о 

менеджменте, формирование у 

них практических навыков и 

умений по применению средств 

и методов менеджмента в 

практической деятельности 

фирм и компаний. 

 

* coordinate and delegate 

authority to employees ' 

activities; 

• to eliminate destabilizing 

factors control; 

* conduct marketing 

research; 

Has skills: 

* application of research 

tools and methods (ranking, 

ABC, VEN, SWOT 

analysis); 

* assessment of 

competitiveness; 

organization and 

management of solution 

implementation, direct and 

feedback, monitoring and 

evaluation of results. 

Emerging competencies: 

Knowledge, skills and 

abilities that the student will 

master after studying this 

course: students will master 

theoretical knowledge about 

management, the formation 

of their practical skills and 

abilities to apply 

management tools and 

methods in the practical 

activities of firms and 

companies. 

Модуль коды:  БЭ  

Модуль атауы: Базалық 

экономика   

Пән атауы:   
Қазіргі экономикалық 

тұжырымдамалар 

Пререквизиттер: Экономика 

қағидалары және кәсіпкерлік 

Постреквизиттер:  

Макроэкономика 

Мақсаты:  

студенттерге ХХ ғасырдың 

екінші жартысындағы 

экономикалық ой тарихының 

негізгі кезеңдері туралы, 

дамыған және дамушы елдер 

экономикасының даму 

Код модуля:БЭ 

Название модуля: Базовая 

экономика 

Название дисциплины:  
Современные экономические 

концепции 

Пререквизиттер:   

Принципы экономики и 

предпринимательство 

Постреквизиты:  
Макроэкономика 

Цель: дать студентам четкое 

представление об основных 

этапах истории экономической 

мысли во второй половине ХХ 

века, о факторах, 

обусловливающих особенности 

Module code:BE  

Module name: Basic 

Economics 

Discipline name: Modern 

economic concepts 

Prerequisites:   

Principles of Economics and 

entrepreneurship 

Post-Requisites: 

Macroeconomics 

Purpose: to give students a 

clear idea of the main stages 

of the history of economic 

thought in the second half of 

the twentieth century, about 

the factors that determine 

the features of economic 



ерекшеліктерін шарттайтын 

факторлар туралы нақты түсінік 

беру және осы ерекшеліктердің 

Батыс теоретик-

экономистерінің 

көзқарастарында көрсетілуі, 

экономикалық ойдың негізгі 

ағымдары өкілдерінің 

пікірлерінде пікірталас және 

жалпы танылған аспектілерді 

көрсету. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Курстың негізіне әлемдік 

әлеуметтік-экономикалық 

үдерістердің даму 

ерекшеліктерін және 

экономикалық ғылымның 

интернационалдануын 

көрсететін жалпыға бірдей 

қарама-қайшы әлемдік құбылыс 

ретінде экономикалық ойды 

дамыту тұжырымдамасы 

қаланды. Батыстағы 

экономикалық ойдың 

тарихымен танысу Қазіргі 

жалпы экономикалық теорияны 

зерттеу мен түсінуді және 

халықаралық 

Экономикалық қызмет 

Күтілетін нәтижелер:    Пәнді 

оқыту және емтихан тапсыру 

барысында студент: дамыған 

және дамушы елдер 

экономикасының даму 

ерекшеліктерін шарттайтын 

факторларды ажырата білуі, 

экзогендік ауыспалы 

өзгерістердің әсерінен әртүрлі 

нарықтық құрылымдардағы үй 

шаруашылықтары мен 

фирмалардың мінез-құлқын 

бағалау үшін салыстырмалы 

статика әдісін қолдана білуі 

тиіс. 

Құзыреттілігі: Пәнді оқу үрдісі 

келесі құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған: 

* экономикалық құбылыстар 

мен үдерістер арасындағы 

себеп-салдар байланысын 

анықтау дағдысы; 

* стандартты 

развития экономики развитых и 

развивающихся стран, и 

отражение этих особенностей 

во взглядах ведущих 

теоретиков-экономистов 

Запада, показать 

дискуссионные и 

общепризнанные аспекты в 

суждениях представителей 

основных течений 

экономической мысли. 

Краткое описание: В основу 

курса заложена концепция 

развития экономической мысли 

как всеобщего противоречивого 

мирового явления, которое 

отражает особенности развития 

мировых социально-

экономических процессов и 

интернационализации 

экономической науки. 

Знакомство с историей 

экономической мысли на 

Западе облегчает изучение и 

понимание современной общей 

экономической теории и 

адаптацию к международной  

экономической деятельности. 

Ожидаемые результаты  

В процессе обучения 

дисциплины и сдачи экзамена 

студент должен: уметь 

различать факторы 

обусловливающие особенности 

развития экономики развитых и 

развивающихся стран, 

использовать метод 

сравнительной статики для 

оценки поведения домохозяйств 

и фирм в различных рыночных 

структурах под влиянием 

изменений экзогенных 

переменных. 

Компетенции: Процесс 

изучения дисциплины 

направлен на формирование 

следующих компетенций: 

•навыками установления 

причинно-следственных связей 

между экономическими 

явлениями и процессами; 

•навыками анализа 

development in developed 

and developing countries, 

and the reflection of these 

features in the views of 

leading theorists and 

economists of the West, to 

show the debatable and 

generally recognized aspects 

in the judgments of 

representatives of the main 

currents of economic 

thought. 

Brief description: The 

course is based on the 

concept of the development 

of economic thought as a 

universal contradictory 

world phenomenon, which 

reflects the features of the 

development of world 

socio-economic processes 

and the internationalization 

of economic science. 

Familiarity with the history 

of economic thought in the 

West facilitates the study 

and understanding of 

modern General economic 

theory and adaptation to the 

international economic 

activity 

Expected result:  

The process of studying the 

discipline is aimed at the 

formation of the following 

competencies: 

* skills in establishing 

causal relationships between 

economic phenomena and 

processes; 

* skills in analyzing 

economic phenomena using 

standard microeconomic 

models; 

•possess knowledge, skills, 

and application of 

theoretical knowledge in 

professional activities. 

Competences:  

The process of studying the 

discipline is aimed at the 

formation of the following 



микроэкономикалық үлгілердің 

көмегімен экономикалық 

құбылыстарды талдау дағдысы; 

•кәсіби қызметте теориялық 

білімдерді қолдану 

дағдыларын, білімдерді 

меңгеру. 

экономических явлений с 

помощью стандартных 

микроэкономических моделей; 

•владеть знаниями, умениями, 

навыками применения 

теоретических знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

competencies: 

* skills in establishing 

causal relationships between 

economic phenomena and 

processes; 

* skills in analyzing 

economic phenomena using 

standard microeconomic 

models; 

•possess knowledge, skills, 

and application of 

theoretical knowledge in 

professional activities. 

Модуль коды:   БЭ 

Модуль атауы: Базалық 

экономика 

Пән атауы:  Экономикалық 

тарих 

Пререквизиттер:   Экономика 

қағидалары және кәсіпкерлік 

Постреквизиттер:  

Макроэкономика 

Мақсаты: Мақсаты 

студенттерге әр түрлі тарихи 

даму кезеңдерінде ел 

экономикасының даму 

ерекшеліктері туралы түсінік 

беру, сонымен қатар 

индустриалды және 

постиндустриялық дамудың 

тарихи кезеңдерінің қазіргі 

экономикасы үшін 

маңыздылығын анықтау. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Экономикалық тарих курсында 

қоғамның экономикалық 

дамуын кезеңдеу нұсқалары 

және оның модельдерін 

салыстырмалы-экономикалық 

талдау; индустриалды және 

индустриялық экономикалық 

жүйелер, соғыстан кейінгі 

жылдардағы елдердің 

экономикалық қайта өркендеу 

бағдарламалары және олардың 

ерекшеліктері; экономикалық 

өсу саясаты, оның теориялық 

негіздері және елдер бойынша 

іс жүзінде жүзеге асырылуы; 

аралас экономика, оның 

модельдері мен ерекшеліктері; 

ХХ ғ. сексен-тоқсаныншы 

Код модуля:  БЭ 

Наименование модуля: 

Базовая экономика 

Название дисциплины: 

Экономическая история 

Пререквизиты    Принципы 

экономики и 

предпринимательство 

Постреквизиты: 

Макроэкономика 

Цель: Цель дать студентам 

представление об особенностях 

развития экономики стран на 

различных исторических этапах 

развития, а также выявить 

значимость для современной 

экономики исторических этапов 

индустриального и 

постиндустриального развития. 

Краткое описание: 

В курсе экономическая история 

рассматриваются варианты 

периодизации экономического 

развития общества и 

сравнительно-экономический 

анализ его моделей; 

индустриальная и 

индустриальная экономические 

системы, программы 

экономического возрождения 

стран в послевоенные годы и их 

особенности; политика 

экономического роста, ее 

теоретические основы и 

практическая реализация по 

странам; смешанная экономика, 

ее модели и специфика; 

особенности общемировой 

экономической стратегии 

Module code:  BE 

The name of the module: 

Basic Economics 

Name of the discipline: 

Economic history  

Prerequisites Economics 

and business principles 

Post-Requisites: 

Macroeconomics 

 

Goal: the Goal is to give 

students an idea about the 

features of the development 

of the economy of countries 

at various historical stages 

of development, as well as 

to identify the significance 

of the historical stages of 

industrial and post-industrial 

development for the modern 

economy. 

Brief description:  

The course economic 

history examines options for 

periodization of economic 

development of society and 

comparative economic 

analysis of its models; 

industrial and industrial 

economic systems, 

programs of economic 

revival of countries in the 

post-war years and their 

features; economic growth 

policy, its theoretical 

foundations and practical 

implementation by country; 

mixed economy, its models 

and specifics; features of the 



жылдардағы жалпы әлемдік 

экономикалық стратегияның 

ерекшеліктері; нарықтық 

инфрақұрылымды 

қалыптастыру және оны қазіргі; 

елдің экономикалық жүйесі: 

оның бастауы, басымдықтары, 

ерекшелігі және халықаралық 

интеграцияның орны; 

постиндустриялық 

экономикалық жүйе; тұрақты 

даму әлемдік қоғамдастық 

қалыптасуының перспективалы 

жолы ретінде. 

Күтілетін нәтижелер:    Білім 

беру нәтижелері ретінде 

тыңдаушылар алған елдер 

экономикасының тарихы 

бойынша білім, білік және 

дағды, сондай-ақ олардың 

базасында қалыптасқан 

құзыреттілік болып табылады. 

Құзыреттілігі: 

*ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана 

отырып және ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі 

талаптарын ескере отырып, 

ақпараттық және 

библиографиялық мәдениет 

негізінде кәсіби қызметтің 

стандартты міндеттерін шешу 

қабілеті. 

* Азаматтық ұстанымды 

қалыптастыру үшін қоғамның 

тарихи дамуының негізгі 

кезеңдері мен заңдылықтарын 

талдау қабілеті. 

восьмидесятых-девяностых 

годов ХХ в.; формирование 

рыночной инфраструктуры и ее 

адаптация в современных 

условиях; экономическая 

система стран: ее истоки, 

приоритеты, специфика и место 

в международной интеграции; 

постиндустриальная 

экономическая система; 

устойчивое развитие как 

перспективный путь 

становления мирового 

сообщества. 

Ожидаемые результаты: 

В качестве образовательных 

результатов выступают 

полученные слушателями 

знания, умения и навыки по 

истории экономики стран, а 

также сформированные на их 

базе компетентности. 

Компетенции: 

• способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 

 Способностью  

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции. 

global economic strategy of 

the eighties-nineties of the 

twentieth century; formation 

of market infrastructure and 

its adaptation in modern 

conditions; the economic 

system of countries: its 

origins, priorities, specifics 

and place in international 

integration; post-industrial 

economic system; 

sustainable development as 

a promising path to the 

formation of the world 

community. 

Expected result:  

The educational results are 

obtained by students 

knowledge, skills and 

knowledge on the history of 

the economy of countries, as 

well as formed on the basis 

of their competence. 

Competences:  

 ability to solve standard 

tasks of professional activity 

on the basis of information 

and bibliographic culture 

with the use of information 

and communication 

technologies and taking into 

account the basic 

requirements of information 

security. 

* The ability to analyze the 

main stages and patterns of 

historical development of 

society for the formation of 

a civil position. 

Модуль коды:  БЭ  

Модуль атауы:  Базалық 

экономика 

Пән атауы:  Макроэкономика 

Пререквизиттер:   Экономика 

қағидалары және кәсіпкерлік 

Постреквизиттер:  Деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау 

Мақсаты:  Пәнді оқытудың 

мақсаты-студенттерге 

нарықтық экономика 

Код модуля:БЭ 

Название модуля: Базовая 

экономика 

Название дисциплины:  

Макроэкономика 

Пререквизиттер:  

Принципы экономики и 

предпринимательство 

Постреквизиты:   

Анализ данных и 

прогнозирование экономики 

Цель изучения дисциплины 

Module code: BE  

Module name: Basic 

Economics 

The name of the 

discipline:Macroeconomis 

Prerequisites:  

Principles of Economics and 

entrepreneurship 

Post-requisites:   

Data analysis and economic 

forecasting 

Goal: The purpose of 



субъектілерінің мінез-құлқын 

объективті бағалау және 

олардың бизнес-ортада табысты 

өзін-өзі жүзеге асыру үшін 

негізгі макроэкономикалық 

модельдер туралы түсінік беру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән "базалық экономика" 

Модулінің міндетті компоненті 

болып табылады. Экономика 

ғылым ретінде жүйеге келтіруге 

және байқалатын экономикалық 

құбылыстар мен фактілерді 

экономикалық теориялар мен 

модельдер түрінде жинақтауға 

ұмтылады. Макроэкономика 

экономиканы зерттейді, оны 

бірыңғай тұтас, тауарлар мен 

қызметтер шығарудың жалпы 

көлемі мен өсуін, инфляция 

қарқыны мен жұмыссыздық 

деңгейін, валюталардың 

айырбас бағамы мен төлем 

балансының жай-күйін қарайды 

Күтілетін нәтижелер:  Бұл пән 

"базалық экономика" Модулінің 

міндетті компоненті болып 

табылады. Экономика ғылым 

ретінде жүйеге келтіруге және 

байқалатын экономикалық 

құбылыстар мен фактілерді 

экономикалық теориялар мен 

модельдер түрінде жинақтауға 

ұмтылады. Макроэкономика 

экономиканы зерттейді, оны 

бірыңғай тұтас, тауарлар мен 

қызметтер шығарудың жалпы 

көлемі мен өсуін, инфляция 

қарқыны мен жұмыссыздық 

деңгейін, валюталардың 

айырбас бағамы мен төлем 

балансының жай-күйін қарайды 

Құзыреттілігі: Пәнді оқу үрдісі 

келесі құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған: 

* макроэкономика саласындағы 

білімді меңгеру, қоғамда болып 

жатқан әлеуметтік-маңызды 

мәселелер мен процестерді 

талдауға және болашақта 

олардың мүмкін болатын 

дамуын болжауға қабілетті; 

состоит в том, чтобы дать 

студентам представление о 

методах макроэкономики, об 

основных макроэкономических 

моделях для объективной 

оценки поведения субъектов 

рыночной экономики и 

успешной самореализации их в 

бизнес-среде. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина является 

обязательным компонентом 

модуля «Базовой экономики». 

Экономика как наука 

стремиться привести в систему 

и обобщить наблюдаемые 

экономические явления и факты 

в форме экономических теорий 

и моделей. Макроэкономика 

изучает экономику, 

рассматривая ее как единое 

целое, общий объем и рост 

выпуска товаров и услуг, темп 

инфляции и уровень 

безработицы, обменный курс 

валют и состояние платежного 

баланса 

Ожидаемые результаты: 
После изучения данного курса 

студент должен знать: 

•закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макроуровне; 

•основные понятия, категории и 

инструменты экономической 

теории; 

•основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне; 

 На основе изучения данного 

курса студент должен уметь: 

•анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

макроуровне; 

•выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

studying the discipline is to 

give students an idea of the 

methods of 

macroeconomics, the main 

macroeconomic models for 

an objective assessment of 

the behavior of market 

economy subjects and their 

successful self-realization in 

the business environment.. 

Brief description: 

This discipline is a 

mandatory component of 

the module "Basic 

Economics". Economics as 

a science seeks to 

systematize and generalize 

observed economic 

phenomena and facts in the 

form of economic theories 

and models. 

Macroeconomics studies the 

economy as a whole, the 

total volume and growth of 

output of goods and 

services, the rate of inflation 

and unemployment, the 

exchange rate of currencies 

and the state of the balance 

of payments. 

Expected results: after 

studying this course, the 

student should know: 

* patterns of functioning of 

the modern economy at the 

macro level; 

* basic concepts, categories, 

and tools of economic 

theory; 

* fundamentals of building, 

calculating and analyzing a 

modern system of indicators 

that characterize the 

activities of economic 

entities at the macro level; 

 Based on the study of this 

course, the student must be 

able to: 

* analyze economic 

phenomena, processes, and 

institutions at the macro 

level in relation to each 



* макроэкономикалық 

жүйелердің қызмет ету 

ерекшеліктерін көрсететін 

экономикалық әдебиеттермен 

жұмыс істеу саласындағы 

білімді меңгеру; 

* стандартты теориялық және 

эконологиялық үлгілердің 

көмегімен экономикалық 

құбылыстар мен процестерді 

талдау әдістері мен тәсілдерін, 

эконологиялық модельдерді 

құрудың қазіргі заманғы 

әдістемесін меңгеру. 

Құзыреттер: 

Пәнді оқу үрдісі келесі 

құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған: 

* макроэкономика саласындағы 

білімді меңгеру, қоғамда болып 

жатқан әлеуметтік-маңызды 

мәселелер мен процестерді 

талдауға және болашақта 

олардың мүмкін болатын 

дамуын болжауға қабілетті; 

* макроэкономикалық 

жүйелердің қызмет ету 

ерекшеліктерін көрсететін 

экономикалық әдебиеттермен 

жұмыс істеу саласындағы 

білімді меңгеру; 

* стандартты теориялық және 

эконологиялық үлгілердің 

көмегімен экономикалық 

құбылыстар мен процестерді 

талдау әдістері мен тәсілдерін, 

эконологиялық модельдерді 

құрудың қазіргі заманғы 

әдістемесін меңгеру; 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий; 

•рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические 

показатели. 

Компетенции:  
Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование 

следующих компетенций: 

•владеть знаниями в области 

макроэкономики, способен 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем; 

•владеть знаниями в области 

работы с экономической 

литературой, отражающей 

особенности 

функционирования 

макроэкономических систем; 

•владеть современной 

методикой построения 

эконоческих моделей, методами 

и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных теоретических и 

эконоческих моделей; 

other; 

* identify problems of an 

economic nature when 

analyzing specific 

situations, suggest ways to 

solve them, taking into 

account the criteria of socio-

economic efficiency, risk 

assessment and possible 

socio-economic 

consequences; 

* calculate economic and 

socio-economic indicators 

based on standard methods 

and the current legal 

framework. 

Competences: 

The process of studying the 

discipline is aimed at the 

formation of the following 

competencies: 

•possess knowledge in the 

field of macroeconomics, 

able to analyze socially 

significant problems and 

processes occurring in 

society, and predict their 

possible development in the 

future; 

•possess knowledge in the 

field of working with 

economic literature that 

reflects the features of the 

functioning of 

macroeconomic systems; 

* possess modern methods 

of constructing economic 

models, methods and 

techniques for analyzing 

economic phenomena and 

processes using standard 

theoretical and economic 

models. 

Модуль коды:  БЭ 

Модуль атауы: Базалық 

экономика 

Пән атауы:  Финансы 

Пререквизиттер:   Экономика 

қағидалары және кәсіпкерлік 

Постреквизиттер:  Кәсіпорын 

экономикасы 

Мақсаты: түсініктерді, 

Код модуля: БЭ 

Название модуля: Базовая 

экономика 

Название дисциплины:  

Финансы 

Пререквизиттер:  

Принципы экономики и 

предпринимательство 

Постреквизиты:   Экономика 

Module code: BE 

Module name:  Basic 

Economics 

Name of discipline: 

Finance 

Prerequisites:  

Principles of Economics and 

entrepreneurship 

Post-requisites: enterprise 



терминдерді, терминдерді, 

терминдерді, олардың 

жіктелуін, әлеуметтік-

экономикалық процестердің 

маңызы мен орнын меңгерумен 

студенттердің терең теориялық 

және практикалық дайындығын 

қамтамасыз ету. Пәннің 

мақсаты сонымен қатар 

қоғамның әлеуметтік-

экономикалық дамуының нақты 

жағдайларында қаржыны 

ұйымдастыру нысандарының 

өзара байланысы мен өзара 

әрекеттесуін түсіну болып 

табылады. студенттердің 

қаржылық категорияларды, 

ұғымдарды, терминдерді, 

олардың жіктелуін, әлеуметтік-

экономикалық үрдістердегі 

маңызы мен орындарын игеруге 

теориялық және практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету. 

Қысқаша сипаттамасы: 
"Қаржы" курсы-кең профильді 

мамандар ретінде 

экономистерді дайындауға негіз 

болатын теориялық курс. Бұл 

Экономикалық теория, макро-

және микро деңгейдегі 

экономика, қаржы, бухгалтерлік 

есеп және аудит, менеджмент 

және тағы да жаңа оқу пәндері 

туралы, ақша-кредиттік 

қатынастар, банктік қызмет 

теориясы және оны 

ұйымдастыру негіздерінің мәні 

туралы білімді қалыптастыра 

отырып, олардың маңызы мен 

экономикада қолдану 

механизмін терең түсінуге 

мүмкіндік береді.  

Бұл курс бойынша төрт модуль 

оқытылады, олардың 

әрқайсысы пәннің өзіндік 

есебін шешеді және 

қарастырылатын процестің 

бөлінбейтін бөлігі болып 

табылады. 

Күтілетін нәтижелер:   
Бұл курсты оқу қаржы 

саласындағы жоғары білікті 

предприятия 

Цель: обеспечение 

углубленной теоретической и 

практической подготовки 

студентов с освоением понятий, 

терминов, понятий, терминов, 

их классификации, значения и 

места социально-

экономических процессов. 

Целью дисциплины является 

также понимание взаимосвязей 

и взаимодействия форм 

организации финансов в 

конкретных условиях 

социально-экономического 

развития общества. 

обеспечение теоретической и 

практической подготовки 

студентов к освоению 

финансовых категорий, 

понятий, терминов, их 

классификации, значения и 

места в социально-

экономических процессах. 

Краткое описание:  

Курс «Финансы» - 

теоретический курс, который 

служит основой для подготовки 

экономистов как специалистов 

широкого профиля. Это 

позволит более глубокому 

пониманию их значения и 

механизма применения в 

экономике, формируя знания об 

экономической теории, 

экономике макро-и микро 

уровней, финансах, 

бухгалтерском учете и аудите, 

менеджменте и еще более 

новых учебных дисциплинах, о 

денежно-кредитных 

отношениях, теории банковской 

деятельности и сущности основ 

ее организации.  

По данному курсу изучаются 

четыре модуля, каждый из 

которых решает 

специфическую задачу 

дисциплины и является 

неделимой частью 

рассматриваемого процесса. 

Ожидаемые результаты: 

Economics 

Purpose: to provide in-

depth theoretical and 

practical training of students 

with the development of 

concepts, terms, concepts, 

terms, their classification, 

meaning and place of socio-

economic processes. The 

purpose of the discipline is 

also to understand the 

relationships and interaction 

of forms of financial 

organization in specific 

conditions of socio-

economic development of 

society. providing 

theoretical and practical 

training for students to 

master financial categories, 

concepts, terms, their 

classification, meaning and 

place in socio-economic 

processes. 

Brief description:  

The course "Finance" is a 

theoretical course that 

serves as the basis for 

training economists as 

specialists in a wide range 

of fields. This will allow a 

deeper understanding of 

their meaning and 

mechanism of application in 

the economy, forming 

knowledge about economic 

theory, macro-and micro-

level Economics, Finance, 

accounting and audit, 

management, and even 

newer academic disciplines, 

about monetary relations, 

the theory of banking and 

the essence of the 

foundations of its 

organization.  

In this course, four modules 

are studied, each of which 

solves a specific task of the 

discipline and is an 

indivisible part of the 

process under consideration. 



маман болып табылады, ол 

кәсіби білімге қойылатын 

жоғары талаптарға жауап 

береді және басқару 

шешімдерін қабылдауға және 

таңдауға, құралдарды тиімді 

ұйымдастыруға және дұрыс 

пайдалануға қабілетті.  

Курс соңында қаржының терең 

теориялық мазмұнын меңгерген 

студент практикада 

принциптерді, әдістер мен 

құралдарды қолданады. Іс 

жүзінде қаржылық талдау 

жүргізеді және ол осы ұйым 

үшін қандай жағдайларда 

пайдалы болатынын 

анықтайды.   

Құзыреттілігі: Диалектикалық 

заңдылықтарды түсіну және 

экономикалық категорияның 

кешенді әрекеті. 

* Қаржылық аспектілермен 

байланысты диалектикалық 

жұмыс әдістерін білу. 

* Қаржы-экономикалық 

есептерді жүргізу үшін әр түрлі 

сарапшылардың ақпарат 

көздерін пайдалану. 

* Осы салада қолданылатын 

зерттеу әдістерін жүйелі түрде 

түсіне білу; 

Изучение данного курса 

является 

высококвалифицированным 

специалистом в финансовой 

сфере, отвечающим высоким 

требованиям к 

профессиональному 

образованию и способным 

принимать и выбирать 

управленческие решения, 

эффективно организовывать и 

правильно использовать 

средства.  

В конце курса студент, 

владеющий глубоким 

теоретическим содержанием 

финансов, на практике 

использует принципы, методы и 

средства. На практике проводит 

финансовый анализ и 

определяет, в каких случаях она 

может быть полезна для данной 

организации. 

Компетенции: •  

Понимание диалектических 

закономерностей и 

комплексное действие 

экономической категории. 

•Знание методов 

диалектической работы, 

связанных с финансовыми 

аспектами. 

•Использование источников 

информации различных 

экспертов для проведения 

финансово-экономических 

расчетов. 

•Умение систематически 

понимать методы исследования, 

используемые в этой области; 

Expected results: the Study 

of this course is a highly 

qualified specialist in the 

financial sector, who meets 

the high requirements for 

professional education and 

is able to make and choose 

management decisions, 

effectively organize and 

correctly use funds.  

At the end of the course, a 

student who has a deep 

theoretical understanding of 

Finance uses principles, 

methods, and tools in 

practice. In practice, it 

conducts a financial analysis 

and determines in which 

cases it can be useful for 

this organization. 

Competences: •  

Understanding dialectical 

patterns and the complex 

action of an economic 

category. 

•Knowledge of the methods 

of dialectical work related to 

financial aspects. 

* Using sources of 

information from various 

experts for financial and 

economic calculations. 

* Ability to systematically 

understand research 

methods used in this field; 

Модуль коды:  БЭ 

Модуль атауы:  Базалық 

экономика 

Пән атауы: Бухгалтерлік есеп  

Пререквизиттер:  Экономика 

қағидалары және кәсіпкерлік 

Постреквизиттер: Кәсіпорын 

экономикасы 

Мақсаты: студенттерді қаржы 

жүйесіне тән әлеуметтік - 

экономикалық құбылыстар мен 

процестерді сандық талдау 

Код модуля:  БЭ 

Название модуля:  Базовая 

экономика 

Название дисциплины:  

Бухгалтерский учет  

Пререквизиты:  Принципы 

экономики и 

предпринимательство 

Постреквизиты: Экономика 

предприятия 

Цель: Цель курса - ознакомить 

студентов с основами 

Module code:  BE 

Module name:  Basic 

Economics 

Name of discipline: 
Accounting /database/ 

Prerequisites: Principles of 

Economics and 

entrepreneurship 

Post-requisites: enterprise 

Economics 

  

Goal:  The purpose of the 



негіздерімен таныстыру және 

оларды ақша айналымында, 

несиеде, жинақ ісінде, 

сақтандыруда, мемлекеттік 

бюджеттің кірістері мен 

шығыстарының құрамында 

болатын заңды өзгерістерді 

дұрыс түсіндіруді үйрету. 

Қысқаша сипаттама: 

"Бухгалтерлік есеп" курсы 

статистикалық талдаудың 

әртүрлі әдістерін қолдана 

алатын бухгалтерлік есеп және 

аудит мамандарын теориялық 

және практикалық дайындауды 

қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді, сондай-ақ халықаралық 

деңгейде пайдаланылатын 

статистикалық көрсеткіштерді 

есептеу және талдау 

әдіснамасын игеруге ықпал 

етеді. 

Оқыту нәтижелері: 

"бухгалтерлік есеп" курсы 

статистикалық талдаудың 

әртүрлі әдістерін қолдана 

алатын бухгалтерлік есеп және 

аудит мамандарын теориялық 

және практикалық дайындауды 

қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді, сондай-ақ халықаралық 

деңгейде қолданылатын 

статистикалық көрсеткіштерді 

есептеу және талдау 

әдіснамасын игеруге ықпал 

етеді. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

*  Осы курсты аяқтағаннан 

кейін студенттер білуі тиіс: 

* Кәсіпорынның қаржы-

экономикалық талдауының 

негіздерін құруға; 

* Теңгерімдік талдау жолымен 

кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық жағдайын 

анықтау; 

* Талдау коэффициенті арқылы 

кәсіпорын қызметінің 

перспективалық болжамын 

әзірлеу; 

* Студенттердің қаржылық есеп 

беру мәліметтерін талдау және 

количественной анализа 

социально- экономических 

явлений и процессов, присущих 

финансовой системе и научить 

их правильно истолковывать 

закономерные изменения, 

происходящие в денежном 

обращении, кредите, 

сберегательном деле, в 

страховании, в составе доходов 

и расходов государственного 

бюджета. 

Краткое описание:  Курс 

«Бухгалтерский учет» 

позволяет обеспечить 

теоретическую и практическую 

подготовку специалистов 

бухгалтерского учета и аудита, 

умеющих применять 

разнообразные методы 

статистического анализа, а 

также окажет содействие в 

освоении методологии расчета 

и анализа статистических 

показателей, используемых на 

международном уровне. 

Ожидаемые результаты: По 

окончании данного курса 

студенты должны знать: 

• На создание основ 

финансово-экономического 

анализа предприятия; 

• Определять Финансово-

хозяйственное состояние 

предприятия путем балансового 

анализа; 

• Разработка перспективного 

прогноза деятельности 

предприятия посредством 

коэффи 

 

 

 

 

 

 

 

циента анализа; 

• Ориентироваться в 

различных хозяйственных 

ситуациях с помощью анализа и 

обобщения данных финансовой 

course is to familiarize 

students with the basics of 

quantitative analysis of 

socio - economic 

phenomena and processes 

inherent in the financial 

system and teach them to 

correctly interpret the 

natural changes that occur in 

money circulation, credit, 

savings, insurance, as part 

of state budget revenues and 

expenditures. 

Brief description:  The 

course "Accounting" 

provides theoretical and 

practical training for 

accounting and audit 

specialists who can apply a 

variety of methods of 

statistical analysis, as well 

as assist in the development 

of the methodology for 

calculating and analyzing 

statistical indicators used at 

the international level. 

Expected result:At the end 

of this course, students 

should know: 

• To create the basis for 

financial and economic 

analysis of the enterprise; 

* Determine the Financial 

and economic condition of 

the enterprise by means of 

balance sheet analysis; 

• Development of a long-

term forecast of the 

company's activity by 

means of a coefficient of 

analysis; 

* Navigate various business 

situations by analyzing and 

summarizing student 

financial reporting data. 

Emerging competencies:  

* have the skills to apply 

statistical methods in 

solving specific problems in 

the field of Finance; 

• be able to identify trends 

and patterns of 



жалпылау арқылы әр түрлі 

шаруашылық жағдайларда 

бағдарлау. 

Құзыреттілігі: * қаржы 

саласындағы нақты міндеттерді 

шешуде статистикалық 

әдістерді қолдану дағдысының 

болуы; 

* даму үрдістері мен 

заңдылықтарын анықтай білу; 

* қаржы саласында болып 

жатқан процестерді зерттеу 

кезінде статистикалық 

көрсеткіштерді есептеу 

әдістемесін меңгеру 

отчетности студентов. 

Компетенции: 

 иметь навыки применения 

статистических методов при 

решении конкретных задач в 

области финансов; 

 уметь выявлять тенденции и 

закономерности развития; 

 владеть методологией 

расчета статистических 

показателей при изучении 

процессов, происходящих в 

финансовой сфере 

 

development; 

* master the methodology 

for calculating statistical 

indicators in the study of 

processes occurring in the 

financial sector 

Модуль коды: ЭМ 

Модуль атауы:  

Экономикалық-математикалық 

модуль 

Пән атауы: Экономикадағы 

математика  

Пререквизиттері: Мектептегі 

математика курсы 

Постреквизиттер: деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау 

Курстың мақсаты: 

математикалық мәдениетті 

және логикалық ойлауды 

дамыту үшін негіз құру; 

студенттердің экономикалық 

бағыттағы пәндерді оқу кезінде 

жоғары математиканы 

қолдануда құзыреттілік кешенін 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттама:  Бұл 

пән" Экономика-

математикалық " Модулінің 

міндетті компоненті болып 

табылады. Курстың құрылымы 

информатика, программалау 

технологиясы және дайын 

бағдарламалық жүйелерді 

пайдалану курстарымен 

синхрондалған. Мұндай тәсіл 

студенттердің оқытудың 

бастапқы кезеңінде, нақты 

міндеттерді шешуде жүйелі 

тәсілді қамтамасыз етуде 

теориялық және қолданбалы 

математиканың маңыздылығын 

ұғынуда негізді 

Код модуля: МЭ 

Название модуля:  Экономико-

математический модуль 

Название дисциплины:  

Математика в экономике 

Пререквизиты: Школьный 

курс математики 

 Постреквизиты:  Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики 

Цель: Цель курса: создание 

основы для развития 

логического мышления и 

математической культуры; 

формирование у студентов 

комплекса компетенции в 

использовании высшей 

математики при изучении 

дисциплин экономической 

направленности. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина является 

обязательным компонентом 

«Экономика-математического» 

модуля. Построение курса 

синхронизовано с курсами 

информатики, технологии 

программирования и 

использования готовых 

программных систем. Такой 

подход концептуально 

закладывает базу в осознании 

студентами, уже на начальном 

этапе обучения, важности 

теоретической и прикладной 

математики в обеспечении 

системного подхода при 

Module code: ЕМ 

Module name:   Economic 

and mathematical module 

The name of the 

discipline: Mathematics in 

Economics  

Prerequisites: school math 

course 

 Post-requisites: data 

Analysis and economic 

forecasting 

Purpose: the purpose of the 

course: to create a basis for 

the development of logical 

thinking and mathematical 

culture; to form a set of 

students ' competence in the 

use of higher mathematics 

in the study of economic 

disciplines. 

Brief description: This 

discipline is a mandatory 

component of the 

"Economics-mathematical" 

module. The course is 

synchronized with courses 

in computer science, 

programming technology, 

and the use of ready-made 

software systems. This 

approach conceptually lays 

the Foundation for students ' 

awareness, already at the 

initial stage of training, of 

the importance of 

theoretical and applied 

mathematics in providing a 



тұжырымдамалық тұрғыдан 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: 

Оқу нәтижесі: пәнді оқу 

нәтижесінде студент міндетті: 

Білуге:  

* алгебра және геометрия, 

Математикалық талдау, 

Ықтималдықтар теориясы мен 

математикалық статистиканың 

негізгі ұғымдары мен 

құралдары; 

* Математикалық талдау, 

сызықты алгебра, 

дифференциалдық теңдеулер, 

оңтайландырудың негізгі 

бөлімдері; 

* шешім қабылдаудың негізгі 

математикалық модельдері •  

Білу: 

* басқару шешімдерін қабылдау 

кезінде қолданылатын типтік 

математикалық есептерді 

шешу; 

* эмпирикалық және 

эксперименттік деректерді 

өңдеу; 

* басқару міндеттерін шешу 

үшін ақпараттық 

технологияларды қолдану. 

Меңгеруі: 

* типтік ұйымдастырушылық-

басқарушылық міндеттерді 

шешудің математикалық және 

сандық әдістерімен; 

* іскерлік ақпаратпен жұмыс 

істеу үшін бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер: 
математикалық, қаржылық 

және экономикалық есептерді 

табысты шешу үшін қажетті 

жоғары математиканың негізгі 

түсініктерін, есептеу 

әдістемесін және зерттеу 

әдістерін білу.  

Типтік математикалық 

есептерді шеше білу, 

математикалық модельдерді 

құру, математикалық және 

экономикалық есептерді шешу 

решении конкретных задач.  

Результаты обучения: В 

результате изучения 

дисциплины студент должен: 

Знать:  

• основные понятия и 

инструменты алгебры и 

геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

• основные разделы 

математического анализа, 

линейной алгебры, 

дифференциальных уравнений, 

оптимизации; 

• основные математические 

модели принятия решений. 

Уметь: 

• решать типовые 

математические задачи, 

используемые при принятии 

управленческих решений; 

• обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; 

• применять информационные 

технологии для решения 

управленческих задач. 

Владеть: 

• математическими и 

количественными методами 

решения типовых 

организационно-

управленческих задач; 

• программным обеспечением 

для работы с деловой 

информацией 

Формируемые компетенции: 

Знать основные понятия, 

методики расчетов и методы 

исследований высшей 

математики, необходимые для 

успешного решения 

математических, финансовых и 

экономических задач.  

Уметь решать типовые 

математические задачи, 

создавать математические 

модели, применять методы и 

знания высшей математики для 

решения математических и 

экономических задач.  

Владеть навыками применения 

systematic approach to 

solving specific problems.  

Learning outcomes: As a 

result of studying the 

discipline, the student must: 

Know: 

• basic concepts and tools of 

algebra and geometry, 

mathematical analysis, 

probability theory, and 

mathematical statistics; 

• main sections of 

mathematical analysis, 

linear algebra, differential 

equations, optimization; 

* basic mathematical 

models of decision making. 

Be able to: 

* solve typical mathematical 

problems used in making 

managerial decisions; 

* process empirical and 

experimental data; 

* apply information 

technologies to solve 

management tasks. 

Own: 

* mathematical and 

quantitative methods for 

solving typical 

organizational and 

managerial tasks; 

• software for working with 

business information 

Emerging competencies: 

Know the basic concepts, 

methods of calculations and 

research methods of higher 

mathematics, necessary for 

the successful solution of 

mathematical, financial and 

economic problems. 

Be able to solve typical 

mathematical problems, 

create mathematical models, 

apply methods and 

knowledge of higher 

mathematics to solve 

mathematical and economic 

problems. 

Master the skills of applying 

modern mathematical tools 



үшін жоғары математиканың 

әдістері мен білімін қолдана 

білу.  

Экономикалық есептерді шешу 

үшін қазіргі математикалық 

құралдарды қолдану 

дағдыларын меңгеру 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач 

 

to solve economic problems 

Emerging competencies: 
Know the basic concepts, 

methods of calculations and 

research methods of higher 

mathematics, necessary for 

the successful solution of 

mathematical, financial and 

economic problems. 

Be able to solve typical 

mathematical problems, 

create mathematical models, 

apply methods and 

knowledge of higher 

mathematics to solve 

mathematical and economic 

problems. 

Master the skills of applying 

modern mathematical tools 

to solve economic problems 

 

Модуль коды: АК 

Модуль атауы:  «Ақпарттық- 

коммуникативтік» 

Пән атауы: Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 

Пререквизиттер: 2-ші 

семестрдің Шет тілі 

 Постреквизиттер: өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: студенттердің, 

болашақ экономикалық сала 

мамандарының ғылыми 

дүниетанымын қалыптастыру, 

жаңа экономикалық ойлау мен 

мәдениетті тәрбиелеу, таным 

үрдісінің нақты 

қайшылықтарын анықтау және 

оларды ағылшын баламасында 

шешу жолдарын табу. 

Пәннің міндеті-студенттерді 

экономиканың (экономикалық 

теорияның) білімін ағылшын 

тілінде тереңдету үшін тарихи 

бір басқа қоғамдық-

экономикалық формаларды 

ауыстырған әр түрлі 

кезеңдердегі экономикалық 

ілімдердің мазмұнымен 

таныстыру. 

Қысқаша сипаттамасы:  The 

subject of the history of economic 

Код модуля: ИК 

Название модуля:  

«Информационно- 

коммуникативный» 

Название дисциплины:  

Профессионально- 

ориентированный иностранный 

язык  

Пререквизиты: Иностранный 

язык 2-го семестра 

 Постреквизиты:  

Производственная практика 

Цель:  Целью является 

формирование научного 

мировоззрения у студентов, 

будущих специалистов 

экономической сферы, 

воспитание нового 

экономического мышления и 

культуры, умение выявлять 

реальные противоречия 

процесса познания и находить 

пути их разрешения в 

английском эквиваленте. 

Задача дисциплины – 

ознакомить студента с 

содержанием экономических 

учений на различных этапах, 

исторически сменявших одна 

другую общественно-

экономических формациях для 

Module code:  IC 

Module name:  

«Informational and 

communicative» 

Discipline name: 
Professionally oriented 

foreign language  

Prerequisites: Foreign 

language of the 2nd 

semester 

 Post-requisites: Production 

practice 

Goal: the Goal is to form a 

scientific worldview among 

students, future specialists 

in the economic sphere, to 

develop a new economic 

thinking and culture, to 

identify real contradictions 

in the process of knowledge 

and find ways to resolve 

them in the English 

equivalent. 

The task of the discipline is 

to familiarize the student 

with the content of 

economic studies at various 

stages, historically 

successive socio-economic 

formations to deepen 

knowledge of Economics 



teachings. Characteristic features 

of the classical school. Economic 

doctrine of K. Marks. Theoretical 

and methodological foundations 

of the Austrian school. The 

emergence of institutionalism. 

The economic theory of J. Keynes 

and its evolution. Development of 

economic thought of Kazakhstan. 

Theoretical basis of estimation of 

cost of enterprise (business). The 

object of valuation of the 

enterprise (business). Goals and 

objectives of valuation of the 

enterprise (business). Approaches 

and methods to the valuation of 

the enterprise (business). The 

concept of enterprise value 

management (business). The 

content of the concept of 

enterprise value management 

(business). Analysis of cost 

factors of the company. 

Implementation of cost 

management system. Analysis of 

indicators of financial and 

economic activity of the 

enterprise  

Оқыту нәтижесі: «Кәсіби 

бағытталған шетел тілі 

(ағылшын тілі)» модулі жалпы 

ғылыми және кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталған, студенттер: 

* Кәсіпорын экономикасын 

зерттеудегі экономикалық 

ғылыми мектептердің 

генезисінің негізгі себептері 

мен факторларын және Шетел 

тіліндегі құнды бағалауды 

түсінеді; 

• қазіргі заманғы экономикалық 

ғылымның дамуын талдайды 

және олардың Шетел тіліндегі 

практикада көрініс табуын 

түсіндіреді; 

* шетел тілінде тарихи 

тәжірибені пайдалана отырып, 

кәсіпорынның заманауи 

экономикасының өзекті 

мәселелерін анықтайды; 

• шет тілінде тұжырымдамалық 

углубления знаний экономики 

(экономической теории) на 

английском языке. 

Краткое описание:  The subject 

of the history of economic 

teachings. Characteristic features 

of the classical school. Economic 

doctrine of K. Marks. Theoretical 

and methodological foundations 

of the Austrian school. The 

emergence of institutionalism. 

The economic theory of J. Keynes 

and its evolution. Development of 

economic thought of Kazakhstan. 

Theoretical basis of estimation of 

cost of enterprise (business). The 

object of valuation of the 

enterprise (business). Goals and 

objectives of valuation of the 

enterprise (business). Approaches 

and methods to the valuation of 

the enterprise (business). The 

concept of enterprise value 

management (business). The 

content of the concept of 

enterprise value management 

(business). Analysis of cost 

factors of the company. 

Implementation of cost 

management system. Analysis of 

indicators of financial and 

economic activity of the 

enterprise (business). 
(business).Результаты 

обучения:  Модуль 

«Профессионально – 

ориентированный иностранный 

язык (английский язык)» 

ориентирован на формирование 

общенаучных и 

профессиональных 

компетенций, Студенты:  

• понимают ключевые причины 

и факторы генезиса 

экономических научных школ в 

изучении экономики 

предприятия и оценки 

стоимости на иностранном 

языке; 

• анализируют развитие 

современной экономической 

науки и интерпретируют их 

(economic theory) in 

English. 

Brief description: The 

subject of the history of 

economic teachings. 

Characteristic features of 

the classical school. 

Economic doctrine of K. 

Marks. Theoretical and 

methodological foundations 

of the Austrian school. The 

emergence of 

institutionalism. The 

economic theory of J. 

Keynes and its evolution. 

Development of economic 

thought of Kazakhstan. 

Theoretical basis of 

estimation of cost of 

enterprise (business). The 

object of valuation of the 

enterprise (business). Goals 

and objectives of valuation 

of the enterprise (business). 

Approaches and methods to 

the valuation of the 

enterprise (business). The 

concept of enterprise value 

management (business). The 

content of the concept of 

enterprise value 

management (business). 

Analysis of cost factors of 

the company. 

Implementation of cost 

management system. 

Analysis of indicators of 

financial and economic 

activity of the enterprise 

(business).Training results: 

the module "Professionally 

oriented foreign language 

(English)" is aimed at the 

formation of General 

scientific and professional 

competencies, Students:  

* understand the key 

reasons and factors of the 

Genesis of economic 

research schools in the study 

of enterprise Economics 

and valuation in a foreign 



тәсілдерді жинақтау негізінде 

заманауи экономикалық 

процестерді өз бетінше 

түсіндіреді. 

(business).Қалыптасатын 

құзыреттер: пәннің 

құзыреттілігі: 

* экономикалық ғылымның 

қалыптасу және даму кезеңдері, 

ағылшын тіліндегі негізгі 

экономикалық мектептердің 

ерекшеліктері 

отражение в практие на 

иностранном языке; 

• выявляют актуальные 

проблемы современной 

экономики предприятия, 

используя исторический опыт 

на иностранном языке; 

• самостоятельно трактуют 

современные экономические 

процессы на основе обобщения 

концептуальных подходов на 

иностранном языке 

Формируемые компетенции:  

Компетенции дисциплины: 

• этапы становления и 

развития экономической науки, 

особенности основных 

экономических школ на 

англиском языке. 

language; 

* analyze the development 

of modern economic science 

and interpret their reflection 

in practice in a foreign 

language; 

* identify current problems 

of the modern enterprise 

economy using historical 

experience in a foreign 

language; 

* independently interpret 

modern economic processes 

on the basis of 

generalization of conceptual 

approaches in a foreign 

language 

Formed competencies: 

Competencies of the 

discipline: 

* stages of formation and 

development of economic 

science, features of the main 

economic schools in 

English. 

Модуль коды: ФЭК 

Модуль атауы:  Фирма 

экономикасы және кәсіпкерлік 

Пән атауы: Кәсіпорын 

экономикасы  

Пререквизиттер: 

Макроэкономика 

Постреквизиттер:  Еңбек 

экономикасы және нормалау 

Мақсаты: Берілген пәнді 

оқытудың мақсаты 

студенттердің шаруашылық 

жүргізудің нарықтық типтері 

жағдайында кәсіпорынның 

қызмет етуінің экономикалық 

механизмін зерттеу негізінде 

экономикалық ойлауын 

қалыптастыру болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы:  

«кәсіпорын экономикасы» пәні 

шаруашылықты жүргізу, 

құралдарды ұтымды пайдалану, 

қаржы-экономикалық әрекеттің 

үрдістерін талдау және 

кәсіпорынның спецификасын 

зерттеу объектісі ретінде 

қарастыру сұрақтарына 

Код модуля: ЭФП 

Название модуля:  Экономика  

фирмы и предпринимательства 

Название дисциплины:  

Экономика предприятия  

Пререквизиты:  

Макроэкономика 

Постреквизиты: Экономика и 

нормирование труда 

Цель:  Целью преподавания 

данной дисциплины является 

выработка у студентов 

экономического мышления на 

основе изучения 

экономического механизма 

функционирования 

предприятия в условиях 

рыночного типа 

хозяйствования. 

Краткое описание:   

Дисциплина «Экономика 

предприятия» ориентирована на 

проблемы целесообразного 

ведения хозяйства, 

рационального использования 

средств, анализ процессов 

финансово-экономической 

Module code: EFE 

Module name:  Economics 

of the firm and 

entrepreneurship 

The name of the 

discipline: Economics of 

enterprise 

Prerequisites: 

macroeconomics post-

Prerequisites: Economics 

and labor rationing 

Purpose: the purpose of 

teaching this discipline is to 

develop students ' economic 

thinking based on the study 

of the economic mechanism 

of the enterprise's 

functioning in the 

conditions of the market 

type of management. 

Brief description:  The 

discipline "enterprise 

Economics" is focused on 

the problems of appropriate 

management, rational use of 

funds, analysis of the 

processes of financial and 



бағытталған 

Оқыту нәтижесі: күтілетін 

нәтижелер:  

* кәсіпорында болып жатқан 

экономикалық құбылыстар мен 

процестердің мәнін, олардың 

өзара байланысы мен өзара 

тәуелділігін терең түсіну; 

* оларды жүйелеу және 

моделдеу, факторлардың әсерін 

анықтай білу; 

* қол жеткізілген нәтижелерді 

бағалау, өндіріс тиімділігін 

арттыру резервтерін анықтау; 

* алған білімдерін практикалық 

қызметте тиімді пайдалану 

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер: пәнді меңгеру 

нәтижесінде кәсіпорын алдында 

тұрған шаруашылық 

міндеттерді шешудің ең жақсы 

тәсілдерін таңдау және 

орындаушылық және басқару 

сипатындағы кәсіби 

мәселелерді шешуде оңтайлы 

шығуды табу үшін қажетті 

шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру керек; 

кәсіпорынның экономисі 

ретінде одан әрі 

Шығармашылық, Белсенді 

кәсіби қызмет үшін 

практикалық дағдылардың 

пайда болуы керек. 

деятельности так и на 

рассмотрение специфики 

предприятий как объектов 

исследования. 

Результаты обучения: 

Ожидаемые результаты:  

• глубоко понимать сущность 

экономических явлений и 

процессов, происходящих на 

предприятии, их взаимосвязь и 

взаимозависимость; 

• уметь их систематизировать и 

моделировать, определять 

влияние факторов; 

• оценивать достигнутые 

результаты, выявлять резервы 

повышения эффективности 

производства; 

• эффективно использовать 

полученные знания в 

практической деятельности 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения предмета 

должно выработаться 

творческое мышление, 

необходимое для выбора 

лучших способов решения 

хозяйственных задач, стоящих 

перед предприятием, и 

нахождения оптимального 

выхода в решении 

профессиональных проблем как 

исполнительского, так и 

управленческого характера; 

появиться практические 

навыками для дальнейшей 

творческой, активной 

профессиональной 

деятельности в качестве 

экономиста предприятия 

 

economic activity, and the 

consideration of the 

specifics of enterprises as 

objects of research. 

Training results: Expected 

results:  

* deeply understand the 

essence of economic 

phenomena and processes 

occurring in the enterprise, 

their relationship and 

interdependence; 

• be able to systematize and 

model them, determine the 

impact of factors; 

* evaluate the results 

achieved, identify reserves 

for improving production 

efficiency; 

* effectively use the 

acquired knowledge in 

practical activities 

Formed competencies: as a 

result of mastering the 

subject, the creative 

thinking necessary to 

choose the best ways to 

solve the economic 

problems facing the 

enterprise and find the 

optimal solution to 

professional problems of 

both Executive and 

managerial nature should be 

developed; practical skills 

for further creative, active 

professional activity as an 

economist of the enterprise 

should be developed. 



Модуль коды: СЭ 

Модуль атауы:   Салалар 

экономикасы 

Пән атауы:  Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Пререквизиттер:  2-семестрдің 

қазақ (орыс) тілі 

Постреквизиттер:   Өндірістік 

тәжірибе  

 Мақсаты:  Пәннің мақсаты 

кәсіби салада қазақ (орыс) 

тілінде тиімді қарым-қатынас 

жасау дағдыларын меңгеру: 

іскерлік әңгіме жүргізу, іскерлік 

әңгімелесу жүргізу ережелерін 

білу, сөйлеу этикетінің 

ережелерін білу; экономиканың 

негізгі санаттары мен 

анықтамаларын білу. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Бұл курс Экономика 

саласындағы негізгі ұғымдар 

мен анықтамаларды ашады, 

студенттерді күнделікті және 

кәсіби қарым-қатынаста қазақ 

(орыс) тілін белсенді қолдану 

үшін кәсіби терминдер мен 

мамандық тілін теориялық және 

практикалық меңгеруге 

оқытуды қарастырады. 

Оқыту нәтижесі:  Пәнді оқыту 

және емтихан тапсыру 

барысында студент қазақ (орыс) 

тілінде экономика негіздері 

бойынша негізгі 

категорияларды біледі; 

қабылданатын шешімдерді 

қалыптастырады; қоғамдағы 

экономикалық өзгерістердің 

мәнін, қоғам өміріндегі 

құбылыстар мен процестердің 

логикасын және өзара 

байланысын түсінеді. 

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер:  Кәсіби салада 

қазақ (орыс) тілінде тиімді 

қарым-қатынас жасау 

дағдыларын меңгеру: іскерлік 

әңгімелесу жүргізу, іскерлік 

әңгімелесу жүргізу ережелерін 

білу, сөйлеу этикетінің 

ережелерін білу; экономиканың 

Код модуля:  СЭ 

Название модуля Экономика 

отраслей 

имательства Название 

дисциплины:  

Профессиональный казахский 

(русский) язык  

Пререквизиты: Казахский 

(Русский) язык 2-го семестра 

Постреквизиты: 

Производственная практика  

Цель:  Цель дисциплины 

владеть навыками эффективной 

коммуникации на казахском 

(русском) языке в 

профессиональной сфере: 

ведение деловых бесед, знание 

правил ведения деловой беседы, 

знание правил речевого 

этикета; знание основных 

категорий и определений 

экономики. 

Краткое описание:   

Данный курс раскрывает 

основные понятия и 

определения в области 

экономики, рассматривает 

обучение студентов 

теоретическому и 

практическому владению 

профессиональными терминами 

и языком специальности для 

активного применения 

казахского (русского) языка, 

как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Результаты обучения: В 

процессе обучения дисциплины 

и сдачи экзамена студент на 

казахском (русском) языке 

знает основные категории по 

основам экономики; 

формулирует принимаемые 

решения; понимает суть 

экономических преобразований 

в обществе, логику и 

взаимосвязь явлений и 

процессов в жизни общества. 

Формируемые компетенции: 

Владеть навыками эффективной 

коммуникации на казахском 

(русском) языке в 

Module code: EI 

Module name:  Economics 

Industry 

Name of the discipline: 
Professional Kazakh 

(Russian) language 

Prerequisites: Kazakh 

(Russian) language of the 

2nd semester post-

Prerequisites: Industrial 

practice 

Purpose: the purpose of the 

discipline is to possess 

effective communication 

skills in the Kazakh 

(Russian) language in the 

professional sphere: 

conducting business 

conversations, knowledge of 

the rules of business 

conversation, knowledge of 

the rules of speech etiquette; 

knowledge of the main 

categories and definitions of 

Economics. 

Brief description: 

This course covers the basic 

concepts and definitions in 

the field of Economics, 

considers teaching students 

theoretical and practical 

proficiency in professional 

terms and the language of 

the specialty for active use 

of the Kazakh (Russian) 

language, both in everyday 

and professional 

communication. 

Learning outcomes: during 

the course of studying the 

discipline and passing the 

exam, the student knows the 

main categories of the 

basics of Economics in 

Kazakh (Russian); 

formulates decisions; 

understands the essence of 

economic transformations in 

society, the logic and 

relationship of phenomena 

and processes in the life of 

society. 



негізгі санаттары мен 

анықтамаларын білу. 

Мәселелерде құзыретті болу: 

* экономика саласында сендіру 

дағдыларын жетілдіру; 

* қызметкерлермен және 

азаматтармен Тиімді тілдік әсер 

ету дағдыларына ие болу; 

* ситуациялық талдау 

дағдыларын меңгеру; 

* ақпараттық-аналитикалық 

анықтамаларды дайындау 

қабілеті; 

* ел және елдер тобының 

экономикасын талдай білу. 

профессиональной сфере: 

ведение деловых бесед, знание 

правил ведения деловой беседы, 

знание правил речевого 

этикета; знание основных 

категорий и определений 

экономики. 

Быть компетентным в вопросах: 

 в совершенстве владеть 

навыками убеждения, в сфере 

экономики; 

 обладая навыками 

эффективного речевого 

воздействия работать с 

персоналом и гражданами; 

 владеть навыками 

ситуационного анализа; 

 умение готовить 

информационно-аналитические 

справки; 

умение анализировать 

экономику страны и группы 

стран. 

The formed competencies: 

to Possess skills of effective 

communication in the 

Kazakh (Russian) language 

in the professional sphere: 

conducting business 

conversations, knowledge of 

the rules of business 

conversation, knowledge of 

the rules of speech etiquette; 

knowledge of the main 

categories and definitions of 

Economics. 

Be competent in matters of: 

• have excellent persuasive 

skills in the field of 

Economics; 

• having the skills of 

effective speech influence to 

work with staff and citizens; 

• possess the skills of 

situational analysis; 

* ability to prepare 

information and analytical 

reports; 

ability to analyze the 

economy of a country and a 

group of countries. 

Модуль коды: CЭ 

Модуль атауы:  Салалар 

экономикасы 

Пән атауы: Агробизнес 

экономикасы  

Пререквизиттер: 
Макроэкономика 

Постреквизиттер: Деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау  

Мақсаты: ауыл шаруашылығы 

және қайта өңдеу 

кәсіпорындарында өндірісті 

тиімді және тиімді 

ұйымдастыру негізінде 

Экономика, Менеджмент және 

маркетинг бойынша 

студенттердің негізгі теориялық 

білімдері мен практикалық 

біліктерін алу болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Оқыту нәтижелері: курс 

Агробизнес экономикасы 

аграрлық өндірістің жұмыс 

Код модуля: ЭО 

Название модуля:  Экономика 

отраслей 

Название дисциплины: 

Экономика агробизнеса  

Пререквизиты:  
Макроэкономика 

Постреквизиты: Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики 

Цель:  Целью является 

приобретения студентами 

основных теоретических знаний 

и практических умений по 

экономике, менеджменту и 

маркетингу на основе 

рациональной и эффективной 

организации производства в 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих 

предприятиях. 

Краткое описание:   

Курс экономика агробизнеса 

дает общее представление о 

Module code: EI 

Module name:  Economics 

Industry 

The name of the 

discipline:Economics of 

agribusiness  

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Post-requisites: data 

Analysis and economic 

forecasting 

Goal: the goal is for 

students to acquire basic 

theoretical knowledge and 

practical skills in 

Economics, management 

and marketing based on 

rational and effective 

organization of production 

in agricultural and 

processing enterprises. 

Brief description:  

Results of training: the 

course agribusiness 



істеу ерекшелігі, аграрлық 

азық-түлік секторындағы 

мемлекеттік реттеудің 

нысандары мен салдары туралы 

жалпы түсінік береді, сондай-ақ 

өтпелі экономика жағдайында 

аграрлық реформалардың 

тәжірибесімен танысу, ең 

алдымен Қазақстанда. 

Аграрлық экономиканың 

көптеген мәселелерін 

қарастыру барысында 

студенттер Микроэкономика, 

салалық нарық теориясы, 

қоғамдық сектор экономикасы, 

Халықаралық сауда теориясы 

және басқа да пәндер 

курстарынан алған білімдерін 

қолданбалы материалда 

бекітеді. Бұдан басқа, 

экономикалық теорияның 

көптеген мәселелері аграрлық 

сектор мысалында, мысалы, 

қисық сөйлемнің әсері немесе 

нарықтардағы мемлекеттік 

интервенция әдістері, 

өндірушілерді кооперациялау 

формаларындағы тік 

интеграция немесе сауда 

протекционизм. 

Оқыту нәтижесі: 

* шаруашылық жүргізу 

тәжірибесінде объективті 

экономикалық заңдардың 

әрекет ету механизмін 

пайдалану негіздері, сұраныс 

пен ұсынысты қалыптастыру, 

сұрақтар, орналастыру, 

қарқындандыру, өндірісті 

мамандандыру және 

шоғырландыру, өндірісте 

ғылыми-техникалық прогрестің 

жетістіктерін кеңінен қолдану; 

• ауыл шаруашылығы 

өндірісінің экономикалық 

тиімділігін және өндірістің 

рентабельділігін, Еңбек және 

жер ресурстарын пайдалану 

тиімділігін, негізгі, айналым 

қорлары мен күрделі 

салымдарды, жерді 

экономикалық бағалауды, 

специфике функционирования 

аграрного производства, 

формах и последствиях 

государственного 

регулирования в 

агропродовольственном 

секторе, а также знакомство с 

практикой аграрных реформ в 

условиях переходных 

экономик, прежде всего в 

Казахстане. В ходе 

рассмотрения многих проблем 

аграрной экономики студенты 

закрепляют на прикладном 

материале полученные знания в 

курсах микроэкономики, 

теории отраслевых рынков, 

экономики общественного 

сектора, теории международной 

торговли и других дисциплин. 

Кроме того, многие вопросы 

экономической теории 

наиболее наглядно могут быть 

показаны на примере аграрного 

сектора, например, эффект 

загибающейся кривой 

предложения или методы 

государственных интервенций 

на рынках, вертикальная 

интеграция в формах 

кооперирования 

производителей или торговый 

протекционизм. 

Результаты обучения: 

 основы использования 

механизма действия 

объективных экономических 

законов в практике 

хозяйствования, формирование 

спроса и предложения, 

вопросы, размещения, 

интенсификации, 

специализации и концентрации 

производства, широкого 

применения достижений 

научно-технического прогресса 

в производстве; 

методику определения 

экономической эффективности 

сельскохозяйственного 

производства и рентабельности 

производства, эффективности 

Economics gives a General 

idea of the specifics of the 

functioning of agricultural 

production, forms and 

consequences of state 

regulation in the agri-food 

sector, as well as familiarity 

with the practice of 

agricultural reforms in 

transition economies, 

especially in Kazakhstan. In 

the course of studying many 

problems of the agricultural 

economy, students 

consolidate their knowledge 

in the applied material in the 

courses of microeconomics, 

theory of industry markets, 

public sector Economics, 

international trade theory, 

and other disciplines. In 

addition, many issues of 

economic theory can be 

most clearly shown by the 

example of the agricultural 

sector, for example, the 

effect of a curving supply 

curve or methods of state 

intervention in markets, 

vertical integration in the 

forms of producer 

cooperation, or trade 

protectionism. 

Learning outcome: 

* the basics of using the 

mechanism of action of 

objective economic laws in 

business practice, the 

formation of demand and 

supply, issues of placement, 

intensification, 

specialization and 

concentration of production, 

wide application of 

scientific and technological 

progress in production; 

• the methodology for 

determining the economic 

efficiency of agricultural 

production and profitability, 

efficient use of labor and 

land resources, major, 



қазіргі заманғы жағдайларда 

ауыл шаруашылығы 

экономикасын тұрақтандыру 

шарттарын, талаптары мен 

бағыттарын анықтау әдістемесі, 

басқару теориясы мен 

тәжірибесінің негіздері, басқару 

функциялары, маркетингтің 

негізгі бағыттары, өнімді іске 

асыру стратегиясы,өнімге баға 

белгілеу әдістері. 

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер 

• агробизнес саласындағы 

білімді меңгеру, ауыл 

шаруашылығында болып 

жатқан әлеуметтік-маңызды 

мәселелер мен процестерді 

талдай алады және болашақта 

олардың даму мүмкіндігін 

болжай алады; 

* экономикалық үрдістер мен 

құбылыстарды сипаттау 

негізінде стандартты теориялық 

және эконометриялық 

модельдерді құру, алынған 

нәтижелерді талдау және 

мазмұнды түсіндіру; 

* ауыл шаруашылығының 

қызмет ету ерекшеліктерін 

көрсететін экономикалық 

әдебиеттермен жұмыс істеу 

саласындағы білімді меңгеру 

использования трудовых и 

земельных ресурсов, основных, 

оборотных фондов и 

капитальных вложений, 

экономической оценки земли, 

условий, требований и 

направлений стабилизации 

экономики сельского хозяйства 

в современных условиях, 

основы теории и практики 

управления, функции 

управления, основные 

направления маркетинга, 

стратегии реализации 

продукции,методы 

установления цены на продукт. 

Формируемые компетенции: 

• владеть знаниями в 

области агробизнеса, способен 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

сельском хозяйстве, и 

прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

• владеть приемами 

проецирования полученных 

знаний, на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты; 

• владеть знаниями в 

области работы с 

экономической литературой, 

отражающей особенности 

функционирования сельского 

хозяйства 

 

working capital and capital 

investments, economic 

value of land, conditions, 

requirements and directions 

of the stabilization of the 

economy of agriculture in 

modern conditions, 

fundamentals of the theory 

and practice of 

management, management 

functions, basic directions 

of marketing strategy of sale 

of products,methods of 

setting prices on product. 

Formed competencies• *  

possess knowledge in the 

field of agribusiness, is able 

to analyze socially 

significant problems and 

processes occurring in 

agriculture, and predict their 

possible development in the 

future; 

* possess techniques for 

projecting the obtained 

knowledge, build standard 

theoretical and econometric 

models based on the 

description of economic 

processes and phenomena, 

analyze and interpret the 

results in a meaningful way; 

• possess knowledge in the 

field of working with 

economic literature that 

reflects the features of the 

functioning of agriculture 

Модуль коды: СЭ 

Модуль атауы:  Салалар 

экономикасы 

Пән атауы: Мемлекеттік 

сектор экономикасы 

Пререквизиттер: 
Макроэкономика  

Постреквизиттер: Деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау 

Код модуля: ЕО 

Название модуля:   Экономика 

отраслей 

Название дисциплины: 

Экономика государственного 

сектора 

Пререквизиты:  

Макроэкономика  

Постреквизиты: Анализ 

данных и прогнозирование 

Module code: EI 

Module name: Economics 

Industry   

The name of the 

discipline: Economics of 

the public sector 

/OBD/Citriniti: 

Prerequisites:  
macroeconomics  

Post-requisites: data 



Мақсаты: студенттерге 

мемлекеттік және 

муниципалдық сектордың 

кәсіпорындары мен 

ұйымдарының экономикасы 

саласындағы экономикалық 

және аналитикалық жұмыстың 

ерекшеліктері туралы терең 

білім беру. 

Қысқаша сипаттамасы: 
"Мемлекеттік сектор 

экономикасы" пәнін оқу 

экономиканың мемлекеттік 

секторының жұмыс істеу 

негіздерін, оның ішінде оның 

экономикалық жүйедегі орны 

мен рөлін, оның функцияларын, 

басқару әдістерін, ресурстарды 

тарту көздерін және пайдалану 

бағыттарын, сондай-ақ 

ресурстарды пайдалану 

тиімділігін бағалауды 

зерделеуді көздейді. 

Оқыту нәтижелері: осы пәнді 

оқуды аяқтаған студенттер:  

* қоғамдық сектор 

экономикасының негізгі 

ұғымдарын, соның ішінде 

мемлекеттік араласудың 

аллокациялық тиімділігінің 

проблематикасына, қайта бөлу 

процестеріне, салықтар мен 

қоғамдық шығындардың 

теориясына, шығындар мен 

пайданы талдауға қатысты 

ұғымдарын меңгеру;  

* қоғамдық сектор 

экономикасының негізгі 

құралдары туралы түсінікке ие 

болу және оларды нақты 

міндеттерді талдау және шешу 

үшін қолдана білу;  

* мемлекеттің нақты іс-

әрекеттері мен Қазақстандағы 

нарықтық қатынастардың 

қалыптасу үрдістерін заманауи 

теория тұрғысынан ұғыну. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер: қоғамдық 

сектор экономикасының негізгі 

мәселелерін графикалық талдау 

және қоғамдық секторда 

экономики 

Цель:  Цель - дать студентам 

глубокие знания об 

особенностях экономической и 

аналитической работы в 

области экономики 

предприятий и организаций 

государственного и 

муниципального сектора как 

достаточно самостоятельных 

субъектов управления. 

Краткое описание: Изучение 

дисциплины «Экономика 

государственного сектора» 

предполагает изучение основ 

функционирования 

государственного сектора 

экономики, в том числе его 

места и роли в экономической 

системе, его функций, методов 

управления, источников 

привлечения и направлений 

использования ресурсов, а 

также оценки эффективности 

использования ресурсов. 

Результаты обучения:  

Студенты, завершившие 

изучение данной дисциплины 

должны:  

• владеть основными понятиями 

экономики общественного 

сектора, в том числе 

относящимися к проблематике 

аллокационной эффективности 

государственного 

вмешательства, 

перераспределительным 

процессам, теории налогов и 

общественных расходов, 

анализу затрат и выгод;  

• иметь представление об 

основных инструментах 

экономики общественного 

сектора и уметь их применять 

для анализа и решения 

конкретных задач;  

• осмысливать реальные 

действия государства и 

процессы становления 

рыночных отношений в 

Казахстане под углом зрения 

современной теории. 

Analysis and economic 

forecasting 

Goal: the Goal is to provide 

students with in-depth 

knowledge about the 

features of economic and 

analytical work in the field 

of Economics of enterprises 

and organizations of the 

state and municipal sector as 

sufficiently independent 

subjects of management. 

Brief description: The 

study of the discipline 

"public sector Economics" 

involves the study of the 

basics of the functioning of 

the public sector of the 

economy, including its place 

and role in the economic 

system, its functions, 

management methods, 

sources of attracting and 

using resources, as well as 

evaluating the effectiveness 

of resource use 

Learning outcome: 

Students who have 

completed the study of this 

discipline must: 

* master the basic concepts 

of public sector Economics, 

including those related to 

the problems of allocation 

efficiency of government 

intervention, redistributive 

processes, the theory of 

taxes and public 

expenditures, and cost-

benefit analysis; 

• have an understanding of 

the main tools of the public 

sector economy and be able 

to apply them to analyze 

and solve specific problems; 

* comprehend the real 

actions of the state and the 

processes of formation of 

market relations in 

Kazakhstan from the point 

of view of modern theory. 

Formed competencies: 



қалыптасатын жағдайларды 

моделдеу аппараты, салық 

жүйелері мен мемлекеттік 

шығындар бағдарламаларының 

тиімділігін бағалау әдістері. 

Формируемые компетенции: 

Владеть: навыками 

графического анализа основных 

проблем экономики 

общественного сектора и 

аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в 

общественном секторе, 

методами оценки 

эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов.  

Possess: skills of graphical 

analysis of the main 

problems of the public 

sector economy and the 

apparatus for modeling 

situations in the public 

sector, methods for 

evaluating the effectiveness 

of tax systems and public 

spending programs. 

Модуль коды:  СЭ 

Модуль атауы:  Салалар 

экономикасы 

Пән атауы: Институционалдық 

экономика  

Пререквизиттер: 
Макроэкономика 

Постреквизиттер:   Деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау  

Мақсаты: мақсаты-

институционалдық теорияның 

негізгі ұғымдары мен 

концепцияларын, 

институционалдық талдаудың 

ағымдағы даму үрдістерін 

зерттеу негізінде экономикалық 

ғылымдар саласында 

бакалаврды кәсіби даярлаудың 

теориялық базасын қамтамасыз 

ету; сонымен қатар 

студенттердің экономикалық 

теорияның баламалы бағыттары 

туралы түсінігін кеңейту, 

институционалдық 

экономиканың мазмұны мен 

әдісін зерделеу. Институттық 

экономиканы меңгеру 

экономикалық теорияны одан 

әрі тереңдетіп зерттеу үшін 

оның экономикалық саясат 

мәселелерімен өзара байланысы 

үшін қажет. 

Қысқаша сипаттамасы: 

"институционалдық экономика" 

дербес экономикалық пән 

болып табылады. 

Институционалдық экономика 

пәні мен әдісінің ерекшеліктері 

тұжырымдамалар 

Код модуля: ЭО 

Название модуля:  Экономика 

отраслей 

Название дисциплины: 

Институциональная экономика  

Пререквизиты: 

Макроэкономика 

Постреквизиты:  Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики  

Цель:  Цель- обеспечения 

теоретической базы 

профессиональной подготовки 

бакалавра в области 

экономических наук на основе 

изучения основных понятий и 

концепций институциональной 

теории, текущих тенденций 

развития институционального 

анализа; а также в расширении 

представления студентов об 

альтернативных направлениях 

экономической теории, 

изучении содержания и метода 

институциональной экономики. 

Усвоение институциональной 

экономики необходимо для 

дальнейшего углубленного 

изучения экономической 

теории в ее взаимосвязи с 

вопросами экономической 

политики. 

Краткое описание: 

«Институциональная 

экономика» является 

самостоятельной 

экономической дисциплиной. 

Особенности предмета и метода 

институциональной экономики 

находят отражение в базовом 

Module code: ЕI 

Module name:  Economics 

Industry 

Discipline name: 
Institutional Economics  

Prerequisites: 
Macroeconomics 

Post-requisites:   Data 

analysis and economic 

forecasting 

Goal: the Goal is to provide 

a theoretical basis for 

bachelor's professional 

training in the field of 

economic Sciences based on 

the study of the main 

concepts and concepts of 

institutional theory, current 

trends in the development of 

institutional analysis, as 

well as to expand the 

students ' understanding of 

alternative areas of 

economic theory, the study 

of the content and method 

of institutional Economics. 

Mastering institutional 

Economics is necessary for 

further in-depth study of 

economic theory in its 

relationship to economic 

policy issues. 

Brief description: 

"Institutional Economics" is 

an independent economic 

discipline. The features of 

the subject and method of 

institutional Economics are 

reflected in the basic set of 

concepts and the specifics of 



ұғымдарының базалық 

жиынтығында, тәсіл 

ерекшелігінде көрініс табады. 

Институционалдық экономика 

экономикалық қызметке 

байланысты нақты деректерді, 

оның ішінде институционалдық 

өзгерістерге байланысты 

проблемаларды зерттеуге 

сүйенеді. Институционалдық 

талдауда институттар, ұйымдар, 

институционалдық орта, 

меншік құқығы, активтердің 

ерекшелігі, трансакциялар мен 

Трансакциялық шығындар, 

шектеулі ұтымдылық, толық 

емес келісімшарттар, 

оппортунистік мінез-құлық 

сияқты санаттарға ерекше мән 

беріледі. 

Оқыту нәтижесі: 

"институционалдық экономика" 

пәнін меңгеру нәтижесінде 

білім алушылар білуі тиіс:  

* институционалдық теорияның 

негізгі ұғымдары мен 

тұжырымдамалары;  

* институционалдық талдаудың 

ағымдағы даму үрдістері 

туралы түсінікке ие болу;  

* жаһандану әлемінде болып 

жатқан үдерістердің күрделілігі 

мен алуан түрлілігін түсіну. 

"Институционалдық 

экономика" пәнін меңгеру 

нәтижесінде білім алушылар:  

* институционалдық 

тақырыптың формальды және 

сапалы үлгілерін талдау кезінде 

алған білімдерін тәжірибеде 

қолдану;  

* нақты жағдайларды талдау 

кезінде экономикалық 

сипаттағы мәселелерді анықтау, 

әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік критерийлерін, 

тәуекелдерді бағалау мен 

ықтимал әлеуметтік-

экономикалық салдарларды 

ескере отырып оларды шешу 

тәсілдерін ұсыну;  

Қалыптасатын 

наборе понятий концепций, 

специфике подхода. 

Институциональная экономика 

опирается на изучение 

конкретных данных, связанных 

с экономической 

деятельностью, исследуя, в том 

числе проблемы, 

обусловленные 

институциональными 

изменениями. В 

институциональном анализе 

особое значение придаётся 

таким категориям, как 

институты, организации, 

институциональная среда, права 

собственности, специфичность 

активов, трансакции и 

трансакционные издержки, 

ограниченная рациональность, 

неполные контракты, 

оппортунистическое поведение. 

Результаты обучения:  В 

результате освоения 

дисциплины 

«Институциональная 

экономика» обучающиеся 

должны знать:  

• основные понятия и 

концепции институциональной 

теории;  

• иметь представление о 

текущих тенденциях развития 

институционального анализа;  

• понимать сложность и 

многообразие процессов, 

происходящих в 

глобализирующемся мире. 

В результате освоения 

дисциплины 

«Институциональная 

экономика» обучающиеся будут 

уметь:  

• применять на практике 

полученные знания при анализе 

формальных и качественных 

моделей институциональной 

тематики;  

• выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

the approach. Institutional 

Economics relies on the 

study of specific data related 

to economic activity, 

including problems caused 

by institutional changes. In 

institutional analysis, 

special attention is given to 

such categories as 

institutions, organizations, 

institutional environment, 

property rights, asset 

specificity, transactions and 

transaction costs, limited 

rationality, incomplete 

contracts, and opportunistic 

behavior. 

Learning outcomes: as a 

result of mastering the 

discipline "Institutional 

Economics", students 

should know: 

• basic concepts and 

concepts of institutional 

theory; 

• be aware of current trends 

in the development of 

institutional analysis; 

* understand the complexity 

and diversity of processes 

taking place in a globalizing 

world. 

As a result of mastering the 

discipline "Institutional 

Economics", students will 

be able to: 

* apply the knowledge 

gained in practice in the 

analysis of formal and 

qualitative models of 

institutional topics; 

* identify economic 

problems when analyzing 

specific situations, suggest 

ways to solve them, taking 

into account the criteria of 

socio-economic efficiency, 

risk assessment and possible 

socio-economic 

consequences;  

Formed competencies: 

• main printed sources of 



құзіреттіліктер 

институционалдық экономика 

мәселелері бойынша ғылыми 

және статистикалық 

ақпараттың негізгі баспа 

көздері; 

* институционалдық экономика 

саласындағы зерттеу 

нәтижелерін қамтитын ғылыми 

және оқу орындарының 

сайттары; 

* экономиканы 

институционалдық 

ұйымдастыру туралы 

ақпаратты, соның ішінде 

жаһандық ақпараттық 

желілерде табу, түсіну және 

түсіндіру. 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий;  

Формируемые компетенции: 

 •  основные печатные 

источники научной и 

статистической информации по 

проблемам институциональной 

экономики; 

•  сайты научных и учебных 

заведений, содержащие 

результаты исследований в 

области институциональной 

экономики; 

•  находить, понимать и 

интерпретировать информации 

об институциональной 

организации экономики, в том 

числе в глобальных 

информационных сетях. 

scientific and statistical 

information on the problems 

of institutional Economics; 

* websites of scientific and 

educational institutions 

containing research results 

in the field of institutional 

Economics; 

* find, understand and 

interpret information about 

the institutional organization 

of the economy, including 

in global information 

networks 

Модуль коды:  СЭ 

Модуль атауы:  Салалар 

экономикасы 

Пән атауы: Ұлттық экономика  

Пререквизиттер: 

Макроэкономика 

Постреквизиттер:  Өндірістік 

практика  

Мақсаты: оқу пәнін меңгеру 

мақсаты: білім алушыларда 

ұлттық экономиканы зерттеу 

процесінде жалпы кәсіби және 

кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру; студенттерде 

ұлттық шаруашылық жүйенің 

қызмет етуі туралы түсінік 

қалыптастыру; ұлттық 

экономиканың барлық 

деңгейлерінде экономикалық 

процестерді талдау дағдыларын 

дамыту. 

Қысқаша сипаттама: "Ұлттық 

экономика" пәні оқу 

бағдарламасының базалық 

бөлімінің пәндеріне жатады 

және "Экономикалық теория" 

("Микро" және 

"Макроэкономика") пәндерін 

меңгеру кезінде алған 

білімдеріне негізделеді. 

Код модуля: ЭО 

Название модуля: Экономика 

отраслей 

Название дисциплины: 

Национальная экономика  

Пререквизиты: 

Макроэкономика 

Постреквизиты: Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики 

Цель:  Целями освоения 

учебной дисциплины являются 

формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и 

профессиональных 

компетенций в процессе 

изучения национальной 

экономики; формирование у 

студентов представления о 

функционировании 

национальной хозяйственной 

системы; развитие навыков 

анализа экономических 

процессов на всех уровнях 

национальной экономики. 

Краткое описание: 

Дисциплина «Национальная 

экономика» относится к 

дисциплинам базовой части 

учебной программы и 

Module code: EI 

Module name:  Economics 

Industry 

Name of the course: 
national economy 

Prerequisites: 
Macroeconomics 

Post-requisites: data 

Analysis and economic 

forecasting 

Goal: the objectives of the 

discipline are to develop 

students 'General 

professional and 

professional competencies 

in the process of studying 

the national economy; to 

form students' 

understanding of the 

functioning of the national 

economic system; to 

develop skills for analyzing 

economic processes at all 

levels of the national 

economy. 

Brief description: the 

discipline "national 

economy" belongs to the 

disciplines of the basic part 

of the curriculum and is 



Аталған байланыстар білім 

алушыға оқылатын пәндер 

кешені туралы жүйелі түсінік 

береді, бұл "Экономика" 

бағыты бойынша бакалаврдың 

болашақ қызметі мен оқыту 

жүйесінде тиісті теориялық 

деңгей мен практикалық 

бағыттылықты қамтамасыз 

етеді. 

Оқыту нәтижесі: "Ұлттық 

экономика" пәнін меңгеру 

нәтижесінде білім алушылар:  

Білуге:  

* макродеңгейде заманауи 

экономиканың жұмыс істеу 

заңдылықтары;  

* Ресей экономикасының негізгі 

ерекшеліктері, оның 

институционалдық құрылымы, 

мемлекеттің экономикалық 

саясатының бағыттары;  

Білу:  

* кәсіби функцияларды жүзеге 

асырумен байланысты 

мақсаттарды қою және 

міндеттерді қалыптастыру;  

* барлық білім жиынтығын 

пайдалана отырып, 

экономикалық мәселелерді, 

үрдістерді, фактілер мен 

құбылыстарды ғылыми талдау;  

Меңгеруі (тәжірибесі болуы 

тиіс қызмет):  

* арнайы экономикалық 

терминология;  

• экономикалық зерттеу 

әдістемесі; 

* экономикалық деректерді 

өңдеу және талдаудың заманауи 

әдістері; 

Қалыптасатын құзыреттер: 
"Ұлттық экономика" пәнін 

меңгеру нәтижесінде 

құзыреттер қалыптасады: 

- азаматтық ұстанымды 

қалыптастыру үшін қоғамның 

тарихи дамуының негізгі 

кезеңдері мен заңдылықтарын 

талдау қабілеті;  

- түрлі қызмет салаларында 

экономикалық білім негіздерін 

основывается на знаниях, 

полученных при освоении 

дисциплин «Экономическая 

теория» («Микро» и 

«Макроэкономика»). Указанные 

связи дают обучающемуся 

системное представление о 

комплексе изучаемых 

дисциплин, что обеспечивает 

соответствующий 

теоретический уровень и 

практическую направленность в 

системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра по 

направлению «Экономика 

Результаты обучения:  В 

результате освоения 

дисциплины «Национальная 

экономика» обучающиеся 

должны:  

Знать:  

• закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макроуровне;  

• основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

направления экономической 

политики государства;  

Уметь:  

• ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

• научно анализировать 

экономические проблемы, 

процессы, факты и явления, 

используя всю совокупность 

знаний;  

Владеть (иметь опыт 

деятельности):  

• специальной экономической 

терминологией;  

• методологией 

экономического исследования; 

• современными методами 

обработки и анализа 

экономических данных; 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения 

дисциплины «Национальная 

based on the knowledge 

gained during the 

development of the 

disciplines "Economic 

theory" ("Micro" and 

"macroeconomics"). These 

links give the student a 

systematic view of the 

complex of subjects studied, 

which provides an 

appropriate theoretical level 

and practical orientation in 

the system of training and 

future activities of the 

bachelor in the direction of 

"Economics 

Training results: as a result 

of mastering the discipline 

"national economy", 

students should:  

Know:  

* patterns of functioning of 

the modern economy at the 

macro level;  

• main features of the 

Russian economy, its 

institutional structure, and 

directions of the state's 

economic policy;  

Be able to:  

* set goals and formulate 

tasks related to the 

implementation of 

professional functions;  

* scientifically analyze 

economic problems, 

processes, facts and 

phenomena using the entire 

body of knowledge;  

Own (have experience of 

activity):  

* special economic 

terminology;  

* methodology of economic 

research; 

* modern methods of 

processing and analyzing 

economic data; 

Formed competencies: as a 

result of mastering the 

discipline "national 

economy", competencies are 



қолдану қабілеті;  

- өзін-өзі ұйымдастыру және 

өзін-өзі білім алу қабілеті. 

экономика» формируются 

компетенции: 

- способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции;  

- способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности;  

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

 

formed: 

- the ability to analyze the 

main stages and patterns of 

historical development of 

society to form a civil 

position;  

- ability to use the basics of 

economic knowledge in 

various fields of activity;  

- ability to self-organization 

and self-education. 

Модуль коды:  ЭАСЭА 

Модуль атауы:  
Экономиканың аймақтық және 

сыртқы экономикалық 

аспектілері 

Пән атауы: Халықаралық 

экономика  

Пререквизиттер: Кәсіпорын 

экономикасы, Макроэкономика 

 Постреквизиттер: өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: Халықаралық 

экономика саласында 

теориялық білімді, іскерлікті 

және практикалық дағдыларды 

қалыптастыру, Халықаралық 

экономикалық қатынастарды 

жүзеге асырудың формалары, 

әдістері мен тетіктерін 

қалыптастыру болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Халықаралық экономика» 

курсы қазіргі ұлттық 

экономиканы әлемдік 

шаруашылықтың бір бөлігі 

ретінде зерттейді және. 

халықаралық еңбек бөлінісі, 

капиталдың халықаралық 

қозғалысы, жұмыс күшінің 

халықаралық миграциясы, 

халықаралық экономикалық 

интеграция, халықаралық 

валюта жүйесі, қаржылық 

жаһандану сұрақтарын 

қарастырады. 

Оқыту нәтижелері• * әлемдік 

Код модуля:  РВАЭ 

Название модуля:  

Региональный и 

внешнеэкономический аспекты 

экономики 

Название дисциплины: 

Международная экономика  

Пререквизиты:Экономика 

предприятия, Макроэкономика 

 Постреквизиты: 

Производственная практика 

Цель:  Целью является 

формирование теоретических 

знаний, умений и практических 

навыков в области 

международной экономики, 

форм, методов и механизмов 

реализации международных 

экономических отношений. 

Краткое описание:  

Курс «Международная 

экономика» изучет 

современную национальную 

экономику, как часть мирового 

хозяйства, где рассматриваются 

вопросы международного 

разделения труда, 

международного движения 

капитала, международной 

мобильности рабочей силы. 

Ммеждународной 

экономической интеграции, 

международной валютной 

системы, финансовой 

глобализации. 

Результаты обучения:•

Module code: :  RFEAE 

Module name  Regional 

and foreign economic 

aspects of the economy 

Discipline name: Economic 

analysis of enterprise 

activity 

Prerequisites:Economics of 

enterprise 

 Post-requisites: Production 

practice 

Goal:  The goal is to 

develop theoretical 

knowledge, skills and 

practical skills in the field of 

international Economics, 

forms, methods and 

mechanisms for 

implementing international 

economic relations. 

Brief description: 

The course "international 

Economics" will study the 

modern national economy 

as a part of the world 

economy, where the issues 

of the international division 

of labor, international 

capital movement, and 

international labor mobility 

are considered. International 

economic integration, the 

international monetary 

system, and financial 

globalization. 

Learning outcome: 



экономикада болып жатқан 

өзгерістерді талдай білу және 

бағалай білу,  

* алынған білімді Қазақстан 

Республикасының Сыртқы 

экономикалық байланыстарын 

ұйымдастыру мен басқаруға 

қатысты пайдалану,  

• Халықаралық экономикалық 

қатынастардың өзгеру 

салдарын бағалау  

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер: • 

Халықаралық экономикалық 

қатынастардың даму 

заңдылықтары мен қызметінің 

негізгі принциптерін білу; сауда 

теорияларының мәні, өндіріс 

факторларының қозғалысы,  

• Халықаралық экономикалық 

қызметке қатысатын елдің 

дамуы үшін оң және теріс 

салдарларды сауатты бағалау; 

• халықаралық сауда, 

капиталдар мен жұмыс күшінің 

халықаралық қозғалысы, 

сондай-ақ Халықаралық 

Валюталық және қаржылық 

қатынастар саласындағы 

теориялық және практикалық 

проблемалардың мәнін 

түсінеді; 

• заманауи халықаралық 

экономиканың логикасын, 

бағыттарын және даму үрдісін 

анықтайды; 

 уметь анализировать и 

оценивать изменения, 

происходящие в мировой 

экономике,  

• использовать полученные 

знания применительно к 

организации и управлению 

внешнеэкономическими 

связями Республики Казахстан,  

• оценивать последствия 

трансформации 

международных экономических 

отношений  

Формируемые компетенции: •

 знать основные принципы 

функционирования и 

закономерности развития 

международных экономических 

отношений; сущность теорий 

торговли, движения факторов 

производства,  

• грамотно оценивать 

положительные и 

отрицательные последствия для 

развития страны ее участия в 

международной экономической 

деятельности; 

• понимают сущность 

теоретических и практических 

проблем в области 

международной торговли, 

международного движения 

капиталов и рабочей силы, а 

также международных 

валютных и финансовых 

отношений; 

• определяют логику, 

направления и тенденции 

развития современной 

международной экономики; 

 

* be able to analyze and 

evaluate changes in the 

global economy, 

* use the acquired 

knowledge in relation to the 

organization and 

management of foreign 

economic relations of the 

Republic of Kazakhstan, 

* assess the consequences of 

the transformation of 

international economic 

relations. 

Emerging competencies:  * 

know the basic principles of 

functioning and laws of 

development of 

international economic 

relations; the essence of 

theories of trade, the 

movement of factors of 

production, 

* correctly assess the 

positive and negative 

consequences for the 

country's development of its 

participation in international 

economic activities; 

* understand the essence of 

theoretical and practical 

problems in the field of 

international trade, 

international movement of 

capital and labor, as well as 

international monetary and 

financial relations; 

* determine the logic, 

directions and trends of 

development of the modern 

international economy; 

Модуль коды:  ЭАСЭА 

Модуль атауы:  

Экономиканың аймақтық және 

сыртқы экономикалық 

аспектілері   

Пән атауы: Жаһандық  

экономикадағы  Қазақстан  

Пререквизиттер: Кәсіпорын 

экономикасы, Макроэкономика 

Постреквизиттер: өндірістік 

тәжірибе 

Код модуля:  РВАЭ 

Название модуля:   

Региональный и 

внешнеэкономический аспекты 

экономики 

Название дисциплины: 

Казахстан в глобальной 

экономике  

Пререквизиты: Экономика 

предприятия, Макроэкономика 

Постреквизиты: 

Module code:  RFEAE 

Module name:  Regional 

and foreign economic 

aspects of the economy   

Discipline name: 

Kazakhstan in the global 

economy  

Prerequisites: enterprise 

Economics, 

macroeconomics 

Post-requisites: Production 



Мақсаты: Халықаралық 

экономика саласында 

теориялық білімді, іскерлікті 

және практикалық дағдыларды 

қалыптастыру, Халықаралық 

экономикалық қатынастарды 

жүзеге асырудың формалары, 

әдістері мен тетіктерін 

қалыптастыру болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 
кіріспе: Халықаралық 

экономиканың пәні, мазмұны 

және құрылымы. Әлемдік 

экономика жүйесіндегі 

Қазақстан. Әлемдік тауар 

нарығы және Қазақстан. 

Халықаралық сауданың 

кірістерді бөлуге және 

Қазақстан экономикасына әсері. 

ҚР сауда саясаты және оның 

құралдары. ҚР халықаралық 

капитал қозғалысы. ҚР Көші-

қон және жұмыс күшінің 

ұтқырлығы. Халықаралық 

экономикалық интеграция және 

Қазақстан. Кеден одағы, ЕАЭО, 

ШЫҰ. Халықаралық валюта 

жүйесі және ҚР экономикасына 

әсері. Қаржылық жаһандану: 

мүмкіндіктер мен дағдарыс. 

Қазақстан үшін жаһандық сын-

қатерлер. 

Оқыту нәтижелері: • әлемдік 

экономикада болып жатқан 

өзгерістерді талдай білу және 

бағалай білу, ҚР Үкіметі 

жүргізіп отырған сыртқы 

экономикалық саясаттың 

болашағы мен салдары; 

* алынған білімді Қазақстан 

Республикасының Сыртқы 

экономикалық байланыстарын 

ұйымдастыру мен басқаруға 

қатысты пайдалану;  

* Қазақстан Республикасы үшін 

интеграцияның салдарын 

бағалау. 

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер: "Қазақстан 

жаһандық экономикада" курсын 

оқу нәтижесінде студенттер 

келесі құзіреттіліктерге ие 

Производственная практика 

Цель:  Целью является 

формирование теоретических 

знаний, умений и практических 

навыков в области 

международной экономики, 

форм, методов и механизмов 

реализации международных 

экономических отношений. 

Краткое описание:  Введение: 

предмет, содержание и 

структура международной 

экономики. Казахстан в системе 

мировой экономики. Мировые 

товарные рынки и Казахстан. 

Воздействие международной 

торговли на распределение 

доходов и экономику 

Казахстана. Торговая политика 

РК и её инструменты. 

Международное движение 

капитала в РК. Миграция в РК и 

мобильность рабочей силы. 

Международная экономическая 

интеграция и Казахстан. 

Таможенный Союз, ЕАЭС, 

ШОС. Международная 

валютная система и влияние на 

экономику РК. Финансовая 

глобализация: возможности и 

кризис. Глобальные вызовы для 

Казахстана. 

Результаты обучения:  •

 уметь анализировать и 

оценивать изменения, 

происходящие в мировой 

экономике, перспективы и 

последствия проводимой 

правительством РК 

внешнеэкономической 

политики; 

• использовать полученные 

знания применительно к 

организации и управлению 

внешнеэкономическими 

связями Республики Казахстан;  

• оценивать последствия 

интегации для Республики 

Казахстан. 

Формируемые компетенции: 

В результате изучения курса 

«Казахстан в глобальной 

practice 

Goal: the Goal is to develop 

theoretical knowledge, skills 

and practical skills in the 

field of international 

Economics, forms, methods 

and mechanisms for 

implementing international 

economic relations. 

Brief description: 
Introduction: subject, 

content, and structure of the 

international economy. 

Kazakhstan in the world 

economy. World 

commodity markets and 

Kazakhstan. The impact of 

international trade on the 

distribution of income and 

the economy of Kazakhstan. 

Trade policy of the Republic 

of Kazakhstan and its tools. 

International capital 

movement in Kazakhstan. 

Migration in the Republic of 

Kazakhstan and the mobility 

of labour. International 

economic integration and 

Kazakhstan. The customs 

Union, EAEC, and SCO. 

The international monetary 

system and its impact on the 

economy of Kazakhstan. 

Financial globalization: 

opportunities and crisis. 

Global challenges for 

Kazakhstan. 

Training results • * be able 

to analyze and evaluate 

changes in the global 

economy, prospects and 

consequences of the foreign 

economic policy pursued by 

the government of the 

Republic of Kazakhstan; 

* use the acquired 

knowledge in relation to the 

organization and 

management of foreign 

economic relations of the 

Republic of Kazakhstan;  

* assess the consequences of 



болады: 

• Халықаралық экономикалық 

қатынастардың даму 

заңдылықтары мен қызметінің 

негізгі принциптерін білу; сауда 

теорияларының мәні, өндіріс 

факторларының қозғалысы; 

* Қазақстанның Халықаралық 

экономикалық қызметке 

қатысуы үшін оң және теріс 

салдарларды сауатты бағалау; 

• халықаралық сауда, 

капиталдар мен жұмыс күшінің 

халықаралық қозғалысы, 

сондай-ақ Халықаралық 

Валюталық және қаржылық 

қатынастар саласындағы 

теориялық және практикалық 

проблемалардың мәнін түсінеді. 

экономике» студенты 

приобретают следующие 

компетенции: 

• знать основные принципы 

функционирования и 

закономерности развития 

международных экономических 

отношений; сущность теорий 

торговли, движения факторов 

производства; 

• грамотно оценивать 

положительные и 

отрицательные последствия для 

развития Казахстана участия в 

международной экономической 

деятельности; 

• понимают сущность 

теоретических и практических 

проблем в области 

международной торговли, 

международного движения 

капиталов и рабочей силы, а 

также международных 

валютных и финансовых 

отношений. 

 

the evacuation for the 

Republic of Kazakhstan. 

Emerging competencies: as 

a result of studying the 

course "Kazakhstan in the 

global economy", students 

acquire the following 

competencies: 

* know the basic principles 

of functioning and patterns 

of development of 

international economic 

relations; the essence of the 

theories of trade, the 

movement of factors of 

production; 

* correctly assess the 

positive and negative 

consequences for 

Kazakhstan's development 

of participation in 

international economic 

activities; 

* understand the essence of 

theoretical and practical 

problems in the field of 

international trade, 

international movement of 

capital and labor, as well as 

international monetary and 

financial relations. 

Модуль коды:  ФЭК 

Модуль атауы:   Фирма 

экономикасы және кәсіпкерлік 

Пән атауы: Кәсіпорынның 

сыртқы экономикалық қызметі  

Пререквизиттер: Кәсіпорын 

экономикасы 

Постреквизиттер: Экономика 

және еңбекті нормалау 

Мақсаты:  

Мақсаты Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметін жүзеге 

асыру білімі мен дағдыларын 

қалыптастыру болып табылады.  

Қысқаша сипаттамасы:  
кәсіпорынның (бизнестің) 

сыртқы экономикалық 

қызметінің теориялық негіздері. 

Кәсіпорынды (Бизнесті) бағалау 

объектісі. Сыртқы 

экономикалық қызмет 

Код модуля:  ЭФП 
Название модуля:   Экономика  

фирмы и предпринимательства 

Название дисциплины:  

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия  

Пререквизиты: Экономика 

предприятия 

Постреквизиты:  Экономика и 

нормирование труда 

Цель:  
Целью является формирование 

знаний и навыков 

осуществления 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия.  

Краткое описание: 

Теоретические основы 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

(бизнеса). Объект оценки 

Module code:  EFE 

Module name:   Economics 

of the firm and 

entrepreneurship 

Name of the discipline: 
foreign Economic activity 

of the enterprise  

Prerequisites: Economics 

of enterprise 

Post-requisites: Economy 

and labor rationing 

Goal:  

The aim is to develop 

knowledge and skills in the 

implementation of foreign 

economic activity of the 

enterprise.  

Brief description: 

Theoretical bases of foreign 

economic activity of the 

enterprise (business). Object 



субъектісі ретінде 

кәсіпорынның (Бизнестің) 

мақсаттары мен міндеттері. 

Кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін бағалау тәсілдері 

мен әдістері. Кәсіпорынның 

сыртқы экономикалық қызметін 

басқару тұжырымдамасы. 

Кәсіпорынның қызметін 

басқару тұжырымдамасының 

мазмұны. Бәсекеге қабілеттілік 

экономикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету тетігі ретінде. 

Бәсекеге қабілеттілікті басқару 

жүйесін енгізу. 

Оқыту нәтижесі: 

"Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметі" пәнін 

меңгеру нәтижесінде білім 

алушылар:  

білуге: 

* Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметінің 

негізгі ұғымдары;  

* Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметін 

мемлекеттік реттеу әдістері;  

* сыртқы экономикалық 

келісім-шартты әзірлеу 

әдістемесі;  

білу: 

* сыртқы экономикалық 

келісім-шарт жасау;  

* экспорттық-импорттық 

операциялардың тиімділігін 

талдау;  

* коммерциялық ұсыныс жасау 

(оферту);  

меңгеруі: 

* Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметінің түрлі 

мәселелерін қою және шешу 

дағдылары;  

* Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметінің 

қолданбалы міндеттерін шешу 

дағдылары •  

Қалыптасатын құзыреттер: 
Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметі жалпы 

ғылыми және кәсіби 

құзыреттерді қалыптастыруға 

предприятия (бизнеса). Цели и 

задачи предприятия (бизнеса) 

как субъекта 

внешнеэкономической 

деятельности. Подходы и 

методы к оценке 

конкурентоспособности 

предприятия. Концепция 

управления 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

Содержание концепции 

управления деятельностью 

предприятия. 

Конкурентоспособность как 

механизм обеспечения 

экономической безопасности. 

Внедрение системы управления 

конкурентоспособностью. 

Результаты обучения:  В 

результате освоения 

дисциплины 

«Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия» 

обучающиеся должны:  

знать: 

• базовые понятия 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия;  

• методы государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия;  

• методику разработки 

внешнеэкономического 

контракта;  

уметь: 

• разрабатывать 

внешнеэкономический 

контракт;  

• анализировать 

эффективность экспортно – 

импортных операций;  

• разрабатывать коммерческое 

предложение (оферту);  

владеть: 

• навыками постановки и 

решения различных вопросов 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия;  

• навыками решения 

прикладных задач 

of evaluation of the 

enterprise (business). Goals 

and objectives of the 

enterprise (business) as a 

subject of foreign economic 

activity. Approaches and 

methods for assessing the 

competitiveness of an 

enterprise. The concept of 

management of foreign 

economic activity of the 

enterprise. The content of 

the enterprise management 

concept. Competitiveness as 

a mechanism for ensuring 

economic security. 

Implementation of the 

competitiveness 

management system. 

Training results: as a result 

of mastering the discipline 

"foreign Economic activity 

of the enterprise", students 

should:  

know: 

* basic concepts of foreign 

economic activity of the 

enterprise;  

* methods of state 

regulation of foreign 

economic activity of the 

enterprise;  

* methodology for 

developing a foreign 

economic contract;  

be able to: 

* develop a foreign 

economic contract;  

* analyze the effectiveness 

of export-import operations;  

* develop a commercial 

offer (offer);  

own: 

* skills in setting and 

solving various issues of 

foreign economic activity of 

the enterprise;  

* skills for solving applied 

problems of foreign 

economic activity of the 

enterprise. 

Formed competencies: 



бағытталған, студенттер:  

* ұйымдардың сыртқы 

экономикалық қызметін 

басқаруда шешім қабылдау 

әдістерін меңгеру; 

* ұйымның сыртқы 

экономикалық қызметін талдау, 

Кәсіпорынның сыртқы 

экономикалық қызметінің ішкі 

және сыртқы нарықта бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге 

бағытталған стратегиясын 

әзірлеу және жүзеге асыру 

дағдыларын меңгеру. 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

Формируемые компетенции: 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

ориентирован на формирование 

общенаучных и 

профессиональных 

компетенций, Студенты:  

• владение методами принятия 

решений в управлении 

внешнеэкономической 

деятельностью организаций; 

•  владение навыками анализа 

внешнеэкономической 

деятельности организации, 

разработки и осуществления 

стратегии 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия, 

направленной на обеспечение 

его конкурентоспособности как 

на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. 

 

foreign Economic activity 

of the enterprise is focused 

on the formation of General 

scientific and professional 

competencies, Students:  

* knowledge of decision-

making methods in the 

management of foreign 

economic activities of 

organizations; 

* proficiency in analyzing 

the organization's foreign 

economic activity, 

developing and 

implementing a strategy for 

the company's foreign 

economic activity aimed at 

ensuring its competitiveness 

in both the domestic and 

foreign markets. 

Модуль коды:  ЭАСЭА 

Модуль атауы:   

Экономиканың аймақтық және 

сыртқы экономикалық 

аспектілері 

Пән атауы: Халықаралық 

бизнес  

Пререквизиттер: Кәсіпорын 

экономикасы 

Постреквизиттер: өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: Халықаралық бизнес 

саласында теориялық білімді, 

іскерлікті және практикалық 

дағдыларды қалыптастыру, 

халықаралық қатынастарды 

жүзеге асыру формалары, 

әдістері мен тетіктерін 

қалыптастыру болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Халықаралық экономиканың 

пәні, мазмұны және құрылымы. 

Халықаралық сауданың 

классикалық және классикалық 

емес теориялары. Стандартты 

модель және халықаралық 

сауданың кірістерді бөлуге 

Код модуля:  РВАЭ 

Название модуля:   

Региональный и 

внешнеэкономический аспекты 

экономики 

Название дисциплины:  

Международный бизнес  

Пререквизиты: Экономика 

предприятия 

Постреквизиты: 

Производственная практика 

Цель:  Целью является 

формирование теоретических 

знаний, умений и практических 

навыков в области 

международного бизнеса, форм, 

методов и механизмов 

реализации международных 

отношений 

Краткое описание:  Предмет, 

содержание и структура 

международной экономики. 

Классические и 

неоклассические теории 

международной торговли. 

Стандартная модель и 

воздействие международной 

Module code:  RFEAE 

Module name:  Regional 

and foreign economic 

aspects of the economy   

The name of the discipline:  

International business 

Prerequisites: Economics 

of enterprise 

Post-requirements: 
Production practice 

Goal: the Goal is to develop 

theoretical knowledge, skills 

and practical skills in the 

field of international 

business, forms, methods 

and mechanisms for 

implementing international 

relations 

Brief description:  Subject, 

content and structure of the 

international economy. 

Classical and neoclassical 

theories of international 

trade. The standard model 

and the impact of 

international trade on 

income distribution. 



әсері. Халықаралық сауда 

саясаты және оның құралдары. 

Капиталдың халықаралық 

қозғалысы. Жұмыс күшінің 

халықаралық ұтқырлығы. 

Халықаралық экономикалық 

интеграция. Халықаралық 

валюта жүйесі. Қаржылық 

жаһандану: мүмкіндіктер мен 

дағдарыс. 

Оқыту нәтижесі: * әлемдік 

экономикада болып жатқан 

өзгерістерді талдай білу және 

бағалай білу, 

* алынған білімді Қазақстан 

Республикасының Сыртқы 

экономикалық байланыстарын 

ұйымдастыру мен басқаруға 

қатысты пайдалану, 

• халықаралық қатынастардың 

өзгеру салдарын бағалау. 

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер: • халықаралық 

қатынастардың даму 

заңдылықтары мен қызметінің 

негізгі принциптерін білу; сауда 

теорияларының мәні, өндіріс 

факторларының қозғалысы; 

* халықаралық қызметке 

қатысатын елдің дамуы үшін оң 

және теріс салдарларды сауатты 

бағалау; 

• халықаралық сауда, 

капиталдар мен жұмыс күшінің 

халықаралық қозғалысы, 

сондай-ақ Халықаралық 

Валюталық және қаржылық 

қатынастар саласындағы 

теориялық және практикалық 

проблемалардың мәнін 

түсінеді; 

* заманауи халықаралық 

бизнестің логикасын, 

бағыттарын және даму үрдісін 

анықтайды. 

торговли на распределение 

доходов. Международная 

торговая политика и её 

инструменты. Международное 

движение капитала. 

Международная мобильность 

рабочей силы. Международная 

экономическая интеграция. 

Международная валютная 

система. Финансовая 

глобализация: возможности и 

кризис. 

Результаты обучения: •

 уметь анализировать и 

оценивать изменения, 

происходящие в мировой 

экономике,  

• использовать полученные 

знания применительно к 

организации и управлению 

внешнеэкономическими 

связями Республики Казахстан,  

• оценивать последствия 

трансформации 

международных отношений. 

Формируемые компетенции: •

 знать основные принципы 

функционирования и 

закономерности развития 

международных отношений; 

сущность теорий торговли, 

движения факторов 

производства; 

• грамотно оценивать 

положительные и 

отрицательные последствия для 

развития страны ее участия в 

международной деятельности; 

• понимают сущность 

теоретических и практических 

проблем в области 

международной торговли, 

международного движения 

капиталов и рабочей силы, а 

также международных 

валютных и финансовых 

отношений; 

• определяют логику, 

направления и тенденции 

развития современного 

международного бизнеса. 

International trade policy 

and its instruments. The 

international movement of 

capital. International labour 

mobility. International 

economic integration. 

International monetary 

system. Financial 

globalization: opportunities 

and crisis. 

Learning outcomes • * be 

able to analyze and evaluate 

changes in the global 

economy,  

* use the acquired 

knowledge in relation to the 

organization and 

management of foreign 

economic relations of the 

Republic of Kazakhstan,  

* assess the consequences of 

the transformation of 

international relations. 

Formed competencies: * 

know the basic principles of 

functioning and patterns of 

development of 

international relations; the 

essence of the theories of 

trade, the movement of 

factors of production; 

* correctly assess the 

positive and negative 

consequences for the 

country's development of its 

participation in international 

activities; 

* understand the essence of 

theoretical and practical 

problems in the field of 

international trade, 

international movement of 

capital and labor, as well as 

international monetary and 

financial relations; 

* determine the logic, 

directions and trends of 

modern international 

business development. 

Модуль коды:БА  Код модуля: БА Module name: ВА 



Модуль атауы:  Бизнес-

аналитика 

Пән атауы: Кәсіпорын 

қызметінің экономикалық 

талдауы 

Пререквизиттер:Кәсіпорын 

экономикасы 

 Постреквизиттер: өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: мақсаты: 

жоспарлаудың теориялық 

негіздерін терең меңгеру, 

бизнесті ұйымдастыру және 

оның тиімділігін арттыру, 

техникалық-

ұйымдастырушылық деңгейге 

талдау жүргізудің арнайы 

әдістерін қолданудың 

практикалық дағдыларын 

меңгеру, сыртқы ортаның әсері, 

бәсекелестік деңгейі және 

нарық субъектісі, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің 

экономикалық әлеуетін 

қалыптастыру және пайдалану. 

Қысқаша сипаттамасы: 
"кәсіпорын қызметінің 

экономикалық талдауы" пәні 

ҚББ кәсіби циклінің базалық 

бөлігіне жатады. Бұл экономика 

саласындағы бакалаврларды 

даярлаудағы негізгі пәндердің 

бірі. Курсты толық меңгеру 

үшін студент келесі пәндердің 

негізгі ережелерін білуі керек: 

"Микроэкономика", 

"Макроэкономика", 

"Статистика", "Кәсіпорын 

экономикасы", "Бухгалтерлік 

есеп және талдау". Оқыту 

негізгі оқу материалының 

мазмұны көрсетілген дәрістер 

мен практикалық сабақтар 

түрінде жүргізіледі және 

практикалық дағдылар мен 

алынған ұсыныстар бекітіледі. 

Студенттердің білімін бақылау 

есептерді шешу, электронды 

оқулықта ұсынылған тест, 

ауызша сұрау, жеке семестрлік 

тапсырмалар және оларды 

қорғау арқылы үй 

Название модуля:  Бизнес-

аналитика 

Название дисциплины:  

Экономический анализ 

деятельности предприятия  

Пререквизиты:Экономика 

предприятия 

 Постреквизиты: 

Производственная практика 

Цель:  Целью является: 

глубокое освоение 

теоретических основ 

планирования, организации и 

повышения эффективности 

бизнеса, овладение 

практическими навыками 

применения специальных 

методов проведения анализа 

технико-организационного 

уровня, влияния внешней 

среды, уровня конкуренции и 

конъектуры рынка, 

формирования и использования 

экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов. 

Краткое описание:  

Дисциплина «Экономический 

анализ деятельности 

предприятия» относится к 

базовой части 

профессионального цикла ООП. 

Это одна из основополагающих 

дисциплин в подготовке 

бакалавров в области 

экономики. Для полного 

освоения курса студент должен 

знать основные положения 

следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика», 

«Статистика», «Экономика 

предприятия», «Бухгалтерский 

учёт и анализ». Обучение 

проводится в основном в виде 

лекций и практических занятий, 

на которых отражается 

содержание основного учебного 

материала, и закрепляются 

практические навыки и 

полученные представления. 

Контроль знаний студентов 

будет осуществляться в виде 

Discipline name: Business 

analytics Economic analysis 

of enterprise activity  

Prerequisites:Economics of 

enterprise 

 Post-requisites: Production 

practice 

Goal: the Goal is: deep 

development of the 

theoretical foundations of 

planning, organizing and 

improving business 

efficiency, mastering the 

practical skills of using 

special methods for 

analyzing the technical and 

organizational level, the 

influence of the external 

environment, the level of 

competition and market 

conditions, and the 

formation and use of the 

economic potential of 

economic entities. 

Brief description: the 

Discipline "Economic 

analysis of enterprise 

activity" belongs to the 

basic part of the 

professional cycle of OOP. 

This is one of the 

fundamental disciplines in 

the preparation of bachelors 

in Economics. To complete 

the course, the student must 

know the main provisions of 

the following disciplines: 

"Microeconomics", 

"macroeconomics", 

"Statistics", "enterprise 

Economics", "Accounting 

and analysis". Training is 

conducted mainly in the 

form of lectures and 

practical sessions, which 

reflect the content of the 

main educational material, 

and consolidate practical 

skills and received ideas. 

The control of students ' 

knowledge will be carried 

out in the form of checking 



тапсырмаларының орындалуын 

тексеру түрінде жүзеге 

асырылады.   

Оқу нәтижесі: пәнді оқу 

нәтижесінде студент міндетті  

Білуге:  

• Экономикалық теория мен 

қолданбалы экономикалық 

пәндердің негізгі түсініктері, 

санаттары мен құралдары;  

* эконометриялық модельдерді, 

объектілерді, құбылыстар мен 

процестерді құру әдістері;  

* микро және макродеңгейде 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін 

сипаттайтын көрсеткіштердің 

қазіргі заманғы жүйесін құру, 

есептеу және талдау негіздері;  

Білу:  

* типтік әдістемелер мен 

қолданыстағы нормативтік-

құқықтық базаның негізінде 

экономикалық және әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу;  

• экономикалық, әлеуметтік, 

басқарушылық ақпарат 

көздерін пайдалану;  

* алынған тапсырма бойынша 

ақпаратты іздеуді жүзеге асыру, 

қойылған экономикалық 

міндеттерді шешу үшін қажетті 

деректерді жинау, талдау; 

Меңгеруі: 

• экономикалық зерттеу 

әдістемесі; 

• экономикалық және 

әлеуметтік деректерді жинау, 

өңдеу және талдаудың заманауи 

әдістері;  

* эконометриялық модельдерді 

құрудың заманауи 

әдістемесімен; 

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер • * қоғамда 

болып жатқан әлеуметтік-

маңызды мәселелер мен 

процестерді талдай алады және 

болашақта олардың даму 

мүмкіндігін болжай алады; 

* шаруашылық жүргізуші 

проверки выполнения 

домашних заданий посредством 

решения задач, тестов 

предложенных в электронном 

учебнике, устного опроса, 

индивидуальных семестровых 

заданий и их защиты.   

Результаты обучения:  В 

результате изучения 

дисциплины студент должен  

Знать:  

• основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин;  

• методы построения 

эконометрических моделей, 

объектов, явлений и процессов;  

• основы построения, расчета 

и анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне;  

Уметь:  

• рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативноправовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели;  

• использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации;  

• осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач; 

Владеть: 

• методологией 

экономического исследования; 

• современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных;  

• современной методикой 

построения эконометрических 

моделей; 

Формируемые компетенции: •

the completion of 

homework tasks by solving 

problems, tests offered in an 

electronic textbook, an oral 

survey, individual semester 

tasks and their protection.   

Learning outcomes: as a 

result of studying the 

discipline, the student must  

Know:  

* basic concepts, categories 

and tools of economic 

theory and applied 

economic disciplines;  

* methods for constructing 

econometric models, 

objects, phenomena, and 

processes;  

* fundamentals of building, 

calculating and analyzing a 

modern system of indicators 

that characterize the 

activities of economic 

entities at the micro and 

macro levels;  

Be able to:  

* calculate economic and 

socio-economic indicators 

based on standard methods 

and the current legal 

framework;  

* use sources of economic, 

social, and managerial 

information;  

* search for information on 

the received task, collect 

and analyze data necessary 

for solving the set economic 

tasks; 

Own: 

* methodology of economic 

research; 

* modern methods of 

collecting, processing and 

analyzing economic and 

social data;  

* modern methods of 

constructing econometric 

models; 

Formed competencies • * 

able to analyze socially 

significant problems and 



субъектілердің қызметін 

сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу үшін 

қажетті бастапқы деректерді 

жинауға және талдауға 

қабілетті; 

* типтік әдістемелер мен 

қолданыстағы нормативтік-

құқықтық база негізінде 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін 

сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеуге 

қабілетті. 

 способен анализировать 

социально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем; 

• способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

• способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативноправовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

processes occurring in 

society, and predict their 

possible development in the 

future; 

* is able to collect and 

analyze the initial data 

necessary for calculating 

economic and socio-

economic indicators that 

characterize the activities of 

economic entities; 

* able to calculate economic 

and socio-economic 

indicators that characterize 

the activities of economic 

entities based on standard 

methods and the current 

legal framework.  

Модуль коды: ФЭК 

Модуль атауы:  Фирма 

экономикасы және кәсіпкерлік 

Пән атауы: Инвестициялық 

талдау  

Пререквизиттер: Кәсіпорын 

экономикасы 

Постреквизиттер: өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: студенттерге сала 

кәсіпорындарын экономикалық 

талдау бойынша білім, дағды 

беру, қаржылық қызметті 

жақсартуда талдау нәтижелерін 

пайдалануды үйрету. 

Инвестициялық талдау 

жобаның көрсеткіштерін 

жеткілікті дәрежеде есептеуге 

және оны іске асыру туралы 

шешім қабылдауға мүмкіндік 

береді. 

Қысқаша сипаттама: 

"Инвестициялық талдау" пәні 

ҚББ кәсіби циклінің базалық 

бөлігіне жатады. Бұл экономика 

саласындағы бакалаврларды 

даярлаудағы негізгі пәндердің 

бірі. "Инвестициялық талдау" 

пәніне білікті маман-

Код модуля: ЭФП 

Название модуля:  Экономика  

фирмы и предпринимательства 

Название дисциплины: 

Инвестиционный анализ  

Пререквизиты: Экономика 

предприятия 

Постреквизиты: 

Производственная практика 

Цель:  Цель - дать студентам 

знания, навыки по 

экономическому анализу 

предприятий отрасли, научить 

использовать результаты 

анализа в улучшение 

финансовой деятельности. 

Инвестиционный анализ 

позволяет с достаточной 

степенью достоверности 

рассчитать показатели проекта 

и принять решение о его 

реализации. 

Краткое описание:  

Дисциплина «Инвестиционный 

анализ» относится к базовой 

части профессионального цикла 

ООП. Это одна из 

основополагающих дисциплин 

в подготовке бакалавров в 

Module code:EFE  

Module name: Economics 

of the firm and 

entrepreneurship  

Name of the course: 
Investment analysis  

Prerequisites: Economics 

of enterprise 

Post-requisites: Production 

practice 

Goal: the Goal is to provide 

students with knowledge 

and skills in economic 

analysis of enterprises in the 

industry, to teach them to 

use the results of analysis in 

improving financial 

performance. Investment 

analysis allows you to 

calculate the project 

indicators with a sufficient 

degree of confidence and 

make a decision on its 

implementation. 

Brief description: The 

discipline "Investment 

analysis" refers to the basic 

part of the professional 

cycle of the PLO. This is 



экономистерді дайындауда 

маңызды рөл беріледі, өйткені 

осы пәнді оқу процесінде 

алынған білім қаржы 

менеджерінің практикалық 

жұмысында қажет. 

"Инвестициялық талдау" пәнін 

меңгеру кәсіпорында қаржылық 

жұмыстың теориялық білімі 

мен практикалық дағдыларын 

терең меңгеруге мүмкіндік 

береді. 

Оқыту нәтижелері: пәнді 

Теориялық оқу нәтижесінде 

студент шаруашылық іс-

әрекетке талдау жүргізу 

әдістемесін және кәсіпорын 

қызметінің экономикалық 

көрсеткіштеріне әсер ететін 

факторлардың әсерін 

анықтауды білуі тиіс; 

инвестициялық шешімдерді 

қабылдау үшін негізгі 

модельдер; инвестициялық 

операциялардың кірістілігін 

анықтау әдістері; капитал 

құнын есептеу әдістері; 

Экономикалық талдаудың 

әдістемесі мен әдістері; нақты 

және қаржылық 

инвестициялардың тиімділігін 

бағалау әдістері; нақты және 

қаржылық инвестициялардың 

тәуекелдері.; Экономикалық 

талдаудың бағыттары, түрлері 

және оларды қолдану салалары; 

Экономикалық талдаудың 

мақсатты бағыттылығын, 

талдаудың дәйектілігін, 

қорытынды құжаттарды 

қалыптастыру әдістерінің 

жүйесін қоса алғанда, 

әдістемесі. 

Қалыптасатын құзыреттер• * 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін 

сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу үшін 

қажетті бастапқы деректерді 

жинауға және талдауға 

қабілетті;;  

области экономики. 

Дисциплине «Инвестиционный 

анализ» отводится важная роль 

в подготовке 

квалифицированных 

специалистов-экономистов, так 

как знания, полученные в 

процессе изучения данной 

дисциплины, необходимы в 

практической работе 

финансового менеджера. 

Освоение дисциплины 

«Инвестиционный анализ» 

позволяет достаточно глубоко 

овладеть теоретическими 

знаниями и практическими 

навыками финансовой работы 

на предприятии. 

Результаты обучения:  В 

результате теоретического 

изучения дисциплины студент 

должен знать методику 

проведения анализа 

хозяйственной деятельности и 

определения влияния факторов, 

оказывающих воздействие на 

экономические показатели 

деятельности предприятия; 

основные модели для принятия 

инвестиционных решений; 

методы определения 

доходности инвестиционных 

операций; методы расчета 

стоимости капитала; 

методологию и методы 

эко¬номического анализа; 

методы оценки эффективности 

реальных и финансовых 

инвестиций; риски реальных и 

финансовых инвестиций; 

направления, виды 

экономического анализа и 

области их применения; 

методики экономичес¬кого 

анализа, включая их целевую 

направленность, 

после¬довательность анализа, 

систему методов формирования 

итоговых документов. 

Формируемые компетенции: 

• способен собрать и 

проанализировать исходные 

one of the fundamental 

disciplines in the 

preparation of bachelor's 

degrees in Economics. The 

discipline "Investment 

analysis" plays an important 

role in the training of 

qualified specialists-

economists, since the 

knowledge gained in the 

course of studying this 

discipline is necessary in the 

practical work of a financial 

Manager. The development 

of the discipline 

"Investment analysis" 

allows you to master the 

theoretical knowledge and 

practical skills of financial 

work in the enterprise. 

Results of training: as a 

result of theoretical study of 

the discipline, the student 

must know the methodology 

for analyzing economic 

activity and determining the 

impact of factors that affect 

the economic performance 

of the enterprise; the main 

models for making 

investment decisions; 

methods for determining the 

profitability of investment 

operations; methods for 

calculating the cost of 

capital; methodology and 

methods of economic 

analysis; methods for 

evaluating the effectiveness 

of real and financial 

investments; risks of real 

and financial investments; 

directions, types of 

economic analysis and areas 

of their application; 

methods of economic 

analysis, including their 

target orientation, sequence 

of analysis, system of 

methods for forming final 

documents. 

Formed competencies•  



* модельдің негізгі 

параметрлерін есептей алады;  

* активтердің және 

инвестициялық құралдардың, 

оның ішінде бағалы 

қағаздардың түрлі түрлерін 

бағалайды; 

* қолданыстағы нормативтік-

құқықтық базаның әдістемесі 

негізінде шаруашылық 

жүргізуші субъектінің қызметін 

сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеуге 

қабілетті 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально–экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; использовать 

основные методы финансовых 

расчетов;  

• умеет рассчитывать основные 

параметры модели;  

• оценивает различные виды 

активов и инвестиционных 

инструментов, в том числе 

ценных бумаг; 

• способен на основе методики 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующего субъекта 

 

* is able to collect and 

analyze the initial data 

necessary for calculating 

economic and socio–

economic indicators that 

characterize the activities of 

economic entities; use the 

main methods of financial 

calculations;  

* can calculate the main 

parameters of the model;  

* evaluates various types of 

assets and investment 

instruments, including 

securities; 

* able to calculate economic 

and socio-economic 

indicators that characterize 

the activities of an economic 

entity based on the 

methodology of the current 

legal framework 

Модуль коды: ЭМ 

Модуль атауы:  Экономико-

математикалық модуль 

Пән атауы:  Деректерді талдау 

және экономиканы болжау 

Пререквизиттер: 
Макроэкономика 

Постреквизиттер: өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: экономист-

студенттерге Микроэкономика 

деңгейінде де, макроэкономика 

деңгейінде де экономикалық-

математикалық үлгілеудің 

заманауи бағыттары туралы 

түсінік беру, әлеуметтік-

экономикалық дамуды болжау 

және шешім қабылдау үшін 

экономикалық Деректерді 

талдаудың негізгі әдістерін 

ұсыну. 

Қысқаша сипаттамасы: 
статистикалық ақпаратты өңдеу 

әдістерімен бірге экономикалық 

процестерді математикалық 

модельдеу экономикалық 

теорияны дамытудың маңызды 

бағыттарының бірі болып 

табылады. 

Оқыту негізгі оқу 

Код модуля: ЭММ 

Название модуля:  Экономико-

математический модуль 

Название дисциплины: 

Анализ данных и 

прогнозирование экономики  

Пререквизиты:  

Макроэкономика 

Постреквизиты: 

Производственная практика 

Цель дать студентам-

экономистам представление о 

современных направлениях 

экономико-математического 

моделирования, как на уровне 

микроэкономики, так и на 

уровне макроэкономики 

методы, представить основные 

анализа экономических данных 

для принятия решений и 

прогнозирования социально-

экономического развития. 

Краткое описание:  

Математическое 

моделирование экономических 

процессов в сочетании с 

методами обработки 

статистической информации 

является одним из важнейших 

направлений развития 

Module code: ЕМ 

Module name:  Economic 

and mathematical module 

The name of the 

discipline: data Analysis 

and economic forecasting  

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Post-requisites: Production 

practice 

Goal: the Goal is to provide 

students with an idea of 

modern directions of 

economic and mathematical 

modeling, both at the level 

of microeconomics and at 

the level of 

macroeconomics, to present 

the main methods of 

analysis of economic data 

for decision-making and 

forecasting of socio-

economic development. 

Brief description: 
Mathematical modeling of 

economic processes in 

combination with methods 

of statistical information 

processing is one of the 

most important directions of 



материалының мазмұны 

көрсетілген дәрістер мен 

практикалық сабақтар түрінде 

жүргізіледі және практикалық 

дағдылар мен алынған 

ұсыныстар бекітіледі. 

Студенттердің білімін бақылау 

есептерді шешу, электронды 

оқулықта ұсынылған тест, 

ауызша сұрау, жеке семестрлік 

тапсырмалар және оларды 

қорғау арқылы үй 

тапсырмаларының орындалуын 

тексеру түрінде жүзеге 

асырылады.   

Оқу нәтижесі: пәнді оқу 

нәтижесінде студент білуі 

керек: 

* экономикадағы 

математикалық модельдеу 

принциптері; 

* Микроэкономика мен 

макроэкономиканың негізгі 

модельдері; 

* экономикалық ақпаратты 

сандық талдаудың негізгі 

әдістері; 

білу:  

* экономикалық-

математикалық модельдерді 

құру; 

* корреляциялық, 

дисперсиялық, факторлық, 

кластерлік, дискриминанттық 

талдау әдістерін қолдану; 

* алынған нәтижелерді талдау 

және эконометриялық 

есептеулер үшін бастапқы 

деректерді дайындаудың қазіргі 

заманғы ақпараттық 

технологияларын қолдану 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:: 

* экономикалық ақпараттың 

қасиеттеріне қойылатын негізгі 

талаптар; 

* деректерді сапалық және 

сандық талдаудың негізгі 

принциптері мен әдістері; 

Білу:  

* детерминирленген 

стохастикалық үлгілер негізінде 

экономической теории. 

Обучение проводится в 

основном в виде лекций и 

практических занятий, на 

которых отражается 

содержание основного учебного 

материала, и закрепляются 

практические навыки и 

полученные представления. 

Контроль знаний студентов 

будет осуществляться в виде 

проверки выполнения 

домашних заданий посредством 

решения задач, тестов 

предложенных в электронном 

учебнике, устного опроса, 

индивидуальных семестровых 

заданий и их защиты.   

Результаты обучения: В 

результате изучения 

дисциплины студент должен 

знать: 

• принципы 

математического 

моделирования в экономике; 

• основные модели 

микроэкономики и 

макроэкономики; 

• основные методы 

количественного анализа 

экономической информации; 

уметь:  

• строить экономико-

математические модели; 

• применять методы 

корреляционного, 

дисперсионного, факторного, 

кластерного, дискриминантного 

анализа; 

• применять современные 

информационные технологии 

подготовки исходных данных 

для эконометрических расчетов 

и анализа полученных 

результатов 

Формируемые компетенции: 

Знать: 

• основные требования к 

свойствам экономической 

информации; 

• основные принципы и 

методы качественного и 

economic theory 

development. 

Training is conducted 

mainly in the form of 

lectures and practical 

sessions, which reflect the 

content of the main 

educational material, and 

consolidate practical skills 

and received ideas. The 

control of students ' 

knowledge will be carried 

out in the form of checking 

the completion of 

homework tasks by solving 

problems, tests offered in an 

electronic textbook, an oral 

survey, individual semester 

tasks and their protection.   

Learning outcomes: as a 

result of studying the 

discipline, the student must 

know: 

* principles of mathematical 

modeling in Economics; 

* basic models of 

microeconomics and 

macroeconomics; 

* basic methods of 

quantitative analysis of 

economic information; 

be able to:  

* build economic and 

mathematical models; 

* apply methods of 

correlation, variance, factor, 

cluster, and discriminant 

analysis; 

* use modern information 

technologies to prepare 

initial data for econometric 

calculations and analysis of 

the results obtained 

Formed competencies: 

Know: 

* basic requirements for the 

properties of economic 

information; 

* basic principles and 

methods for qualitative and 

quantitative data analysis; 

Be able to:  



факторлық талдау жүргізу; 

* уақытша қатарларды 

талдауды жүзеге асыру; 

* дисперсиялық және 

корреляциялық талдау; 

Меңгеруі: 

* деректерді талдауға дайындау 

үшін топтастыру, 

трансформациялау, 

визуализациялау, сапасын 

бағалау, тазарту және қайта 

өңдеу әдістерін қолдану 

дағдысы; 

* сараптамалық бағалау әдісін 

қолдану дағдысы. 

количественного анализа 

данных; 

Уметь:  

• проводить факторный 

анализ на основе 

детерминированных 

стохастических моделей; 

• осуществлять анализ 

временных рядов; 

• использовать 

дисперсионный и 

корреляционный анализ; 

Владеть: 

• навыками применения 

методов консолидации, 

трансформации, визуализации, 

оценки качества, очистки и 

переработки данных для их 

подготовки к анализу; 

• навыками использования 

метода экспертной оценки. 

 

* perform factor analysis 

based on deterministic 

stochastic models; 

* perform time series 

analysis; 

* use variance and 

correlation analysis; 

Own: 

* skills in using methods of 

consolidation, 

transformation, 

visualization, quality 

assessment, cleaning and 

processing of data to 

prepare them for analysis; 

* skills in using the expert 

assessment method. 

Модуль коды: БА 

Модуль атауы:  Бизнес-

аналитика 

Пән атауы:  Кәсіпорын құнын 

экономикалық бағалау және 

басқару  

Пререквизиттер:  Кәсіпорын 

қызметін экономикалық талдау, 

инвестициялық талдау 

Постреквизиттер:  Өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: Пәнді оқыту 

мақсаты-компанияның құнын 

бағалау және басқару 

саласындағы қазіргі заманғы 

білімнің барлық жиынтығын 

меңгеру. 

Міндеттер: 

* компанияның құнын 

бағалаудың мазмұнын, 

кезеңдерін, тәсілдері мен 

әдістерін ашу; 

* Компания құнын құру тізбегін 

талдау жолымен негізгі баға 

құраушы факторларды анықтау; 

* кәсіпорынның сауатты 

қаржылық саясатын құру 

арқылы компанияның құнын 

басқарудың практикалық 

дағдыларын меңгеру. 

Код модуля:БА 

Название модуля: Бизнес-

аналитика 

Название дисциплины:  
Экономическая оценка 

управление стоимостью 

предприятия   

Пререквизиты:  
Экономический анализ 

деятельности предприятия, 

Инвестиционный анализ 

Постреквизиты:  
Производственная практика 

Цель: Цель изучения 

дисциплины является 

овладение студентами всей 

совокупностью современных 

знаний в области оценки и 

управления стоимостью 

компании. 

Задачи: 

• раскрыть содержание, 

этапы, подходы и методы 

оценки стоимости компании; 

• определить основные 

ценообразующие факторы 

путем анализа цепочки 

создания стоимости компании; 

• овладеть практическими 

навыками управления 

Module code:ВА 

Module name: Business 

analytics 

Name of discipline: 

Economic evaluation of 

managing enterprise value    

Prerequisites: Economic 

analysis of the company's 

activities, Investment 

analysis 

Post-requisites: Production 

practice 

Purpose: the purpose of 

studying the discipline is to 

master the entire set of 

modern knowledge in the 

field of valuation and 

management of the 

company's value. 

Tasks: 

 

* disclose the content, 

stages, approaches, and 

methods of evaluating the 

company's value; 

* identify key pricing 

factors by analyzing the 

company's value chain; 

 

* acquire practical skills of 



Қысқаша сипаттамасы: 

"Экономикалық бағалау 

кәсіпорынның құнын басқару" 

пәні пәнаралық болып 

табылады. Экономикада, 

қаржылық менеджментте, 

инвестициялық талдауда және 

басқа да аралас пәндерде 

әзірленген тәсілдер негізінде 

кәсіпорынның коммерциялық 

қызметіне қатысты Бизнесті 

бағалау мазмұны 

қарастырылады. Бұл курс 

салалық құрамдас бөлікті 

ескере отырып, компания 

(кәсіпорын) деңгейінде 

шаруашылық шешімдерді 

қабылдау тиімділігін негіздеу 

үшін қажетті "іргетас" болып 

табылады. 

Күтілетін нәтижелер: 

"Экономикалық бағалау 

кәсіпорынның құнын басқару" 

пәнін меңгеру нәтижесінде 

білім алушылар:  

 

білу: 

* Компанияның құнын бағалау 

және басқару саласында 

теориялық білімдер мен 

практикалық дағдыларды өз 

бетінше қолдану; 

* Ұзақ мерзімді кезеңде оның 

құнын барынша арттыру 

міндетін ескере отырып, 

компанияның қаржылық 

саясатын құру; 

* Кәсіпорындағы құндылықты-

бағдарлы менеджмент 

мәселелері бойынша өз 

көзқарасын сауатты дәлелдей 

отырып, пікірталас жүргізе 

білу. 

Құзыреттілігі:   * кәсіби 

қызмет саласында жаңа 

ақпаратты дамыту, ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі 

талаптарын сақтау, соның 

ішінде мемлекеттік құпияны 

қорғау қабілеті; 

* қаржы-несие саласындағы 

кәсіби қызмет профилін 

стоимостью компании, путем 

выстраивания грамотной 

финансовой политики 

предприятия. 

Краткое описание: 

Дисциплина «Экономическая 

оценка управление стоимостью 

предприятия» является 

междисциплинарной. На базе 

подходов, разработанных в 

экономике, финансовом 

менеджменте, инвестиционном 

анализе и других смежных 

дисциплинах рассматривается 

содержание оценки бизнеса 

применительно к коммерческой 

деятельности предприятия. 

Данный курс является 

необходимым «фундаментом» 

для обоснования 

эффективности принятия 

хозяйственных решений на 

уровне компании (предприятия) 

с учетом отраслевой 

составляющей. 

Ожидаемые результаты: В 

результате освоения 

дисциплины «Экономическая 

оценка управление стоимостью 

предприятия» обучающиеся 

должны:  

уметь: 

• Самостоятельно 

применять теоретические 

знания и практические навыки в 

сфере оценки и управления 

стоимостью компании; 

• Выстраивать 

финансовую политику 

компании с учетом задачи 

максимизации ее стоимости в 

долгосрочном периоде; 

• Уметь вести дискуссии, 

грамотно аргументируя свою 

точку зрения, по вопросам 

ценностно-ориентированного 

менеджмента на предприятии. 

Компетенции: •

 способностью 

генерировать новую 

информацию в сфере 

профессиональной 

managing the company's 

value by building a 

competent financial policy 

of the company. 

Brief description: the 

discipline "Economic 

assessment enterprise value 

management" is an 

interdisciplinary one. On the 

basis of approaches 

developed in Economics, 

financial management, 

investment analysis and 

other related disciplines, the 

content of business 

evaluation is considered in 

relation to the business 

activity of the enterprise. 

This course is a necessary 

"Foundation" for justifying 

the effectiveness of 

economic decision-making 

at the company (enterprise) 

level, taking into account 

the industry component. 

Expected results: as a result 

of mastering the discipline 

"Economic assessment 

enterprise value 

management", students 

should:  

be able to: 

* Independently apply 

theoretical knowledge and 

practical skills in the field of 

valuation and management 

of the company's value; 

* Build the company's 

financial policy based on the 

objective of maximizing its 

value in the long term; 

* Be able to conduct 

discussions, correctly 

arguing their point of view, 

on the issues of value-

oriented management in the 

enterprise. 

Competence: * ability to 

generate new information in 

the field of professional 

activity for development, to 

comply with the basic 



ауыстыруда жаңа дағдылар мен 

іскерліктерді өз бетінше 

меңгеруге қабілетті; 

* зерттеу және жобалау 

жұмыстарын ұйымдастыру, 

ұжымды басқаруда іскерліктер 

мен дағдыларды практикада 

қолдану қабілеті • 

 

деятельности для развития, 

соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

• способностью 

самостоятельно овладевать 

новыми навыками и умениями 

при смене профиля 

профессиональной 

деятельности в финансово-

кредитной сфере; 

• способностью к 

применению на практике 

умений и навыков организации 

исследовательских и проектных 

работ, в управлении 

коллективом. 

requirements of information 

security, including the 

protection of state secrets; 

* the ability to 

independently acquire new 

skills and abilities when 

changing the profile of 

professional activity in the 

financial and credit sphere; 

* ability to apply in practice 

the skills of organizing 

research and project work, 

in team management. 

Модуль коды: БА 

Модуль атауы: Бизнес-

аналитика   

Пән атауы:  Фирманың 

экономикалық қауіпсіздігі және 

бәсекеге қабілеттілік  

Пререквизиттер:  Кәсіпорын 

қызметін экономикалық талдау, 

инвестициялық талдау 

Постреквизиттер:  Өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: Оқытудың мақсаты 

тыңдаушыларда корпоративтік 

ресурстарды тиімсіз пайдалану 

салдарынан мүмкін болатын 

залалды болдырмау үшін 

кәсіпорын (ұйым) қызметіндегі 

дағдарысты жағдайларды 

уақтылы анықтау бойынша 

дағдыларды қалыптастыру 

болып табылады. "Фирманың 

экономикалық қауіпсіздігі және 

бәсекеге қабілеттілік" 

кәсіпорынның (ұйымның) 

тұрақты жұмыс істеуін және 

қауіп-қатердің алдын алу үшін 

корпоративтік ресурстарды 

неғұрлым тиімді пайдалануды 

қамтамасыз ету бойынша 

дағдыларды қалыптастырады. 

Міндеттер:  

* Кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігіне әсер ететін 

теориялық негіздер мен 

Код модуля:БА 

Название модуля: Бизнес-

аналитика 

Название дисциплины:  
Экономическая безопасность 

фирмы и 

конкурентоспособность  

Пререквизиты:  
Экономический анализ 

деятельности предприятия, 

Инвестиционный анализ 

Постреквизиты:  
Производственная практика 

Цель: Целью обучения является 

формирование у слушателей 

навыков по своевременному 

определению кризисных 

ситуаций в деятельности 

предприятия (организации) для 

предотвращения возможного 

ущерба вследствие 

неэффективного использования 

корпоративных ресурсов. 

«Экономическая безопасность 

фирмы и 

конкурентоспособность» 

формирует навыки по 

обеспечению наиболее 

эффективного использования 

корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и 

устойчивого функционирования 

предприятия (организации). 

Краткое описание: В 

Module code:ВА 

Module name: Business 

analytics 

Name of the discipline: 
economic security of the 

company and 

competitiveness /PD / KV 

Prerequisites: Economic 

analysis of the company's 

activities, Investment 

analysis 

Post-requisites: Production 

practice 

 

Purpose: the purpose of the 

training is to develop 

students ' skills for timely 

identification of crisis 

situations in the activities of 

the enterprise (organization) 

to prevent possible damage 

due to inefficient use of 

corporate resources. 

"Economic security of the 

company and 

competitiveness" forms 

skills to ensure the most 

effective use of corporate 

resources to prevent threats 

and sustainable operation of 

the enterprise 

(organization). 

Tasks:  

* Consider the theoretical 



факторларды қарастыру;  

* Кәсіпорынның экономикалық 

қауіпсіздігіндегі бәсекеге 

қабілеттіліктің рөлін қарастыру;  

* Бәсекеге қабілеттілікке талдау 

және кәсіпорынның 

салыстырмалы сипаттамасын 

жүргізу. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қазіргі жағдайда ҚР Ұлттық 

қауіпсіздігі кәсіпорындардың 

аймақтарындағы экономиканың 

жай-күйіне тікелей тәуелді 

болып шықты. Өңірлер мен 

кәсіпорындардың 

экономикалық қауіпсіздігі 

проблемаларын шешудегі 

маңызды рөл қазіргі заманғы 

менеджментке беріледі. 

"Қауіпсіздік" ұғымы өмірлік 

маңызды мүдделердің қорғалу 

жағдайы ретінде айқындалады. 

Алайда, қоғамдық санада 

Мемлекет пен арнайы 

органдардың құзырет аясына 

қатысты қауіпсіздікті 

қабылдаудың стереотиптері әлі 

де күшті. Демек, бұл 

проблемалардың ерекшелігін, 

ең алдымен кәсіпорындар мен 

ұйымдардың менеджерлері 

дәстүрлі түрде "әлсіз" түсінуі, 

олардың экономикалық 

қауіпсіздік мәселелерін негізгі 

қызметке жатқызуы. 

"Фирманың экономикалық 

қауіпсіздігі және бәсекеге 

қабілеттілік" пәні 

экономикалық қауіпсіздік 

жүйесінде тәуекел 

менеджментін егжей-тегжейлі 

қарастыру қарастырылған. 

Бағдарламаның дәрістік курсы 

семинар сабақтарымен 

бекітіледі, онда экономикалық 

қауіпсіздік қатерлерін талдау 

және бағалау бойынша 

практикалық есептер 

жүргізіледі және тәуекелді 

төмендету және дағдарысқа 

қарсы басқару жолдары 

айқындалады 

современных условиях 

национальная безопасность РК 

оказалось в прямой 

зависимости от состояния 

экономики регионов в 

предприятий. Важная роль в 

решении проблем 

экономической безопасности 

регионов и предприятий 

отводится современному 

менеджменту. 

Понятие «безопасность» 

определяется как состояние 

защищенности жизненно 

важных интересов. Однако в 

общественном сознании все 

еще сильны стереотипы 

восприятия безопасности как 

исключительно относящейся к 

сфере компетенции государства 

и специальных органов. Отсюда 

традиционно «слабое» 

понимание специфики этих 

проблем, прежде всего 

менеджерами предприятий и 

организаций, отнесение ими 

вопросов экономической 

безопасности к не основной 

деятельности. 

Дисциплина «Экономическая 

безопасность фирмы и 

конкурентоспособность» 

предусматривается детальное 

рассмотрение менеджмента 

риска в системе экономической 

безопасности. Лекционный курс 

программы закрепляется 

семинарскими занятиями, где 

проводятся практические 

расчеты по анализу и оценке 

угроз экономической 

безопасности и определяются 

пути снижения риска и 

антикризисном управлении 

Ожидаемые результаты: 

После прохождения 

дисциплины студент должен: 

знать экономическое 

содержание понятий 

«опасность», «без¬опасность», 

«национальная безопасность», 

«национальная сила 

foundations and factors that 

affect the competitiveness 

of the enterprise;  

* Consider the role of 

competitiveness in the 

economic security of an 

enterprise;  

* Analyze the 

competitiveness and 

comparative characteristics 

of the company. 

Brief description: in 

modern conditions, the 

national security of the 

Republic of Kazakhstan is 

directly dependent on the 

state of the economy of 

regions and enterprises. 

Modern management plays 

an important role in solving 

the problems of economic 

security of regions and 

enterprises. 

The concept of "security" is 

defined as the state of 

protection of vital interests. 

However, there are still 

strong stereotypes in the 

public mind regarding 

security as exclusively 

within the competence of 

the state and special bodies. 

Hence the traditional 

"weak" understanding of the 

specifics of these problems, 

primarily by managers of 

enterprises and 

organizations, and their 

attribution of economic 

security issues to non-core 

activities. 

The discipline "economic 

security of the company and 

competitiveness" provides a 

detailed review of risk 

management in the system 

of economic security. The 

lecture course of the 

program is fixed by 

seminars where practical 

calculations on the analysis 

and assessment of threats to 



Күтілетін нәтижелер:  Пәнді 

өткеннен кейін студент: 

"қауіп", "Қауіпсіздік", "Ұлттық 

қауіпсіздік", "мемлекеттің 

ұлттық күші" ұғымдарының 

экономикалық мазмұнын білу»; 

қауіпсіздік пен бәсекеге 

қабілеттілікке салыстырмалы 

талдау және бағалауды жүргізе 

білу 

Құзыреттілігі: кәсіпорында 

дағдарыстық жағдайларды 

диагностикалауды жүргізу 

дағдысы; 

* корпоративтік ресурстарды 

тиімсіз пайдалану салдарынан 

мүмкін болатын залалды 

болдырмау қабілеті; 

* ұйымдастырушылық-басқару 

шешімдерін табу қабілеті және 

олар үшін жауапкершілік 

көтере білу 

 

госу¬дарства»; 

уметь проводить оценку и 

сравнительный анализ 

безопасности и 

конкурентоспособности 

Компетенции: • навыки 

проведения диагностики 

кризисных ситуаций на 

предприятии; 

• способность 

предотвращать возможные 

ущербы вследствие 

неэффективного использования 

корпоративных ресурсов; 

• способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность 

economic security are 

carried out and ways of risk 

reduction and anti-crisis 

management are determined 

Expected results: after 

completing the course, the 

student must: 

know the economic content 

of the concepts "danger", 

"security", "national 

security", " national strength 

of the state»; 

to be able to conduct an 

assessment and comparative 

analysis of safety and 

competitiveness 

Competencies • * skills of 

conducting diagnostics of 

crisis situations in the 

enterprise; 

* ability to prevent possible 

damages due to inefficient 

use of corporate resources; 

* ability to find 

organizational and 

managerial solutions and 

willingness to take 

responsibility for them 

Модуль коды: БА 

Модуль атауы:  Бизнес-

аналитика 

Пән атауы:  Бизнес - 

үдерістерді моделдеу әдістері  

Пререквизиттер:  Деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау 

Постреквизиттер:  Өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: Бұл пәнді оқытудың 

мақсаты бизнес-процестерді 

моделдеудің теориялық 

негіздерін меңгеру, бизнес-

процестерді талдау әдістерімен 

танысу, сондай-ақ бизнес-

процестерді басқару саласында 

білім алу болып табылады. 

Пәннің міндеттері Ұйымның 

қызметін басқарудағы үдерістік 

тәсіл теориясын, бизнес-

үдерістерді сипаттаудың 

әдіснамасын және оларды 

қолдайтын бағдарламалық 

Код модуля:БА 

Название модуля: Бизнес-

аналитика 

Название дисциплины:  
Методы моделирования бизнес- 

процессов  

Пререквизиты:  Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики       

Постреквизиты:  
Производственная практика 

Цель: Целью изучения данной 

дисциплины является освоение 

теоретических основ 

моделирования бизнес-

процессов, знакомство с 

методами анализа бизнес-

процессов, а также получение 

знаний в области управления 

бизнес-процессами. 

Задачи дисциплины сводятся к 

изучению теории процессного 

подхода к управлению 

деятельности организации, 

Module codeВА: 

Module name: Business 

analytics 

Name of the course: 

Methods of modeling 

business processes  

Prerequisites: data 

Analysis and economic 

forecasting       

Post-requisites: Production 

practice 

Purpose: the purpose of 

studying this discipline is to 

master the theoretical 

foundations of business 

process modeling, get 

acquainted with the methods 

of business process analysis, 

and gain knowledge in the 

field of business process 

management. 

The objectives of the 

discipline are to study the 

theory of the process 



құралдарды меңгеруге 

негізделеді. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

оқу пәні бейіндік пәндерге 

жатады, 4 курста, 7 семестрде 

меңгеріледі. Оны зерттеу үшін 

экономикалық мазмұн курсы 

және оқу жоспарында көзделген 

ақпараттық жүйелерді әзірлеу 

және пайдалану бойынша 

кейбір курстар бойынша білім 

талап етіледі. "Бизнес - 

үдерістерді моделдеу әдістері" 

курсын оқу кезінде алынған 

білімдер мен дағдыларды 

студенттер өндірістік практика 

шеңберінде және бітіру 

біліктілік жұмысын жазу 

кезінде пайдалана алады. 

Күтілетін нәтижелер:  Осы 

пәнді оқуды аяқтаған 

студенттер:  

білуі тиіс: 

 

* бизнес-үдерістерді 

басқарудың жалпы ғылыми 

және нақты әдістерінің 

мазмұны; 

* қызметті сипаттау 

әдіснамасы; 

* әр түрлі пәндік қызмет 

салаларын сипаттау әдістемесі; 

білуі керек: 

 

* бизнес-процестерді модельдеу 

үшін құралдарды пайдалану; 

* әр түрлі әдістерді пайдалана 

отырып, бизнес-үдерістерді 

талдау; 

* бизнес-процестерді жетілдіру 

бойынша жобалар мен 

бағдарламалар шеңберінде 

басқару функцияларын жүзеге 

асыру. 

меңгеруі тиіс: 

* * үдерістік көзқарас және 

үдерістік-бағытталған ұйым 

туралы түсінік; 

* * үрдістерді басқарудың 

теориялық негіздері туралы 

түсінік; 

* бизнес-процестерді модельдеу 

методологий описания бизнес-

процессов и поддерживающих 

их программных средств. 

Краткое описание: Данная 

учебная дисциплина относится 

к профилирующим 

дисциплинам, осваивается на 4 

курсе, 7 семестр. Для ее 

изучения требуются знания по 

курсам экономического 

содержания и некоторым 

курсам по разработке и 

использованию 

информационных систем, 

предусмотренным учебным 

планом. Знания и навыки, 

полученные при изучении курса 

«Методы моделирования 

бизнес- процессов» могут быть 

использованы студентами в 

рамках производственной 

практики и при написании 

выпускной квалификационной 

работы. 

Ожидаемые результаты: 

Студенты, завершившие 

изучение данной дисциплины 

должны:  

должен знать: 

• содержание 

общенаучных и конкретных 

методов управления бизнес-

процессами; 

• методологии описания 

деятельности; 

• методики описания 

различных предметных 

областей деятельности; 

должен уметь: 

• использовать 

инструментарий для 

моделирования бизнес-

процессов; 

• анализировать бизнес-

процессы, используя для этого 

различные методы; 

• осуществлять 

управленческие функции в 

рамках проектов и программ по 

совершенствованию бизнес-

процессов. 

должен владеть: 

approach to managing the 

organization's activities, 

methodologies for 

describing business 

processes and supporting 

software tools. 

Brief description: This 

academic discipline belongs 

to the core disciplines, it is 

mastered in the 4th year, the 

7th semester. It requires 

knowledge of economic 

content courses and some 

courses on the development 

and use of information 

systems provided in the 

curriculum. The knowledge 

and skills acquired during 

the course "methods of 

modeling business 

processes" can be used by 

students in the framework of 

industrial practice and when 

writing a final qualifying 

work. 

Expected results: Students 

who have completed the 

study of this discipline 

should:  

need to know: 

* content of General 

scientific and specific 

methods of business process 

management; 

• methodology descriptions 

of the activities; 

* methods for describing 

various subject areas of 

activity; 

must be able to: 

* use tools for modeling 

business processes; 

* analyze business 

processes using various 

methods; 

* perform management 

functions in the framework 

of projects and programs to 

improve business processes. 

must own: 

* representation of the 

process approach and 



саласында қолданылатын 

заманауи бағдарламалық 

қамтамасыз ету туралы 

ұсыным. 

Құзыреттілігі:Кәсіпорынның 

бизнес-үдерістері мен АТ-

инфрақұрылымын жетілдіру 

және регламенттеу бойынша 

жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемесін 

орындау 

* Ұйымдастырушылық-басқару 

шешімдерін табуға қабілетті 

және олар үшін жауапты болуға 

дайын  

* * Стратегиялық мақсаттарға 

қол жеткізуді және бизнес-

үдерістерді қолдауды 

қамтамасыз ететін 

кәсіпорынның АТ-

инфрақұрылымының 

компоненттерін жобалау және 

енгізу  

• представлением о 

процессном подходе и 

процессно-ориентированной 

организации; 

• представлением о 

теоретических основах 

управления процессами; 

• представлением о 

современном программном 

обеспечении, используемом в 

сфере моделирования бизнес-

процессов. 

Компетенции: • Выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

• Способен находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность  

• Проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-

инфраструктурыпредприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

process-oriented 

organization; 

* presentation of the 

theoretical foundations of 

process management; 

* presentation of modern 

software used in business 

process modeling. 

Competencies • * Perform 

feasibility studies of 

projects to improve and 

regulate business processes 

and it infrastructure of the 

enterprise 

* Able to find 

organizational and 

managerial solutions and 

ready to take responsibility 

for them  

* Design and implement 

enterprise it infrastructure 

components that support 

strategic goals and business 

processes 

Модуль коды: БА 

Модуль атауы:  Бизнес-

аналитика 

Пән атауы:  
Макроэкономикалық модельдер  

Пререквизиттер:  Деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау 

Постреквизиттер:  Өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: Мақсаты-қазіргі 

макроэкономикалық ғылым 

саласында білім алушылардың 

білімін кеңейту және тереңдету, 

ғылыми экономикалық 

көзқарасты қалыптастыру, 

нарықтық экономика 

жағдайында шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің мінез-

құлқының әр түрлі 

деңгейлеріндегі экономикалық 

жағдайларды талдау және 

Код модуля:БА 

Название модуля: Бизнес-

аналитика 

Название дисциплины:  
Макроэкономические модели  

Пререквизиты:  Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики       

Постреквизиты:  

Производственная практика 

Цель: Цель- расширение и 

углубление знаний 

обучающихся в области 

современной 

макроэкономической науки, 

формирование научного 

экономического мировоззрения, 

умения анализировать и 

прогнозировать экономические 

ситуации на разных уровнях 

поведения хозяйствующих 

субъектов в условиях рыночной 

Module code:ВА 

Module name: Business 

analytics 

Discipline name: 
Macroeconomic models  

Prerequisites: data 

Analysis and economic 

forecasting       

Post-requisites: Production 

practice 

Goal: the Goal is to expand 

and deepen students ' 

knowledge in the field of 

modern macroeconomic 

science, to form a scientific 

economic Outlook, to 

analyze and forecast 

economic situations at 

different levels of behavior 

of economic entities in a 

market economy. 

Tasks of the discipline:  



болжау. 

Пәннің міндеттері:  

* заманауи макроэкономикалық 

тұжырымдамалар мен 

модельдерді теориялық 

меңгеру; 

* макроэкономикалық 

процестерді зерттеудің 

практикалық дағдыларын 

меңгеру; 

* * ұйымдық-экономикалық 

қайта құрудың объективті 

қажеттілігін жоюға мүмкіндік 

беретін кәсіпкерлік қызметті 

қалыптастыру және дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: Пәнде 

әлемдік және отандық 

экономикалық ғылымның 

соңғы жетістіктерінің 

нәтижелерін ескере отырып, 

теориялық макроэкономикалық 

модельдер оқытылады. Бұл 

тәсіл макроэкономикалық 

талдау және ашық ұлттық 

экономиканы басқару 

саласында мамандарды кешенді 

даярлау жөніндегі 

мүмкіндіктерді едәуір 

кеңейтуге мүмкіндік береді 

Күтілетін нәтижелер:  

Макродеңгейде нақты 

экономикалық үдерістердің 

даму болжамдарын 

қалыптастыру;  

Кәсіби салада ғылыми 

зерттеулер жүргізу әдістемесі 

мен әдіснамасын білу; 

Білу-макродеңгейде қазіргі 

экономиканың қызмет ету 

заңдылықтарын білу; 

Құзыреттілігі: Пәнді оқу үрдісі 

келесі құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған: 

* макроэкономика саласындағы 

білімді меңгеру, қоғамда болып 

жатқан әлеуметтік-маңызды 

мәселелер мен процестерді 

талдауға және болашақта 

олардың мүмкін болатын 

дамуын болжауға қабілетті; 

* экономикалық үрдістер мен 

құбылыстарды сипаттау 

экономики. 

Задачи дисциплины:  

• теоретическое освоение 

современных 

макроэкономических 

концепций и моделей; 

• приобретение 

практических навыков 

исследования 

макроэкономических 

процессов; 

• формирование и 

развитие предпринимательской 

бдительности, позволяющей 

уловить объективную 

необходимость 

организационно-экономических 

преобразований. 

Краткое описание: В 

дисциплине изучаются 

теоретические 

макроэкономические модели с 

учетом результатов последних 

достижений мировой и 

отечественной экономической 

науки. Данный подход позволит 

значительно расширить 

возможности по комплексной 

подготовке специалистов в 

области макроэкономического 

анализа и управления открытой 

национальной экономикой 

Ожидаемые результаты: 
Уметь - формировать прогнозы 

развития конкретных 

экономических процессов на 

макроуровне;  

Иметь навыки - владения 

методикой и методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной сфере; 

Знать - закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макроуровне; 

Компетенции: Процесс 

изучения дисциплины 

направлен на формирование 

следующих компетенций: 

• владеть знаниями в 

области макроэкономики, 

 

* theoretical development of 

modern macroeconomic 

concepts and models; 

* acquisition of practical 

skills in the study of 

macroeconomic processes; 

* formation and 

development of 

entrepreneurial vigilance 

that allows you to capture 

the objective need for 

organizational and 

economic changes. 

Brief description: the 

discipline studies theoretical 

macroeconomic models 

based on the results of the 

latest achievements of world 

and domestic economic 

science. This approach will 

significantly expand the 

opportunities for 

comprehensive training of 

specialists in the field of 

macroeconomic analysis 

and management of the 

open national economy 

Expected results: be Able to 

form forecasts for the 

development of specific 

economic processes at the 

macro level;  

Have skills-knowledge of 

the methodology and 

methodology of scientific 

research in the professional 

field; 

Know-patterns of 

functioning of the modern 

economy at the macro level; 

Competencies: the process 

of studying the discipline is 

aimed at forming the 

following competencies: 

* possess knowledge in the 

field of macroeconomics, 

able to analyze socially 

significant problems and 

processes occurring in 

society, and predict their 

possible development in the 



негізінде стандартты теориялық 

және эконометриялық 

модельдерді құру, алынған 

нәтижелерді талдау және 

мазмұнды түсіндіру; 

* макроэкономикалық 

жүйелердің қызмет ету 

ерекшеліктерін көрсететін 

экономикалық әдебиеттермен 

жұмыс істеу саласындағы 

білімді меңгеру 

 

способен анализировать 

социально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем; 

• владеть приемами 

проецирования полученных 

знаний, на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты; 

• владеть знаниями в 

области работы с 

экономической литературой, 

отражающей особенности 

функционирования 

макроэкономических систем; 

future; 

* possess techniques for 

projecting the acquired 

knowledge, build standard 

theoretical and econometric 

models based on the 

description of economic 

processes and phenomena, 

analyze and interpret the 

results in a meaningful way; 

* possess knowledge in the 

field of working with 

economic literature that 

reflects the features of the 

functioning of 

macroeconomic systems; 

Модуль коды:БА 

Модуль атауы: Бизнес-

аналитика 

Пән атауы:  Кәсіпорын 

тәуекелдерін талдау және 

басқару  

Пререквизиттер: Кәсіпорын 

қызметін экономикалық талдау, 

инвестициялық талдау 

Постреквизиттер: өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: курстың мақсаты: 

техникалық сала объектілері 

мен процесстерінің 

тәуекелдерін бағалау және 

басқару саласында 

студенттердің берік теориялық 

білімдері мен практикалық 

дағдыларын алудан тұрады.  

Пәннің міндеттері:  

* жүйелік талдаудың, жүйелер 

мен процестердің тәуекелдерін 

модельдеу мен басқарудың 

теориялық және әдіснамалық 

негіздерін зерттеу;  

* тәуекелдерді басқару жүйесін 

әзірлеу және енгізудің 

теориялық негіздерін зерттеу; 

* тәуекелдерді талдауды, 

бағалауды және басқаруды 

Код модуля:БА 

Название модуля: Бизнес-

аналитика 

Название дисциплины:    
Анализ и управление рисками 

предприятия 

Пререквизитты:Экономически

й анализ деятельности 

предприятия, Инвестиционный 

анализ 

Постреквизиты: 

Производственная практика 

Цель: Цель курса состоит в 

получении студентами прочных 

теоретических знаний и 

практических навыков в 

области оценки и управления 

рисками объектов и процессов 

техносферы.  

Задачи дисциплины:  

• изучение теоретических 

и методологических основ 

системного анализа, 

моделирования и управления 

рисками систем и процессов;  

• изучение теоретических 

основ разработки и внедрения 

систем управления рисками; 

• освоение практического 

блока заданий с 

Module code:ВА 

Module name: Business 

analytics 

Discipline name:   
Enterprise risk analysis and 

management Prerequisites: 

Economic analysis of the 

company's activities, 

Investment analysis 

Post-requisites: Production 

practice 

Objective: the aim of the 

course is to provide students 

with solid theoretical 

knowledge and practical 

skills in the field of risk 

assessment and management 

of technosphere objects and 

processes.  

Tasks of the discipline:  

 

* study of theoretical and 

methodological foundations 

of system analysis, 

modeling, and risk 

management of systems and 

processes;  

* study of the theoretical 

basis for developing and 

implementing risk 



қамтамасыз ететін 

бағдарламалық өнімдерді 

пайдалана отырып, 

тапсырмалардың практикалық 

блогын игеру 

Қысқаша сипаттамасы: 
"кәсіпорын тәуекелдерін талдау 

және басқару" пәні 6B04101 - 

"Экономика"мамандығы 

бойынша мамандарды 

дайындауда ерекше өзектілікке 

ие. Ол дағдарыс ұғымын 

кеңейтуге, оның экономикалық 

және әлеуметтік мәнін ашуға, 

дағдарысқа қарсы басқару 

шешімдерін қабылдау кезінде 

тәуекелдермен өзара 

байланысы мен өзара 

шарттылығын көрсетуге 

арналған. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді 

оқу нәтижесінде студент  

білуге: 

* нарықтық жағдайдағы 

дағдарыстар мен тәуекелдердің 

объективті табиғаты, өзара 

байланыс және өзара 

шарттылық; 

* дағдарысқа қарсы реттеу 

процесінде кәсіпорынның 

тәуекелдері мен дағдарыстарын 

басқару пәні мен объектісі; 

* тәуекелдер мен 

дағдарыстардың негізгі 

классификациялық 

сипаттамалары, стратегиялық 

және тактикалық басқарудың 

әдістері, модельдері мен 

тәсілдері; 

білу: 

* кәсіпорынның өміршеңдік 

циклінің әр түрлі кезеңдерінде 

жұмыс істеу процесінде сыртқы 

және ішкі жағдайлар мен 

тәуекелдер факторларын 

анықтау; 

* тәуекелдер мен 

дағдарыстарды бағалау 

критерийлерін қолдану; 

* кәсіпорынды қаржылық 

сауықтыру үшін дағдарысқа 

қарсы реттеудің стратегиялық 

использованием программных 

продуктов, обеспечивающих 

проведение анализа, оценки и 

управления рисками 

Краткое описание: 

Дисциплина «Анализ и 

управление рисками 

предприятия» имеет особую 

актуальность при подготовке 

специалистов по специальности 

6B04101 - «Экономика». Она 

призвана расширить понятие 

кризиса, раскрыть его 

экономическую и социальную 

сущность, показать взаимосвязь 

и взаимообусловленность с 

рисками при принятии 

антикризисных управленческих 

решений. 

Ожидаемые результаты: В 

результате изучения 

дисциплины студент должен  

знать: 

• объективную природу 

кризисов и рисков в рыночных 

условиях, ихвзаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

• предмет и объект 

управления рисками и 

кризисами предприятия в 

процессе антикризисного 

регулирования; 

• основные 

классификационные 

характеристики рисков и 

кризисов, методы, модели и 

приемы стратегического и 

тактического управленияими; 

уметь: 

• выявлять внешние и 

внутренние условия и факторы 

рисков и кризисов в процессе 

функционирования 

предприятия на разных этапах 

его жизненного цикла; 

• применять критерии 

оценки рисков и кризисов; 

• вырабатывать 

стратегические и тактические 

меры антикризисного 

регулирования для финансового 

оздоровления предприятия; 

management systems; 

* mastering a practical set 

of tasks using software 

products that provide 

analysis, assessment and 

risk management 

Brief description: the 

Discipline "enterprise risk 

Analysis and management" 

is particularly relevant for 

training specialists in the 

specialty 6B04101 - 

"Economics". It is intended 

to expand the concept of a 

crisis, to reveal its economic 

and social essence, to show 

the relationship and 

interdependence with risks 

when making anti-crisis 

management decisions. 

Expected results: as a 

result of studying the 

discipline, the student must  

know: 

* the objective nature of 

crises and risks in market 

conditions, and their 

interconnectedness and 

interdependence; 

* subject and object of 

enterprise risk and crisis 

management in the process 

of anti-crisis regulation; 

* main classification 

characteristics of risks and 

crises, methods, models and 

techniques of strategic and 

tactical management; 

be able 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; 

• apply criteria for the 

evaluation of risks and 

crises; 

* develop strategic and 

tactical anti-crisis 

management measures for 

the financial recovery of the 



және тактикалық шараларын 

әзірлеу; 

Құзыреттіліктер: • қаржылық 

менеджменттің іргелі 

концепцияларын меңгеру. 

* компания құнының өсуіне 

бағытталған қазіргі заманғы 

қаржылық басқарудың 

теориясы мен тәжірибесін білу. 

* ақша ағындарын 

эконометриялық, қаржылық 

талдау және болжау және 

тәуекелдерді бағалау біліктері 

мен дағдылары 

 

Компетенции:  Освоение 

фундаментальных концепций 

финансового менеджмента. 

• знание теории и 

практики современного 

финансового управления, 

направленного на рост 

стоимости компании. 

• умения и навыки 

эконометрического, 

финансового анализа и 

прогнозирования денежных 

потоков и оценки рисков. 

 

enterprise; 

Competencies • * 

Mastering fundamental 

concepts of financial 

management. 

* knowledge of the theory 

and practice of modern 

financial management 

aimed at increasing the 

company's value. 

* skills in econometric, 

financial analysis and 

forecasting of cash flows 

and risk assessment. 

 

Модуль коды:БА 

Модуль атауы: Бизнес-

аналитика 

Пән атауы: Жобаларды 

экономикалық талдау  

Пререквизиттер: Кәсіпорын 

қызметінің экономикалық 

талдауы, инвестициялық талдау 

Постреквизиттер: өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: курстың негізгі 

мақсаты барлық факторларға 

егжей-тегжейлі талдау жасау 

негізінде жобаны әзірлеу және 

іске асыру іскерлігін 

қалыптастыру болып табылады. 

Міндеттер: 

* Жобаларды басқарудың 

қажеттілігі мен мәнін анықтау; 

* Жобалық циклді зерттеу және 

жобаның өмірлік циклі 

фазаларының шамамен 

мазмұнын анықтау; 

* Жобалық циклдің негізгі 

фазалары (инвестициялық 

мүмкіндіктерді талдаудан 

бастап жобаны жабғанға дейін) 

бойынша функцияларды 

(жоспарлау, бақылау, талдау, 

мониторинг, бағалау және т.б.) 

және кіші жүйелерді (сапаны, 

уақытты, тәуекелдерді және т. 

б. басқару) қарастыру. 

Қысқаша сипаттама: 

"жобаларды экономикалық 

талдау" пәні 6B04101 – 

"Экономика"мамандығы 

Код модуля:БА 

Название модуля: Бизнес-

аналитика 

Название дисциплины: 

Экономический анализ 

проектов  

Пререквизиты: 

Экономический анализ 

деятельности предприятия, 

Инвестиционный анализ 

Постреквизиты: 

Производственная практика 

Цель: Основной целью курса 

является выработка умения 

разработки и реализации 

проекта на основе детального 

анализа всех существующих 

факторов. 

Задачи: 

• Определить 

необходимость и сущность 

управления проектами; 

• Изучить проектный цикл 

и определить примерное 

содержание фаз жизненного 

цикла проекта; 

• Рассмотреть функции 

(планирование, контроль, 

анализ, мониторинг, оценка, и 

т.д.) и подсистемы (управление 

качеством, временем, рисками и 

т.д.) по основным фазам 

проектного цикла (от анализа 

инвестиционных возможностей 

до закрытия проекта). 

Краткое описание: 

Дисциплина «Экономический 

Module code:ВА 

Module name: Business 

analytics 

Discipline name: Economic 

analysis of projects  

Prerequisites: Economic 

analysis of the company's 

activities, Investment 

analysis 

Post-requisites: Production 

practice 

Goal: The main goal of the 

course is to develop the 

ability to develop and 

implement a project based 

on a detailed analysis of all 

existing factors. 

Tasks: 

* Identify the need and 

nature of project 

management; 

* Study the project cycle 

and determine the 

approximate content of the 

phases of the project life 

cycle; 

* Review functions 

(planning, control, analysis, 

monitoring, evaluation, etc.) 

and subsystems (quality, 

time, risk management, etc.) 

for the main phases of the 

project cycle (from analysis 

of investment opportunities 

to project closure). 

Brief description: the 

Discipline "Economic 



бойынша мамандарды 

дайындауда ерекше өзектілікке 

ие. Ол жоба ұғымын, оның 

экономикалық талдауын 

кеңейтуге, оның экономикалық 

және әлеуметтік мәнін ашуға, 

дағдарысқа қарсы басқару 

шешімдерін қабылдау кезінде 

тәуекелдермен өзара 

байланысы мен өзара 

шарттылығын көрсетуге 

арналған. Оқу-әдістемелік 

кешен студенттерге әрі қарай 

қаржылық мамандануға қажетті 

іргелі білім алуға, жобалық 

талдаудың негізгі ұғымдары 

мен әдістері туралы, сондай-ақ 

нақты 

Күтілетін нәтижелер:  пәнді 

оқу барысында студенттер 

жалпы ғылыми таным әдісі, 

экономикалық білімнің арнайы 

саласы және практикалық 

қызметтің белгілі бір түрі, оның 

түрлері және басқа 

ғылымдармен өзара байланысы 

туралы түсінікке ие болуы тиіс. 

Білуге: 

* Жоба циклы және жобаның 

өмірлік циклы фазаларының 

шамамен мазмұны; 

* Жобалық циклдің негізгі 

фазалары бойынша функциялар 

мен кіші жүйелер; 

* Инвестициялау тәуекелдерін 

талдау әдістері 

Білу: 

* білім алуды тәжірибеде 

қолдану. 

* нәтижелі көрсеткіштің 

өзгеруіне факторлардың әсерін 

бағалау; 

есеп айырысу нәтижелері 

бойынша дұрыс қорытынды 

беру; 

Құзыреттілігі: талдау 

қызметтерін ұсыну; 

* стратегиялық шешімдер 

қабылдау барысында 

көшбасшы болу. 

• экономикалық ойлау қабілеті; 

қаржылық есептілікті талдау 

анализ проектов» имеет особую 

актуальность при подготовке 

специалистов по специальности 

6B04101 – «Экономика». Она 

призвана расширить понятие 

проект, его экономический 

анализ, раскрыть его 

экономическую и социальную 

сущность, показать взаимосвязь 

и взаимообусловленность с 

рисками при принятии 

антикризисных управленческих 

решений. Учебно-методический 

комплекс позволяет студентам 

получить фундаментальные 

знания, необходимые для 

дальнейшей финансовой 

специализации, об основных 

понятиях и методах проектного 

анализа, а также умение 

применить результаты. 

Ожидаемые результаты: В 

процессе изучения дисциплины 

студенты должны иметь 

представление об анализе как 

общенаучном методе познания, 

специальной отрасли 

экономических знаний и 

определенном виде 

практической деятельности, его 

видах и взаимосвязи с другими 

науками. 

Знать: 

 Проектный цикл и 

примерное содержание фаз 

жизненного цикла проекта; 

 Функции и подсистемы по 

основным фазам проектного 

цикла; 

 Методы анализа рисков 

инвестирования 

Уметь: 

 использовать получение 

знания на практике. 

 оценивать влияние факторов 

на изменение результативного 

показателя; 

давать верное заключение по 

результатам расчетов; 

Компетенции: предоставлять 

аналитические услуги; 

 быть лидером в процессе 

analysis of projects" is 

particularly relevant for 

training specialists in the 

specialty 6B04101 - 

"Economics". It is intended 

to expand the concept of a 

project, its economic 

analysis, to reveal its 

economic and social 

essence, to show the 

relationship and 

interdependence with risks 

when making anti-crisis 

management decisions. The 

educational and 

methodological complex 

allows students to obtain 

fundamental knowledge 

necessary for further 

financial specialization, 

about the basic concepts and 

methods of project analysis, 

as well as the ability to 

apply the results. 

Expected result: In the 

course of studying the 

discipline, students should 

have an idea of analysis as a 

General scientific method of 

knowledge, a special branch 

of economic knowledge and 

a certain type of practical 

activity, its types and 

relationship with other 

Sciences. 

Facts: 

• The project cycle and 

sample maintenance phases 

of the project life cycle; 

* Functions and subsystems 

for the main phases of the 

project cycle; 

• Methods of analysis of the 

risks of investing 

Be able to: 

* use knowledge acquisition 

in practice. 

* evaluate the impact of 

factors on changes in the 

performance indicator; 

give a correct conclusion 

based on the results of 



және негізделген 

инвестициялық, кредиттік және 

қаржылық шешімдерді 

қабылдау қабілеті; 

принятия стратегических 

решений. 

 способность к 

экономическому образу 

мышления; способность 

анализировать финансовую 

отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые 

решения. 

 

 

 

 

 

 

calculations; 

Competencies: provide 

analytical services; 

* be a leader in strategic 

decision - making. 

• ability to think 

economically; ability to 

analyze financial statements 

and make informed 

investment, credit, and 

financial decisions. 

Модуль коды:ФЭК 

Модуль атауы: Фирма 

экономикасы және кәсіпкерлік 

Пән атауы: Еңбек экономикасы 

және нормалау  

Пререквизиттер: Кәсіпорын 

экономикасы 

Постреквизиттер: өндірістік 

тәжірибе 

Мақсаты: Пәннің мақсаты-

студенттердің Еңбекті 

нормалау саласында қазіргі 

заманғы білімді, іскерлікті және 

практикалық дағдыларды игеру, 

еңбекті нормалаудың негізгі 

әдістерін меңгеру, 

кәсіпорындардың 

(ұйымдардың) бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз 

ететін ұйымдастырушылық 

жаңалықтарды әзірлеу және 

іске асыру мақсатында еңбек 

процестерін зерттеу. 

Пәннің міндеттері: 

* студенттердің еңбекті 

нормалаудың әдістемелік 

негіздерін меңгеруі; 

* қазіргі заманғы әдістерді 

меңгеру, жұмыс уақытын 

зерттеу, еңбек процестерін 

талдау, өндірістегі және 

басқарудағы еңбек 

шығындарының нормаларын 

белгілеу әдістерін меңгеру; 

* кәсіпорындар мен ұйымдарда 

Еңбекті нормалауды 

Код модуля:ЭФП 

Название модуля: Экономика  

фирмы и предпринимательства 

Название дисциплины: 

Экономика и нормирование 

труда  

Пререквизиты: Экономика 

предприятия 

Постреквизиты: 
Производственная практика 

Цель: Целью дисциплины 

является приобретение 

студентами современных 

знаний, умений и практических 

навыков в области 

нормирования труда, овладение 

основными методами 

нормирования труда, изучения 

трудовых процессов с целью 

разработки и реализации 

организационных 

нововведений, обеспечивающих 

конкурентоспособность 

предприятий (организаций). 

Задачи дисциплины: 

• усвоение студентами 

методических основ 

нормирования труда; 

• овладение 

современными методами, 

исследования рабочего 

времени, анализа трудовых 

процессов, методами 

установления норм затрат труда 

в производстве и управлении; 

• ознакомление с 

Module code: EFE 

Module name: Economics 

of the firm and 

entrepreneurship 

The name of the 

discipline: Economics and 

regulation of labor /DB/VK 

Prerequisites: Economics 

of enterprise 

Post-requisites: Production 

practice 

Purpose: the purpose of the 

discipline is to acquire 

modern knowledge, skills 

and practical skills in the 

field of labor regulation, 

mastering the main methods 

of labor regulation, studying 

labor processes in order to 

develop and implement 

organizational innovations 

that ensure the 

competitiveness of 

enterprises (organizations). 

Tasks of the discipline: 

* mastering the 

methodological foundations 

of labor rationing by 

students; 

* mastering modern 

methods, research of 

working time, analysis of 

labor processes, methods of 

establishing labor costs in 

production and 

management; 



басқарудың 

ұйымдастырушылық 

формаларымен танысу. 

Қысқаша сипаттамасы: 
"Экономика және Еңбекті 

нормалау" оқу пәнінің 

маңыздылығы мен өзектілігі 

еңбек өнімділігінің өсу резервін 

анықтау, жұмыс уақытының 

нормативтерін анықтау, 

қайталанатын өндірістік-еңбек 

операцияларының оңтайлы 

ұзақтығын негіздеу, жұмыс 

орындары мен еңбек 

жағдайларын ұтымды 

ұйымдастыруды анықтау, 

еңбекті ұйымдастыру мен 

нормалаудың қолданыстағы 

практикасына қызметкерлердің 

қазіргі заманғы еңбек тәсілдері 

мен әдістерінің қосымшасы, 

прогрессивті нормативтік 

базаны қалыптастыру, еңбек 

ақы төлеудің оңтайлы нысанын 

таңдау, еңбек өнімділігін 

арттыру, еңбек өнімділігін 

тиімді ынталандыруға 

мүмкіндік береді. Оқу пәні 

білім алушыларда еңбекті 

ұйымдастыру, нормалау 

саласындағы білімді, іскерлікті 

және дағдыларды 

қалыптастырады. Еңбекті 

ұйымдастыру, нормалау, 

регламенттеу және төлеу 

туралы ғылым экономика, 

кәсіпорындарды жоспарлау 

және ұйымдастыру бойынша 

салалық пәндермен ұштасады, 

өйткені олар сондай-ақ 

кәсіпорындардың нақты 

жағдайларында еңбекті 

ұйымдастыру мен өндірісті 

ұйымдастырудың жалпы 

заңдылықтарының пайда 

болуының ерекше нысандарын 

зерттейді. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді 

меңгеру нәтижесінде студент: 

Білуге: 

* еңбекті ғылым ретінде 

нормалау ерекшелігі, оның 

организационными формами 

управления нормированием 

труда на предприятиях и в 

организациях. 

Краткое описание: 

Актуальность и значение 

учебной дисциплины 

«Экономика и нормирование 

труда» определяются тем, что 

выявление резервов роста 

производительности труда, 

определение нормативов 

рабочего времени, обоснование 

оптимальной 

продолжительности 

повторяющихся 

производственно-трудовых 

операций, выявление 

рациональной организации 

рабочих мест и условий труда, 

приложение современных 

приемов и методов труда 

работников к действующей 

практике организации и 

нормирования труда, 

формирование прогрессивной 

нормативной базы, выбор 

оптимальной формы оплаты 

труда, позволяющей 

эффективно стимулировать 

производительность труда 

работников. Учебная 

дисциплина формирует у 

обучающихся знания, умения и 

навыки в области организации, 

нормирования труда. Наука об 

организации, нормировании, 

регламентации и оплате труда 

соприкасается с отраслевыми 

дисциплинами по экономике, 

планированию и организации 

предприятий, т.к. они 

исследуют также 

специфические формы 

проявления общих 

закономерностей организации 

труда и производства в 

конкретных условиях 

предприятий. 

Ожидаемые результаты: В 

результате освоения 

дисциплины студент должен: 

* familiarization with 

organizational forms of 

labor regulation 

management in enterprises 

and organizations. 

Brief description: the 

Relevance and value of the 

discipline "Economics and 

the regulation of labor" are 

determined by the fact that 

the identification of reserves 

growth in labor 

productivity, determination 

of standards for working 

time, the rationale for 

optimal duration of 

repetitive labor operations, 

identifying the rational 

organization of jobs and 

working conditions, the 

application of modern 

techniques and methods of 

employees to the current 

practices of the organization 

and regulation of labor, 

establishing a progressive 

regulatory framework, 

choice of optimal forms of 

remuneration, it allows you 

to effectively stimulate the 

productivity of employees. 

The educational discipline 

forms students ' knowledge, 

skills and abilities in the 

field of organization and 

labor regulation. The 

science of organization, 

regulation, regulation, and 

remuneration of labor 

comes into contact with 

industry disciplines in 

Economics, planning, and 

organization of enterprises, 

since they also explore 

specific forms of 

manifestation of General 

patterns of labor 

organization and production 

in specific conditions of 

enterprises. 

Expected results: as a 

result of mastering the 



пәні, міндеттері, зерттеу 

әдістері; 

* еңбек қатынастарының негізі 

ретінде еңбекті 

ұйымдастырудың орны мен 

рөлі; 

* кәсіпорындағы еңбек 

процесін реттеу саласындағы 

заңдар; 

* қызметкердің жеке тұлға және 

кәсіпқой ретінде дамуының 

заманауи тенденциялары; 

Білу:  

* Еңбекті нормалауды енгізу  

технологиясын практикада 

табысты қолдану; 

* ұйымның дамуын 

қалыптастыру кезінде еңбек 

процестерін зерттеудің түрлі 

әдістерін іске қосу; 

* кәсіпорындағы еңбек 

процесін талдау бойынша 

ақпаратты жүйелеу және 

жалпылау; 

Меңгеруі: 

* тиісті терминологиямен; 

* кадр қызметінің құжаттарын 

жасау дағдысы; 

* жұмыс уақытын тиімді 

жоспарлау дағдысы. 

Құзыреттіліктер: пәнді 

меңгеру келесі құзыреттерді 

қалыптастыруға бағытталған: 

* өз қызметінде нормативтік 

құқықтық құжаттарды қолдана 

алады; 

• ақпараттық қауіпсіздік, оның 

ішінде мемлекеттік құпияны 

қорғау;  

* қойылған экономикалық 

міндеттерді шешу үшін қажетті 

деректерді жинау, талдау және 

өңдеуді жүзеге асыруға 

қабілетті; 

Знать: 

• специфику 

нормирования труда, как науки, 

ее предмет, задачи, методы 

изучения; 

• место и роль 

организации труда как основы 

трудовых отношений; 

• законы в области 

регулирования трудового 

процесса на предприятии; 

• современные тенденции 

развития работника как 

личности и профессионала; 

Уметь:  

• успешно применять на 

практике технологии внедрения 

нормирования труда; 

• задействовать при 

формировании развития 

организации различные методы 

изучения трудовых процессов; 

• систематизировать и 

обобщать информацию по 

анализу трудового процесса на 

предприятии; 

Владеть: 

• соответствующей 

терминологией; 

• навыками составления 

документов кадровых служб; 

• навыками эффективного 

планирования рабочего 

времени. 

Компетенции:   Освоение 

дисциплины направлено на 

формирование следующих 

компетенций: 

• умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности; 

• информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны;  

• способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

discipline, the student must: 

Know: 

* specifics of labor 

regulation as a science, its 

subject, tasks, and methods 

of study; 

* place and role of labor 

organization as the basis of 

labor relations; 

* laws in the field of 

regulation of the labor 

process at the enterprise; 

* current trends in employee 

development as a person 

and professional; 

Be able to:  

* successfully apply 

technologies for 

implementing labor 

standards in practice; 

* use various methods of 

studying labor processes in 

shaping the organization's 

development; 

* systematize and 

summarize information on 

the analysis of the labor 

process in the enterprise; 

Own: 

• appropriate 

terminology; 

* skills in drafting 

documents for HR services; 

* skills for effective work 

time planning. 

Competencies: the 

development of the 

discipline is aimed at the 

formation of the following 

competencies: 

* is able to use normative 

legal documents in their 

activities; 

* information security, 

including protection of state 

secrets;  

* able to collect, analyze 

and process data necessary 

for solving economic 

problems; 

Модуль коды: ЭЖБӘ 

Модуль атауы:  

Код модуля: МППЭ 

Название модуля: Методы 

Module code: MPFE 

Module name:  Methods of 



Экономикадағы жоспарлау 

және болжау әдістері 

Пән атауы: Кәсіпорын 

қызметін жоспарлау және 

болжау 

Пререквизиттер: деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау 

Постреквизиттер: дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Пәннің мақсаты 

шаруашылық жүргізудің 

әртүрлі деңгейлерінде 

басқарушылық шешімдерді 

әзірлеу және қабылдау кезінде 

жоспарлау және болжау туралы 

білім жүйесін қалыптастыру 

болып табылады. 

Пәнді оқытудың міндеттері: 

* нарық жағдайында болжау 

мен жоспарлаудың ғылыми 

негіздерін қарастыру;  

* кәсіпорынды басқарудағы 

болжамдау мен жоспарлаудың 

негізгі әдістерін пайдалану 

дағдыларын меңгеру;  

* кәсіпорынды Фирмаішілік 

жоспарлау және бизнес-

жоспарлау ерекшеліктерін 

зерттеу  

Қысқаша сипаттамасы: 

"кәсіпорын қызметін жоспарлау 

және болжау" кәсіби циклге 

жатады. Бұл пән кәсіби 

дайындықтың орталық бөлігі 

болып табылады, ал курс 

пәнаралық сипатқа ие. Ол 

экономика, статистика, 

Кәсіпорын экономикасы, 

персоналды басқару, 

Кәсіпкерлік қызмет негіздері 

сияқты курстарды оқу кезінде 

алған білімдеріне қисынды 

сүйеніп отырады. 

Күтілетін нәтижелер: 

"кәсіпорын қызметін жоспарлау 

және болжау" пәнінің 

мазмұнын меңгеру нәтижесінде 

студент білуі тиіс:  

білуге:  

планирования и 

прогнозирования в экономике 

Название дисциплины: 

Планирование и 

прогнозирование деятельности 

предприятия  

Пререквизиты: Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью дисциплины 

является формирование 

системы знаний о 

прогнозировании и 

планировании при разработке и 

принятии управленческих 

решений на разных уровнях 

хозяйствования. 

Задачи изучения дисциплины: 

• рассмотрение научных основ 

прогнозирования и 

планирования в условиях 

рынка;  

• овладение навыками 

пользования основными 

методами прогнозирования и 

планирования в управлении 

предприятии;  

• исследование особенностей 

внутрифирменного 

планирования и бизнес-

планирования предприятии. 

Краткое описание: 
«Планирование и 

прогнозирование деятельности 

предприятия» относится к 

профессиональному циклу. 

Данная дисциплина является 

центральной частью 

профессиональной подготовки, 

а курс имеет 

междисциплинарный характер. 

Она логически опирается на 

знания, полученные при 

изучении таких курсов как 

экономика, статистика, 

экономика предприятия, 

управление персоналом, основы 

предпринимательской 

planning and forecasting in 

the economy 

The name of the 

discipline: Planning and 

forecasting activities of the 

enterprise  

Prerequisites: data 

Analysis and economic 

forecasting 

Post-requirements: 
Writing and defending a 

thesis (project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: the purpose of the 

discipline is to form a 

system of knowledge about 

forecasting and planning in 

the development and 

adoption of management 

decisions at different levels 

of management. 

Tasks of studying the 

discipline: 

* consideration of the 

scientific basis of 

forecasting and planning in 

market conditions;  

• mastering the skills of 

using the main methods of 

forecasting and planning in 

enterprise management;  

* study of the features of 

intra-company planning and 

business planning of the 

enterprise. 

Brief description: 

"Planning and forecasting of 

the company's activities" 

refers to the professional 

cycle. This discipline is a 

Central part of professional 

training, and the course is 

interdisciplinary in nature. It 

is logically based on the 

knowledge gained during 

the study of such courses as 

Economics, statistics, 

enterprise Economics, 

personnel management, and 

business fundamentals. 

Expected results: as a 

result of mastering the 



* ұлттық экономиканың, оның 

салаларының, өңірлік 

буындардың дамуын болжау 

және жоспарлау негіздері;  

* болжау және жоспарлау 

процестерін ұйымдастыру;  

* болжамдау және жоспарлау 

әдіснамасының мазмұны, 

болжамдау және жоспарлаудың 

негізгі әдістері  

білу:  

* елдің, өңірлердің, сондай-ақ 

халық шаруашылығы 

салаларының экономикалық 

дамуының қажеттіліктерін, 

мақсаттары мен 

басымдықтарын талдау;  

* болжау және жоспарлау 

әдістерін тәжірибеде қолдану;  

* экономикалық үдерістер 

динамикасының сипатына әсер 

ететін факторларды анықтау.  

меңгеруі:  

* әлеуметтік болжаммен 

экономиканың дамуын 

болжаудың өзара байланысы 

туралы түсініктермен; 

 * дамыған нарықтық 

экономикасы бар елдерде 

қолданылатын болжау мен 

жоспарлаудың әдістері мен 

ұйымдастырылуы;  

* болжау және жоспарлау 

әдістерін жетілдіру бағыттары 

туралы түсінік. 

Құзыреттіліктер:-қоғамдық-

экономикалық құбылыстар мен 

процестерді дамытудың 

анықталған үрдістерін ғылыми 

талдау, болжау және жоспарлау 

дағдыларын меңгеру, бар 

байланыстар мен тәуелділікті 

анықтау және оларға сандық 

сипаттама беру, туристік 

кәсіпорындарды Стратегиялық 

жоспарлау мен болжаудың 

дәстүрлі және қазіргі заманғы 

әдістеріне бағдарлау, тұрақты 

өзгеретін әлем қоятын нақты 

міндеттерді шешуде осы 

әдістерді қолдана білу.  

* жоспарлау мен болжау 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: В 

результате освоения 

содержания дисциплины 

«Планирование и 

прогнозирование деятельности 

предприятия» студент должен:  

знать:  

• основы прогнозирования и 

планирования развития 

национальной экономики, ее 

отраслей, региональных 

звеньев;  

• организацию процессов 

прогнозирования и 

планирования;  

• содержание методологии 

прогнозирования и 

планирования, основные 

методы прогнозирования и 

планирования  

уметь:  

• анализировать потребности, 

цели и приоритеты 

экономического развития 

страны, регионов, а также 

отраслей народного хозяйства;  

• применять на практике 

методы прогнозирования и 

планирования;  

• выявлять факторы, влияющие 

на характер динамики 

экономических процессов.  

владеть:  

• представлениями о 

взаимосвязи прогнозирования 

развития экономики с 

социальным прогнозированием; 

 • методами и организацией 

прогнозирования и 

планирования, применяемых в 

странах с развитой рыночной 

экономикой;  

• представлениями о 

направлениях 

совершенствования методов 

прогнозирования и 

планирования. 

Компетенции:   • научно 

анализировать выявленные 

тенденции развития 

общественно-экономических 

content of the discipline 

"Planning and forecasting of 

enterprise activity", the 

student should:  

know:  

* fundamentals of 

forecasting and planning the 

development of the national 

economy, its branches, and 

regional links;  

* organization of 

forecasting and planning 

processes;  

* content of forecasting and 

planning methodology, 

main methods of forecasting 

and planning  

be able to:  

* analyze the needs, goals 

and priorities of economic 

development of the country, 

regions, and sectors of the 

national economy;  

* apply forecasting and 

planning methods in 

practice;  

* identify factors that affect 

the nature of the dynamics 

of economic processes.  

own:  

* ideas about the 

relationship between 

economic development 

forecasting and social 

forecasting; 

 • methods and organization 

of forecasting and planning 

used in countries with 

developed market 

economies;  

* ideas about ways to 

improve forecasting and 

planning methods. 

Competencies: * 

scientifically analyze the 

identified trends in the 

development of socio-

economic phenomena and 

processes, master the skills 

of forecasting and planning 

to identify existing 

relationships and 



теориясының негізгі 

категорияларын, ұғымдарын 

білу, жоспарлау мен болжаудың 

мәні мен ерекшелігін түсіну, 

әзірлеуден жоспар, болжам, 

әдістеме және әдістеме туралы 

теориялық білімді, болжау мен 

жоспарлаудың жалпы ғылыми 

және жеке әдістерін, 

болжамның (жоспардың) 

табиғи, экономикалық және 

әлеуметтік ақпараттық базасын 

меңгеру. 

 

 

 

 

 

 

 

явлений и процессов, овладеть 

навыками прогнозирования и 

планирования выявлять 

существующие связи и 

зависимости и давать им 

количественную 

характеристику, 

ориентироваться как в 

традиционных, так и 

современных методах 

стратегического планирования 

и прогнозирования 

турпредприятий, уметь 

использовать эти методы при 

решении конкретных задач, 

которые ставит постоянно 

меняющийся мир.  

• знать основные 

категории, понятия теории 

планирования и 

прогнозирования, понимать 

сущность и специфику 

планирования и 

прогнозирования, обладать 

теоретическими знаниями о 

плане, прогнозе, методологии и 

методике из разработки, 

общенаучные и частные методы 

прогнозирования и 

планирования, природную, 

экономическая и социальную 

информационную базу прогноза 

(плана). 

 

 

 

dependencies and give them 

a quantitative characteristic, 

navigate both traditional and 

modern methods of strategic 

planning and forecasting of 

tourist enterprises, be able 

to use these methods in 

solving specific problems 

posed by the constantly 

changing world.  

* know the main categories, 

concepts of planning and 

forecasting theory, 

understand the essence and 

specifics of planning and 

forecasting, have theoretical 

knowledge of the plan, 

forecast, methodology and 

methodology of 

development, General 

scientific and private 

methods of forecasting and 

planning, natural, economic 

and social information base 

of the forecast (plan).  

Модуль коды: ЭЖБӘ 

Модуль атауы:  

Экономикадағы жоспарлау 

және болжау әдістері 

Пән атауы: Аймақтық 

жоспарлау және болжау  

Пререквизиттер: деректерді 

талдау және экономиканы 

болжау 

Постреквизиттер: дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Пәннің негізгі 

мақсаты келесі білім беру 

нәтижелеріне жету болып 

Код модуля: МППЭ 

Название модуля:  Методы 

планирования и 

прогнозирования в экономике 

Название дисциплины: 

Региональное планирование и 

прогнозирование  

Пререквизиты: Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Основной целью 

дисциплины является 

Module code: MPFE 

Module name:  Methods of 

planning and forecasting in 

the economy 

The name of the 

discipline: Regional 

planning and forecasting  

Prerequisites: data 

Analysis and economic 

forecasting 

Post-requirements: 

Writing and defending a 

thesis (project) or passing a 

comprehensive exam 

Goal: the main goal of the 

discipline is to achieve the 



табылады:  

* кеңістіктік (аймақтық, 

аумақтық) талдау әдістерін 

меңгеру;  

* шаруашылық объектісі 

ретінде аймақты басқару 

саласындағы практикалық 

дағдыларды меңгеру;  

* даму бағдарламалары 

бойынша жұмыстардың 

жобалық ұйымдастырылуын 

меңгеру;  

* әлеуметтік-экономикалық 

дамуды жоспарлау мен 

болжаудың қазіргі заманғы 

құралдарын зерттеу  

Қысқаша сипаттамасы: 

Аймақ шаруашылық жүргізу 

және басқару объектісі ретінде. 

Шаруашылықты аумақтық 

ұйымдастыру теориясы мен 

әдістемесі. Аймақтық 

шаруашылық жүйесінің даму 

жағдайы мен факторлары 

(қазақстан қаласы мысалында). 

Мәдени-экономикалық 

аймақтандыру жағдайындағы 

қазақстандық аймақтық 

саясаттың қазіргі 

тенденциялары.  

Әлеуметтік-экономикалық 

дамуды болжау және 

жоспарлаудың ғылыми 

негіздері. Әлеуметтік-

экономикалық дамудың 

базалық шарттарын болжау. 

Ғылыми-технологиялық және 

инновациялық-инвестициялық 

дамуды болжау. Экономиканың 

мемлекеттік және 

муниципалдық секторларының 

дамуын жоспарлау әдістері. 

Қазақстан қаласының аумақтық 

дамуын болжау және 

жоспарлау. Жоспарлау және 

болжау процестерін 

ұйымдастырудың жобалық 

тәсілі. Әлеуметтік-

экономикалық даму 

бағдарламаларын жобалық 

басқаруды ұйымдастыру. 

Жобалық басқару 

достижение следующих 

образовательных результатов:  

• овладение методами 

пространственного 

(регионального, 

территориального) анализа;  

• овладение 

практическими навыками в 

области управления регионом 

как объектом хозяйствования;  

• овладение проектной 

организацией работ над 

программами развития;  

• изучение современного 

инструментария планирования 

и прогнозирования социально-

экономического развития. 

Краткое описание: Регион как 

объект хозяйствования и 

управления. Теории и 

методология территориальной 

организации хозяйства. 

Условия и факторы развития 

региональной хозяйственной 

системы (на примере города 

Казахстана). Современные 

тенденции казахстанской 

региональной политики в 

условиях культурно-

экономической 

регионализации.  

Научные основы 

прогнозирования и 

планирования социально-

экономического развития. 

Прогнозирование базовых 

условий социально-

экономического развития. 

Прогнозирование научно-

технологического и 

инновационно-

инвестиционного развития. 

Методы планирования развития 

государственного и 

муниципального секторов 

экономики. Прогнозирование и 

планирование 

территориального развития 

города Казахстана. Проектный 

подход к организации 

процессов планирования и 

прогнозирования. Организация 

following educational 

results:  

* mastering methods of 

spatial (regional, territorial) 

analysis;  

* mastering practical skills 

in managing the region as 

an economic entity;  

* mastering the project 

organization of work on 

development programs;  

* study of modern tools for 

planning and forecasting 

socio-economic 

development. 

Brief description: the 

Region as an object of 

management and 

management. Theories and 

methodology of territorial 

organization of economy. 

Conditions and factors of 

development of the regional 

economic system (on the 

example of a city in 

Kazakhstan). Current trends 

in Kazakhstan's regional 

policy in the context of 

cultural and economic 

regionalization.  

Scientific bases of 

forecasting and planning of 

social and economic 

development. Forecasting 

the basic conditions of 

socio-economic 

development. Forecasting of 

scientific and technological, 

innovation and investment 

development. Methods of 

planning the development of 

the state and municipal 

sectors of the economy. 

Forecasting and planning of 

the territorial development 

of the city of Kazakhstan. 

Project approach to the 

organization of planning 

and forecasting processes. 

Organization of project 

management of social and 

economic development 



процестерінде қолданылатын 

әдістемелер, тәсілдер және 

бағдарламалық шешімдер. 

Жоспарлау және болжау 

процестерін қолдау құралдары. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді 

оқу нәтижесінде студент  

білуге:  

* өңірлер экономикасын 

мемлекеттік реттеудің 

нысандары мен тетіктері;  

* өңірдің экономикалық 

жағдайының көрсеткіштері;  

• Қазақстан Республикасының 

өңірлері экономикасының 

қазіргі жай-күйінің 

ерекшеліктері;  

* Өңірлерді дамыту 

бағдарламаларын жобалау 

жұмыстарын ұйымдастыру 

принциптері •   

білу:  

* талдау әдістерін қолдану және 

ел мен өңірдің әлеуметтік-

экономикалық дамуының 

қажеттіліктерін, мақсаттары 

мен басымдықтарын негіздеу;  

* әлеуметтік-экономикалық 

даму деңгейінің аумақтық 

саралануын бағалау;  

* командада жұмыс істеу және 

аймақтық жобаларда, соның 

ішінде жобалық жұмыстарды 

қолдаудың қазіргі заманғы 

құралдарын пайдалана отырып, 

командалық жұмысты 

ұйымдастыру. 

Құзыреттілігі: дағдыны 

меңгеру:  

* өңірдің әлеуметтік-

экономикалық дамуын 

стратегиялау құралдарын 

пайдалану;  

* аймақтың экономикалық 

дамуын бағдарламалық-

мақсатты басқару әдістерін 

қолдану;  

* аймақтық экономикалық даму 

бағдарламаларын әзірлеу үшін 

жобалық тәсіл технологиясын 

пайдалану; 

проектного управления 

программами социально-

экономического развития. 

Методики, подходы и 

программные решения 

применяемые в процессах 

проектного управления. 

Инструменты поддержки 

процессов планирования и 

прогнозирования. 

Ожидаемые результаты: В 

результате изучения 

дисциплины студент должен  

знать:  

• формы и механизмы 

государственного 

регулирования экономики 

регионов;  

• показатели 

экономического состояния 

региона;  

• особенности 

современного состояния 

экономики регионов 

Республики Казахстан;  

• принципы организации 

проектных работ над 

программами развития 

регионов.  

уметь:  

• применять методы 

анализа и обосновывать 

потребности, цели и 

приоритеты 

социальноэкономического 

развития страны и региона;  

• оценивать 

территориальную 

дифференциацию уровней 

социально-экономического 

развития;  

• работать в команде и 

организовывать командную 

работу в региональных 

проектах, в том числе с 

использованием современного 

инструментария поддержки 

проектных работ. 

Компетенции:   владеть 

навыками:  

• использования 

инструментария 

programs. Methods, 

approaches and software 

solutions used in project 

management processes. 

Tools for supporting 

planning and forecasting 

processes. 

Expected results: as a 

result of studying the 

discipline, the student must  

know:  

* forms and mechanisms of 

state regulation of the 

regional economy;  

* indicators of the economic 

state of the region;  

* features of the current 

state of the economy of the 

regions of the Republic of 

Kazakhstan;  

* principles for organizing 

project work on regional 

development programs.  

be able to:  

* apply methods of analysis 

and justify the needs, goals 

and priorities of the socio-

economic development of 

the country and the region;  

* assess territorial 

differentiation of levels of 

socio-economic 

development;  

* work in a team and 

organize team work in 

regional projects, including 

using modern tools to 

support project work. 

Competencies: possess 

skills:  

* use of tools for 

strategizing the socio-

economic development of 

the region;  

* application of methods of 

program-targeted 

management of economic 

development of the region;  

* using project approach 

technologies to develop 

regional economic 

development programs; 



стратегирования социально-

экономического развития 

региона;  

• применения методов 

программно-целевого 

управления экономическим 

развитием региона;  

• использования 

технологий проектного подхода 

для разработки программ 

регионального экономического 

развития; 

 

Модуль коды: ЭЖБӘ 

Модуль атауы:  

Экономикадағы жоспарлау 

және болжау әдістері 

Пән атауы: Баға және баға 

белгілеу  

Пререквизиттер: Кәсіпорын 

экономикасы 

Постреквизиттер: дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: баға белгілеу 

саласында жүйелі білім мен 

практикалық дағдыларды 

қалыптастыру.  

Пәннің міндеттері:  

* баға белгілеудің теориялық 

негіздері туралы студенттердің 

білімін кеңейту;  

* студенттерді баға белгілеу 

саласындағы міндеттерді өз 

бетінше қою және ұғынуға 

дайындау;  

* студенттерді баға 

қалыптастырудың әдістемелік 

негіздері мен әдістерімен 

таныстыру;  

* студенттерге баға 

қалыптастыру саласындағы 

қолданбалы есептерді шешу 

дағдыларын үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: Оқу 

пәнінің өзектілігі бірқатар 

маңызды себептерге 

негізделген. Біріншіден, баға-

халықтың әлеуметтік-

экономикалық проблемаларын 

шешуге және елдің қаржы 

жүйесін нығайтуға елеулі 

Код модуля: МППЭ 

Название модуля: Методы 

планирования и 

прогнозирования в экономике 

Название дисциплины: Цены 

и ценообразование  

Пререквизиты: Экономика 

предприятия 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью изучения 

дисциплины формирование 

системных знаний и 

практических навыков в 

области ценообразования.  

Задачи дисциплины:  

• расширить знания 

студентов о теоретических 

основах ценообразования;  

• подготовить студентов к 

самостоятельной постановке и 

осмысленному решению задач в 

области ценообразования;  

• познакомить студентов с 

методическими основами и 

методами ценообразования;  

• привить студентам 

навыки решения прикладных 

задач в области 

ценообразования. 

Краткое описание: 

Актуальность учебной 

дисциплины обоснована рядом 

важных причин. Во-первых, 

цена - важнейшая 

экономическая категория, 

оказывающая значительное 

влияние на решение социально-

Module code: MPFE 

Module name:  Methods of 

planning and forecasting in 

the economy 

Name of the course: Prices 

and pricing  

Prerequisites: Economics 

of enterprise 

Post-requirements: 

Writing and defending a 

thesis (project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: the purpose of 

studying the discipline is to 

form system knowledge and 

practical skills in the field of 

pricing.  

Tasks of the discipline:  

* expand students ' 

knowledge of the theoretical 

foundations of pricing;  

* to prepare students for 

independent setting and 

meaningful solution of 

problems in the field of 

pricing;  

* introduce students to the 

methodological foundations 

and pricing methods;  

* instill students with skills 

for solving applied 

problems in the field of 

pricing. 

Brief description: the 

Relevance of the discipline 

is justified by a number of 

important reasons. First, 

price is the most important 

economic category that has 

a significant impact on 



ықпал ететін маңызды 

экономикалық санат,бұл біздің 

мемлекетіміздің қазіргі 

экономикасы жағдайында 

ерекше мәнге ие болды. 

Екіншіден, бағалар компания 

қызметінің басқа тараптарына 

тығыз байланысты, көп 

жағдайда қол жеткізілетін 

коммерциялық нәтижелер баға 

деңгейіне байланысты болады, 

т. е., дұрыс емес немесе дұрыс 

баға саясаты фирманың барлық 

жұмыс істеуіне көп жоспарлы 

әсер етеді. Үшіншіден, қазіргі 

заманғы экономикалық 

ғылымда баға, баға 

қалыптастыру Экономикалық 

теория, маркетинг, 

экономикалық білімнің басқа да 

салалары шеңберінде әртүрлі 

көру бұрыштарында 

қарастырылады. Бірақ бұл ретте 

баға белгілеу-бағаның 

қалыптасу процестерін, 

қозғалыс заңдылықтарын және 

оны пайдалануды зерттейтін 

дербес ғылым. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді 

өткеннен кейін студент: 

 білуге:  

* елдегі баға белгілеу 

мәселелерін реттейтін 

заңнамалық және нормативтік 

құқықтық актілер;  

* баға саясатын жүргізу және 

бағаны қалыптастыру 

принциптерін, факторлары мен 

әдістерін білу. 

білу: 

* нарықты зерттеу және 

олардың бәсекеге 

қабілеттілігінің параметрлерін 

белгілеу үшін бағалар туралы 

ақпаратты талдау, 

кәсіпорынның баға саясаты мен 

бағаны қалыптастыруға әсер 

ететін негізгі баға құраушы 

факторларды белгілеу;  

* кәсіпорынның баға 

саясатының мақсаттарын дұрыс 

қалыптастыра білу;  

экономических проблем 

населения и укрепление 

финансовой системы страны, 

что приобрело особенное 

значение в условиях нынешней 

экономики нашего государства. 

Во-вторых, цены находятся в 

тесной зависимости от других 

сторон деятельности компании, 

от уровня цен во многом 

зависят достигаемые 

коммерческие результаты, т. е., 

неверная или правильная 

ценовая политика оказывают 

многоплановое воздействие на 

все функционирование фирмы. 

В-третьих, в современной 

экономической науке цены, 

ценообразование 

рассматриваются под разными 

углами зрения в рамках 

экономической теории, 

маркетинга, других областей 

экономического знания. Но при 

этом ценообразование - 

самостоятельная наука, 

изучающая процессы 

формирования, закономерности 

движения и использования цен. 

Ожидаемые результаты: 

После прохождения 

дисциплины студент должен: 

 знать:  

• законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы 

ценообразования в стране;  

• знать принципы, 

факторы и методы 

формирования цен и 

проведения ценовой политики. 

уметь: 

• изучать рынок и 

анализировать информацию о 

ценах для установления 

параметров их 

конкурентоспособности, 

устанавливать основные 

ценообразующие факторы, 

влияющие на формирование 

цен и ценовой политики 

предприятия;  

solving social and economic 

problems of the population 

and strengthening the 

country's financial system, 

which has become 

especially important in the 

current economy of our 

country. Second, prices are 

closely related to other 

aspects of the company's 

activities, and the level of 

prices largely determines 

the commercial results 

achieved, i.e., the price of 

the product. for example, 

incorrect or correct pricing 

policies have a multi-

dimensional effect on the 

entire functioning of the 

firm. Third, in modern 

Economics, prices and 

pricing are considered from 

different angles within the 

framework of economic 

theory, marketing, and other 

areas of economic 

knowledge. But at the same 

time, pricing is an 

independent science that 

studies the processes of 

formation, patterns of 

movement and use of prices. 

Expected results: after 

completing the course, the 

student must: 

 know:  

* legislative and regulatory 

acts regulating pricing 

issues in the country;  

* know the principles, 

factors, and methods of 

price formation and pricing 

policy. 

be able to: 

* study the market and 

analyze information about 

prices to establish the 

parameters of their 

competitiveness, to establish 

the main price-forming 

factors that affect the 

formation of prices and 



* баға белгілеу мәселелерінде 

келесі қызмет үшін қажетті 

ақпараттық базаны құру үшін 

деректерді жинау және 

жүйелеу. 

меңгеруі:  

• экономикалық зерттеу 

әдістемесі;  

• экономикалық және 

әлеуметтік деректерді жинау, 

өңдеу және талдаудың заманауи 

әдістері;  

* эконометриялық модельдерді 

құрудың заманауи 

әдістемесімен. 

Құзыреттіліктер: пәнді оқу 

үрдісі келесі құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған:  

* кәсіби міндеттерді шешу үшін 

қажетті деректерді жинау, 

талдау және өңдеу қабілеті; 

* қойылған міндетке сәйкес 

Экономикалық деректерді 

өңдеу үшін құрал-саймандарды 

таңдау, есептеу нәтижелерін 

талдау және алынған 

қорытындыларды негіздеу 

қабілеті;  

* шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін 

сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу үшін 

қажетті бастапқы деректерді 

жинау және талдау қабілеті. 

• уметь правильно 

формулировать цели ценовой 

политики предприятия;  

• собирать и 

систематизировать данные для 

создания информационной 

базы, необходимой для 

последующей деятельности в 

вопросах ценообразования. 

владеть:  

• методологией 

экономического исследования;  

• современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных;  

• современной методикой 

построения эконометрических 

моделей. 

Компетенции:   Процесс 

изучения дисциплины 

направлен на формирование 

следующих компетенций:  

• способность 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

• способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы;  

• способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

pricing policy of the 

enterprise;  

• be able to correctly 

formulate the goals of the 

company's pricing policy;  

* collect and systematize 

data to create an information 

base necessary for follow-

up on pricing issues. 

own:  

* methodology of economic 

research;  

* modern methods of 

collecting, processing and 

analyzing economic and 

social data;  

* modern methods of 

constructing econometric 

models. 

Competencies: the process 

of studying the discipline is 

aimed at forming the 

following competencies:  

* ability to collect, analyze 

and process data necessary 

for professional tasks; 

* the ability to select tools 

for processing economic 

data in accordance with the 

task, analyze the results of 

calculations and justify the 

findings;  

* ability to collect and 

analyze initial data 

necessary for calculating 

economic and socio-

economic indicators that 

characterize the activities of 

economic entities. 

Модуль коды: ЭЖБӘ 

Модуль атауы:  
Экономикадағы жоспарлау 

және болжау әдістері 

Пән атауы: Кәсіпорын 

қызметін стратегиялық 

жоспарлау  

Пререквизиттер: Кәсіпорын 

Код модуля: МППЭ 

Название модуля:  Методы 

планирования и 

прогнозирования в экономике 

Название дисциплины: 

Стратегическое планирование 

деятельности предприятия  

Пререквизиты: Экономика 

Module code: MPFE 

Module name:  Methods of 

planning and forecasting in 

the economy 

Name of the discipline: 

Strategic planning of the 

enterprise  

Prerequisites: Economics 



экономикасы 

Постреквизиттер: дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: пәнді оқыту 

мақсаты: студенттердің 

кәсіпорынның даму 

стратегиясын әзірлеу және іске 

асыруға қатысуға теориялық 

және практикалық дайындығын 

қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Пәнді оқытудың негізгі 

міндеттері:: 

* Стратегиялық жоспарлау 

туралы теориялық білімді 

қалыптастыру; 

*Студенттердің экономикалық 

стратегияны әзірлеу және іске 

асыру саласында қолданбалы 

білім алуы; 

* Экономикалық пайдаға қол 

жеткізу, нарықтық үлесті 

арттыру және кәсіпорынның 

құны мен құндылығын арттыру 

әдістерін іске асыру • 

Пәннің қысқаша мазмұны: 

корпорациялар мен олардың 

бөлімшелерінде бизнес-

процестерді ұйымдастыру және 

бизнесті Стратегиялық 

жоспарлау бойынша білімді 

қамтиды. Осы пәнді оқу 

барысында студенттер алған 

арнайы құзыреттер ірі 

коммерциялық ұйымдарда 

коммерциялық қызметті 

стратегиялық басқару үшін 

негіз болып табылады және 

экономиканың интеграциясы 

мен жаһандануы жағдайында 

тауар нарықтарында олардың 

стратегиясын қалыптастыру 

үшін қолданбалы маңызы бар. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді 

меңгеру нәтижесінде студент: 

білуі тиіс: 

* корпорацияда және 

бөлімшеде Стратегиялық 

жоспарлау; 

* бизнес стратегиясын 

предприятия 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Цель изучения 

дисциплины заключается в 

обеспечении теоретической и 

практической подготовки 

студентов к участию в 

разработке и реализации 

стратегии развития 

предприятий.  

Основными задачами изучения 

дисциплины являются:  

• Формирование 

теоретических знаний о 

стратегическом планировании;  

• Получение студентами 

прикладных знаний в области 

разработки и реализации 

экономической стратегии;  

• Реализация методов 

достижения экономической 

прибыли, увеличения рыночной 

доли и увеличения стоимости и 

ценности предприятия. 

Краткое описание: 
Дисциплина содержит знания 

по стратегическому 

планированию бизнеса и 

организации бизнес-процессов 

в корпорациях и их 

подразделениях. Специальные 

компетенции, полученные 

студентами в процессе 

изучения данной дисциплины, 

являются основой для 

стратегического управления 

коммерческой деятельностью в 

крупных коммерческих 

организациях и имеют 

прикладное значение для 

формирования их стратегии на 

товарных рынках в условиях 

интеграции и глобализации 

экономики. 

Ожидаемые результаты: В 

результате освоения 

дисциплины студент:  

должен знать:  

• стратегическое 

of enterprise 

Post-requirements: 
Writing and defending a 

thesis (project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: the purpose of 

studying the discipline is to 

provide theoretical and 

practical training for 

students to participate in the 

development and 

implementation of 

enterprise development 

strategies.  

The main tasks of studying 

the discipline are:  

* Formation of theoretical 

knowledge about strategic 

planning;  

* Students receive applied 

knowledge in the field of 

development and 

implementation of economic 

strategy;  

* Implementation of 

methods to achieve 

economic profit, increase 

market share and increase 

the value and value of the 

enterprise. 

Brief description: the 

Discipline contains 

knowledge on strategic 

business planning and 

organization of business 

processes in corporations 

and their divisions. Special 

competencies obtained by 

students in the course of 

studying this discipline are 

the basis for strategic 

management of commercial 

activities in large 

commercial organizations 

and are of applied 

importance for the 

formation of their strategy 

in the commodity markets in 

the conditions of integration 

and globalization of the 

economy. 

Expected results: as a 



 

қалыптастыру тәсілдері; 

* бизнесті Стратегиялық 

жоспарлау процестері; 

білуі керек: 

* бизнес-процестерді және 

стратегиялық басқаруды 

ұйымдастыру үшін ақпараттық 

базаны құру және пайдалану; 

* стратегиялық талдауды 

жүзеге асыру және 

стратегияларды қалыптастыру; 

меңгеруі тиіс: 

* коммерциялық қызметті 

талдау дағдысы және кәсіпорын 

қызметінің түрін ескере отырып 

оның тиімділігін анықтау; 

* тауарлар мен қызметтер 

нарығында кәсіпорынның 

коммерциялық қызметін 

модельдеу және жобалау 

дағдысы. 

Құзыреттіліктер  * абстрактілі 

ойлау, талдау, синтездеу 

қабілеті; 

* өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі 

жүзеге асыруға, 

шығармашылық әлеуетті 

пайдалануға дайын болу. 

Жалпы кәсіби құзыреттер; 

* кәсіби қызметті талдау, 

жоспарлау және ұйымдастыру 

қабілеті 

планирование в корпорации и 

подразделении;  

• подходы к 

формированию стратегии 

бизнеса;  

• процессы 

стратегического планирования 

бизнеса;  

должен уметь:  

• создавать и использовать 

информационную базу для 

организации бизнес-процессов 

и стратегического управления;  

• осуществлять 

стратегический анализ и 

формировать стратегии;  

должен владеть:  

• навыками анализа 

коммерческой деятельности и 

определять ее эффективность с 

учетом вида деятельности 

предприятия;  

• навыками 

моделирования и 

проектирования коммерческой 

деятельности предприятия на 

рынке товаров и услуг. 

Компетенции:  способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу;  

• готовность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные 

компетенции;  

• способность к анализу, 

планированию и организации 

профессиональной 

деятельности. 

result of mastering the 

discipline, the student:  

need to know:  

* strategic planning in the 

Corporation and division;  

* approaches to business 

strategy formation;  

* strategic business 

planning processes;  

must be able to:  

* create and use an 

information base for 

organizing business 

processes and strategic 

management;  

* perform strategic analysis 

and form strategies;  

must own:  

* skills to analyze 

commercial activity and 

determine its effectiveness 

taking into account the type 

of activity of the enterprise;  

* skills in modeling and 

designing the company's 

commercial activities in the 

market of goods and 

services. 

Competencies* ability to 

abstract thinking, analysis, 

and synthesis;  

* readiness for self-

development, self-

realization, and use of 

creative potential. General 

professional competences;  

* ability to analyze, plan 

and organize professional 

activities. 

 

 

 


