
 

 



 

 

 

 

 



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 іс-

қимыл 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 

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; 

Сode of module: GED -1 

Name of module: General 

educational disciplines 

Name of discipline: 
Social studies knowledge 

(interdisciplinary course) 

Basics of law and anti-

corruption 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 anti-

corruption culture of the 

Republic of Kazakhstan. 

Aimed at the formation of 

legal and anti-corruption 

culture of the student. 

Reveals the features of 

legal relations in the fields 

of national law and the 

sphere of anti-corruption 

Learning outcomes: 

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 



психологиялық 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.  

 

 - правовые основы 

использования 

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. 

 

in legal activity; 

- the role of legal 

psychology in improving 

the efficiency of 

professional activity of a 

lawyer. 

The student will be able 

to: 

- to be guided in the 

recommendations 

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) 

Код модуля: СГ-1 

Название модуля: 

Социально-гуманитарный  

Название дисциплины: 

Обществоведческие знания 

Сode of module: GED -1 

Name of module: General 

educational disciplines  

Name of discipline: 
Social studies knowledge 



Көшбасшылық қасиет және 

инновацияның сезімталдығы 

Пререквизиттер: 

Постреквизиттер: 

Философия 

Мақсаты: студенттердің 

ұйымдастырушылық 

мақсаттарға жету үшін 

адамдармен өзара қарым-

қатынас 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 

(междисциплинарный курс) 

Лидерские качества и 

воприимчивость инноваций 

Пререквизиты: 

Постреквизиты: Философия 

Цель: формирование навыка у 

студентов эффективно 

использовать различные 

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, 

современные концепции  

социальной структуры, 

стратификации и социальной 

мобильности; владеет 

навыками сбора, анализа и 

(interdisciplinary course) 

Leadership and 

Susceptibility of 

Innovation 

Prerequisites: 

Postrequisites: 

Philosophy 

Purpose: formation of 

students ' skills to 

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. 

Learning outcomes: 

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 



тұжырымдамаларын, қоғам 

даму кезеңдері мен 

заңдылықтарын біледі.  

обработки данных. 

 

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  

Пән атауы: Қоғамтану білімі 

(пәнаралық білім) 

Ілиястану 

Пререквизиттер: 

Постреквизиттер: 

Философия 

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.   

Оқу нәтижесі: 

- Ілияс Жансүгіров 

мұраларын біледі; 

- ақынның шығармаларын 

талдайды;   

-шығармалардың идеялық-

көркемдігін анықтайды; 

-І.Жансүгіровтің әдеби 

мұрасының даралығын түсіне 

алады. 

Құзыреті: Ілияс 

Код модуля: СГ-1 

Название модуля: 

Социально-гуманитарный  

Название дисциплины: 

Обществоведческие знания 

(междисциплинарный курс) 

Илиястану 

Пререквизиты: 

Постреквизиты: Философия 

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 

государственная 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 идейно-

художественные особенности 

произведении. 

- понимает индивидуальность 

Сode of module: GED -1 

Name of module: General 

educational disciplines  

Name of discipline: 
Social studies knowledge 

(interdisciplinary course) 

Ilyastanu 

Prerequisites: 

Postrequisites: 

Philosophy 

Studying purpose: 

Introduce Ilyas 

Zhansugurov, a classical 

poet, writer, playwright, 

translator, folklorist, 

literature researcher, 

historian, founder of the 

feuilleton genre into the 

multifaceted creative 

laboratory. 

Summary of the main 

sections: 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. 

Learning outcome:   
- knows the literary 

heritage of I. 

Zhansugurov; 

- analyzes the works of the 

poet; 

- defines the ideological 



Жансүгіровтің әдеби мұрасын 

меңгерген; ұлттық рухани 

құндылықтарды қастерлеуге 

және интеллектуалдық-

шығармашылық ойлау 

мәдениетіне дағдыланған.  

 

литературного наследия 

И.Жансугурова. 

Компетенции: Владеет 

пониманием специфики 

литературного наследия 

Ильяса Жансугурова; обладает 

навыками интеллектуально-

творческого мышления и 

способностями дорожить 

ценностями национально-

духовного наследия. 

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 and 

the ability to cherish the 

values of the national and 

spiritual heritage. 

Модуль коды: МК-3 

Модуль атауы: 
«Мамандыққа кіріспе» 

Пән атауы: Экономикалық 

теория 

Пререквизиттер: 

Постреквизиттер: 

Государственное 

регулирование экономики 

Мақсаты: - студенттерге 

микро және макродеңгейде 

экономикалық субъектілердің 

мінез-құлқының 

заңдылықтары және 

экономиканың қызмет ету 

механизмі туралы жалпы 

түсінік беру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Экономикалық теорияның 

пәні мен әдістері, қоғамдық 

өндіріс негіздері, меншік 

қатынастары, қоғамдық 

шаруашылық нысандары, 

экономикалық жүйелердің 

түрлері, нарықтық 

шаруашылықтың 

сипаттамасы, сұраныс пен 

ұсыныс теориясының 

негіздері, қоғамның дамуын 

кезеңдандыруға тәсілдері, 

кәсіпкерліктің мәні, жеке 

өндіріс теориясының 

негіздері, капитал айналымы, 

фирманың шығындары мен 

кірістері, өндіріс 

факторларының нарығы, 

Код модуля: ВС-3 

Название модуля: «Введение 

в специальность» 

Название дисциплины: 
Экономическая теория 

Пререквизиты: 

Постреквизиты: State 

regulation of the economy 

Цель: - дать студентам общее 

представление о 

закономерностях поведения 

экономических субъектов и 

механизме функционирования 

экономики на микро- и 

макроуровне. 

Краткое описание:  
Рассматривает  предмет и 

методы экономической 

теории, основы общественного 

производства, отношения 

собственности, формы 

общественного хозяйства, 

типы экономических систем, 

характеристика рыночного 

хозяйства, основы теории 

спроса и предложения, 

подходы к периодизации 

развития общества, сущность 

предпринимательства, 

национальная экономика и 

макроэкономические 

показатели, равновесие, 

экономический цикл, 

безработица, инфляция, 

государственное 

регулирование экономики, 

Сode of module: IS-3 

Name of module: 
«Introduction to the 

specialty» 

Name of discipline: 

Economic theory 

Prerequisites:  
Post-requisites: State 

regulation of the economy 

Purpose: - to give 

students a General idea of 

the patterns of behavior of 

economic entities and the 

mechanism of functioning 

of the economy at the 

micro-and macro-level. 

Brief description:  
Examines the subject and 

methods of economic 

theory, the foundations of 

social production, 

property relations, forms 

of social economy, types 

of economic systems, 

characteristics of market 

economy, the foundations 

of the theory of supply 

and demand, approaches 

to the periodization of 

society, the essence of 

entrepreneurship. 

Learning outcomes: 
knows: 

 - Genesis of economic 

science, subject, method, 

functions and tools of 



Ұлттық экономиканы 

қарастырады 

Оқыту нәтижелері:  
біледі: 

 - экономикалық ғылымның 

генезисі, экономикалық 

теорияның пәні, әдісі, 

функциялары мен құралдары;  

- өндіріс ресурстары мен 

факторлары, өндіріс түрлері 

мен фазалары, өндірістік 

қызметті жандандырудағы 

экономикалық 

қажеттіліктердің рөлі, 

экономикалық жүйелердің 

типтері, меншік нысандары;  

- шағын деңгейлі сұраныс пен 

ұсыныстың нарықтық 

механизмдері, баға 

белгілеудің мәні мен маңызы, 

баға белгілеу әдістері, 

экономикадағы 

бәсекелестіктің рөлі, 

монополиялардың мәні мен 

нысандары, тұтынушының 

мінез-құлық теориясы, 

өндірістік ресурстар 

нарықтарының қызмет ету 

ерекшеліктері; 

Қалыптасатын құзыреттер:  

біледі: 

- экономикалық теорияның 

негізгі категориялары мен 

ұғымдарына сүйену;   

- экономикалық ақпарат 

көздерін пайдалану, 

экономикалық ғылымның 

негізгі оқу-жаттығуларын, 

мектептерін, концепцияларын 

және бағыттарын ажырату;  

- графиктер, схемалар құру, 

экономикалық модельдер 

негізінде әртүрлі 

факторлардың өзара іс-қимыл 

механизмдерін талдау; 

экономический рост. 

Результаты обучения:  
знает: 

 - генезис экономической 

науки, предмет, метод, 

функции и инструменты 

экономической теории;  

- ресурсы и факторы 

производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль 

экономических потребностей в 

активизации 

производственной 

деятельности, типы 

экономических систем, формы 

собственности;  

- рыночные механизмы спроса 

и предложения на 

микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, 

методы ценообразования, роль 

конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, 

теорию поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

Формируемые компетенции: 

умеет: 

- оперировать основными 

категориями и понятиями 

экономической теории;  

- использовать источники 

экономической информации, 

различать основные учения, 

школы, концепции и 

направления экономической 

науки;  

- строить графики, схемы, 

анализировать механизмы 

взаимодействия различных 

факторов на основе 

экономических моделей; 

economic theory;  

- resources and factors of 

production, types and 

phases of reproduction, 

the role of economic needs 

in the revitalization of 

production activities, 

types of economic 

systems, forms of 

ownership;  

- market mechanisms of 

supply and demand at the 

micro level, the nature and 

importance of pricing, 

pricing methods, the role 

of competition in the 

economy, the nature and 

forms of monopolies, the 

theory of consumer 

behavior, especially the 

functioning of the markets 

of production resources; 

Formed competencies: 

knows: 

- to operate with the basic 

categories and concepts of 

economic theory;  

- to use sources of 

economic information, to 

distinguish the main 

teachings, schools, 

concepts and directions of 

economic science;  

- to build charts, schemes, 

to analyze mechanisms of 

interaction of various 

factors on the basis of 

economic models; 

Модуль коды: АК-2   

Модуль атауы: 
«Ақпараттық-

коммуникативті» 

Пән атауы:  

Кәсіби қазақ (орыс) тілі  

Пререквизиттер: Қазақ 

Код модуля: ИК-2 

Название модуля: 
«Информационно- 

коммуникативный» 

Название дисциплины: 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Сode of module: IC -2 

Name of module: 

«Informatively- 

communicative» 

Name of discipline: 

Professional Kazakh 

(Russian) language 



(орыс) тілі 

Постреквизиттер: 

Кәсіпорын экономикасы 

Мақсаты: - мамандық тілі 

негізінде коммуникативтік 

және тілдік құзыреттілікті 

қалыптастыру, студенттердің 

кәсіби дайындығын 

жетілдіру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Студенттерді кәсіби 

қызметтің міндеттерін шешу 

үшін ауызша және жазбаша 

түрде қазақ (орыс) тілдерінде 

коммуникацияға 

дайындайды. Студенттер 

ақпараттық басқару 

саласындағы терминологияны 

қазақ (орыс) тілдерінде 

оқиды. Қазақ  тілі  –

  мемлекеттік  тіл. 

Ұқыптылық пен үнемшілдік – 

экономика жаны. 

Менің  мамандығым. 

Оқыту нәтижелері:  
- ауызша сөйлеу (кәсіби 

әңгіме жүргізу, ақпарат 

алмасу, дискуссия жүргізу) 

және жазбаша сөйлеу (ресми 

хаттар, қызметтік хаттар, 

нұсқаулықтар, түрлі заң 

құжаттарын құрастыру; 

жазылған құжаттарды 

редакциялау) жанрларын 

меңгерген. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білу:  

- әртүрлі тілдік жағдайларда 

бағдарлану, өзінің 

Коммуникативтік ниеттерін 

дұрыс іске асыру; - 

орфографиялық, 

пунктуациялық және сөйлеу 

қатынасында лингвистикалық 

сөздіктер мен анықтамалық 

әдебиеттерді пайдалана 

отырып, орыс тіліндегі 

жазбаша мәтіндерді сауатты 

ресімдеу. 

 

Пререквизиты: Казахский 

(русский) язык 

Постреквизиты: Экономика 

предприятия 

Цель: – формирование 

коммуникативной и языковой 

компетенции на основе языка 

специальности, 

совершенствование 

профессиональной подготовки 

студентов. 

Краткое описание: 
Описывают подготовку 

студентов к коммуникации в 

устной и письменной форме на 

казахском (русском) языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. Студенты 

изучают терминологию в 

области информационного 

управления на казахском 

(русском) языках. Казахский 

язык-государственный язык. 

Аккуратность и 

экономичность – душа 

экономики. Моя профессия. 

Результаты обучения:  

- владеют жанрами 

устной речи (вести 

профессиональную 

беседу, обмениваться 

информацией, вести 

дискуссию) и 

письменной речи 

(составлять 

официальные письма, 

служебные записки, 

инструкции, различные 

юридические 

документы; 

редактировать 

написанное). 

Формируемые компетенции: 

Уметь: 

- ориентироваться в 

различных языковых 

ситуациях, адекватно 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения; 

- грамотно в 

Prerequisites: Kazakh 

(Russian) language 

Postrequisites: 

Economics of enterprise 

Purpose: – formation of 

communicative and 

language competence on 

the basis of the language 

of the specialty, 

improvement of 

professional training of 

students. 

Brief description: 
Describe the preparation 

of students for 

communication in oral and 

written form in the 

Kazakh (Russian) 

languages to solve the 

problems of professional 

activity. Students study 

terminology in the field of 

information management 

in the Kazakh (Russian) 

languages. Kazakh is the 

state language. Accuracy 

and efficiency – the soul 

of the economy. My 

profession.  

Learning outcomes: 
- command of the genres 

of oral speech (conduct a 

professional conversation, 

to share information, to 

debate) and writing (to 

compose official letters, 

memos, instructions, 

various legal documents; 

editing of written). 

Formed competencies: 

Know:  

- navigate in different 

language situations, 

adequately implement 

their communicative 

intentions; - correctly in 

spelling , punctuation and 

speech to make out written 

texts in Russian, using 

linguistic dictionaries and 

reference literature. 



орфографическом , 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке, используя 

лингвистические словари и 

справочную литературу. 

Модуль коды: МК-3 

Модуль атауы: 
«Мамандыққа кіріспе» 

Пән атауы: Менеджмент 

Пререквизиттер: 
Экономическлық теория 

Постреквизиттер: 

Стратегиялық менеджмент 

Мақсаты: Экономика 

мамандықтарының 

студенттерін менеджмент 

теориясы мен практикасы 

саласында терең біліммен 

қамтамасыз ету, бұл 

нарықтық экономика 

жағдайында университетті 

бітіргеннен кейін басқару 

қызметімен тиімді 

айналысуға мүмкіндік береді. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән басқару мазмұнын 

қарастырады және зерттейді 

және классикалық 

менеджмент негіздерін 

меңгеруге мүмкіндік береді, 

басқару принциптері, 

функциялары мен процестері 

туралы білім кешенін 

қалыптастырады, басқару 

қызметінің түрлі түрлерін 

жүзеге асырудың және 

басқару жүйелерін талдаудың 

нақты дағдыларын өңдейді 

Оқыту нәтижелері:  

- менеджменттің 

принциптерін, әдістерін және 

функцияларын біледі. 

- ұйымды өзара байланысты 

элементтер жүйесі ретінде 

қарастырады  

- басқарушылық дағдыларды 

меңгерген. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

құзыретті: 

- ұйымдағы ғылым және 

Код модуля: ВС-3 

Название модуля: «Введение 

в специальность» 

Название дисциплины: 

Менеджмент 

Пререквизиты:  

Экономическая теория 

Постреквизиты:  

Стратегический менеджмент 

Цель: обеспечение студентов 

экономических 

специальностей глубокими 

знаниями в области теории и 

практики менеджмента, что 

позволит им по окончании 

университета в условиях 

рыночной экономики 

эффективно заниматься 

управленческой  

деятельностью. 

Краткое описание: 
Рассматривает и изучает 

содержание управления и 

позволяет освоить основы 

классического менеджмента, 

формирует комплекс знаний о 

принципах, функциях и 

процессах управлении, 

вырабатывает конкретные 

навыки осуществления 

различных видов 

управленческой деятельности 

и анализа систем управления. 

Результаты обучения:  
- знает принципы, методы и 

функции менеджмента. 

- рассматривает организацию, 

как систему взаимосвязанных 

элементов  

- владеет управленческими 

навыками. 

Формируемые компетенции: 
компетентны: 

- в определении понятия о 

менеджменте, как о науке и 

Module code: IS-3 

Module name: 

«Introduction to the 

specialty» 

Name of discipline: 

Management 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: Strategic 

management 

Purpose: providing 

students of economic 

specialties with deep 

knowledge in the field of 

theory and practice of 

management, which will 

allow them to graduate 

from the University in a 

market economy to 

effectively engage in 

management activities. 

Brief description: 

Examines and studies the 

content of management 

and allows you to learn 

the basics of classical 

management, forms a set 

of knowledge about the 

principles, functions and 

processes of management, 

develops specific skills of 

various types of 

management activities and 

analysis of management 

systems 

Learning outcome:  

- knows the principles, 

methods and functions of 

management. 

- considers the 

organization as a system 

of interrelated elements  

- has managerial skills. 

Formed competence: 
competent: 



кәсіби қызмет түрі ретінде 

менеджмент туралы ұғымды 

анықтауда.  

- менеджментте алынған 

білімді, кәсіби қызмет 

процесінде пайдалану.  

- коммуникативтік және 

ұйымдастырушылық 

дағдыларды қолдануда 

виде профессиональной 

деятельности в организации.  

- использовать полученные в 

менеджменте знания, в 

процессе профессиональной 

деятельности.  

- в применении 

коммуникативных и 

организационных навыков 

- in the definition of 

management as a science 

and type of professional 

activity in the 

organization.  

- use the knowledge 

gained in management, in 

the process of professional 

activity.  

- application of 

communication and 

organizational skills 

Модуль атауы: СТ-4 

Модуль атауы: «Статистика 

және талдау» 

Пән атауы: Статистика 

Пререквизиті: 

Экономикалық теория 

Постреквизиті: Кәсіпорын 

қызметін ұйымдастыру 

Мақсаты: басқару 

шешімдерін қабылдау 

процесінде экономикалық 

қызметтің тиімділігін 

қамтамасыз етудегі 

статистикалық талдаудың 

мәні мен рөлі туралы 

студенттердің теориялық 

білімін қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Статистика пәні, даму 

процестері және оның зерттеу 

әдістері.Статистика 

агенттігінің ұйымдастырылуы 

және оның міндеттері. 

Статистикалық бақылау. 

Статистикалық мәліметтерді 

жинақтау, топтау және кесте 

құру. Орташа шамалар мен 

өзгерменің көрсеткіштері. 

Нақты және қатысты 

шамалар. Статистикадағы 

графиктік әдіс. Индекстер. 

Ішінара бақылау. Әлеуметтік- 

экономикалық статистиканың 

ғылыми негіздері. Халық 

және еңбек 

статистикасы.Ұлттық байлық 

статистикасы. Халықтың 

тұрмыс дәрежесінің 

статистикасы. Тауарлы және 

ақшалай айналыс 

Код модуля: СА-4 

Название модуля: 
«Статистика и анализ» 

Название дисциплины: 

Статистика 

Пререквизит: Экономическая 

теория 

Постреквизит: Организация 

деятельности предприятия  

Цель: формировании у 

студентов теоретических 

знаний о значении и роли 

статистического анализа в 

обеспечении эффективности 

экономической деятельности в 

процессе принятия 

управленческих решений. 

Краткое описание:  
Предмет, метод, задачи и 

организация статистики. 

Статистическое наблюдение. 

Статистическая сводка и 

группировка. Абсолютные и 

относительные величины. 

Средние величины и 

показатели вариации. Ряды 

динамики. Экономические 

индексы.Выборочный метод. 

Статистика численности 

работников и использования 

рабочего времени. Статистика 

производительности труда. 

Статистика себестоимости 

продукции. Статистика 

основных фондов. Систем 

показателей социально-

экономической статистики. 

Результаты обучения:  
 -  применяют статистические 

методы, методы 

Сode of module: SА-4 

Name of module: 

«Statistics and analysis» 

Name of discipline: 

Statistics 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: 

Organization of the 

enterprise 

Purpose: formation of 

students ' theoretical 

knowledge about the 

importance and role of 

statistical analysis in 

ensuring the effectiveness 

of economic activity in the 

process of management 

decision-making. 

Brief description: Studies 

the subject, method, tasks 

and organization of 

statistics. Statistical 

observation. Statistical 

summary and grouping. 

Absolute and relative 

values. Average values 

and indicators of variation. 

Series dynamics. 

Economic 

indices.Sampling method. 

Statistics on the number of 

employees and the use of 

working time. Labor 

productivity statistics. 

Production cost statistics. 

Learning outcomes: 
- apply statistical methods, 

methods of forecasting 

economic processes to 



статистикасы. Баға 

статистикасы. 

Оқыту нәтижелері:  
- негізделген басқару 

шешімдерін қабылдау үшін 

экономикалық процестерді 

болжаудың статистикалық 

әдістерін, әдістерін 

қолданады. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

біледі  

- жаппай және қатпарлы 

бақылауды ұйымдастыру;  

- статистикалық кестелер мен 

кестелерді құру;  

- статистикалық деректер 

массивтерін талдау;  

-статистикалық 

көрсеткіштерді есептеу және 

түсіндіру;  

-жүргізілген талдаудан 

туындайтын 

қорытындыларды 

тұжырымдау. 

прогнозирования 

экономических процессов для 

принятия обоснованных 

управленческих решений. 

Формируемые компетенции: 

умеет 

- организовать сплошное 

и несплошное 

наблюдение; 

- строить статистические 

графики и таблицы; 

- анализировать массивы 

статистических данных; 

-  исчислять и 

интерпретировать 

статистические 

показатели; 

- формулировать выводы, 

вытекающие из 

проведенного анализа. 

make informed 

management decisions. 

Formed competencies:  

knows  

- to organize continuous 

and non-continuous 

observation;  

- build statistical graphs 

and tables; - analyze 

statistical data sets; 

- calculate and interpret 

statistical indicators; - to 

formulate conclusions 

arising from the analysis. 

Модуль коды: СТ-4 

Модуль атауы: «Статистика 

және талдау» 

Пән атауы: Экономикада 

статистикалық әдістер 

Пререквизиттер: 
Экономиқалық теория 

Постреквизиттер: 

Маркетинг 

Мақсаты: студенттердің 

мәліметтерді статистикалық 

талдау әдістерін қолдану 

әдістемесі мен практикасы 

мәселелері бойынша іргелі 

теориялық білімдерін 

қалыптастыру,сондай-ақ 

студенттерді талдау 

міндеттерін шешуді жүзеге 

асыратын Модульдер жүзеге 

асыратын қазіргі заманғы 

бағдарламалық құралдарға 

үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Деректерді модельдеу 

әдістері. Әртүрлі өлшеу 

шкалаларында ұсынылған 

деректерді түрлендіру. Көп 

өлшемді деректерді алдын 

Код модуля: СА-4 

Название модуля: 
«Статистика и анализ» 

Название дисциплины: 
Статистические методы в 

экономике 

Пререквизиты: 

Экономическая теория 

Постреквизиты: Маркетинг 

Цель: формирование у 

студентов фундаментальных 

теоретических знаний по 

вопросам методики и практики 

применения методов 

статистического анализа 

данных, а также обучение 

студентов современным 

программным средствам в 

которых реализованы модули, 

осуществляющие решение 

задач анализа. 

Краткое описание:  Методы 

моделирование данных. 

Преобразование данных, 

представленных в различных 

шкалах измерения. 

Предварительный анализ 

многомерных данных. Методы 

Сode of module: SА -4 

Name of module: 

«Statistics and analysis» 

Name of discipline: 

Statistical methods in 

Economics 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: Marketing 

Purpose: formation of 

students ' fundamental 

theoretical knowledge on 

the methodology and 

practice of statistical data 

analysis methods, as well 

as training students in 

modern software tools that 

implement modules for 

solving analysis problems. 

Brief description: Data 

modeling methods. 

Transformation of data 

presented in different 

scales of measurement. 

Preliminary analysis of 

multidimensional data. 

Methods of data reliability 

analysis and error 



ала талдау. Деректердің 

дұрыстығын талдау әдістері 

және қателерді түзету. 

Статистикалық 

гипотезаларды тексеру 

әдістері. Үздіксіз белгілердің 

кластерлік талдауы. Екілік 

белгілердің кластерлік 

талдауы. Дискриминанттық 

талдау. 

Оқыту нәтижелері:  

- негізгі компонент әдісін 

және барынша шынайы 

қажеттілік әдісін пайдалана 

отырып, факторлық талдау 

жүргізеді,  

- құрылған факторлық үлгінің 

маңыздылығын бағалайды 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- статистиканың негізгі 

ұғымдары мен санаттарын 

тәжірибелік қызметте 

пайдалану; ;  

- деректерді практикалық 

қызметте пайдалану, оларды 

жалпылау және 

статистикалық зерттеулер 

жүргізу әдістерін әзірлеу; 

анализа достоверности данных 

и исправление ошибок. 

Методы проверки 

статистических гипотез. 

Кластерный анализ 

непрерывных признаков. 

Кластерный анализ бинарных 

признаков. Дискриминантный 

анализ. 

Результаты обучения:  
- проводит факторный анализ, 

используя метод главных 

компонент и метод 

максимального 

правдоподобия,  

- оценивает значимость 

построенной факторной 

модели 

Формируемые компетенции: 

-использовать в практической 

деятельности основные 

понятия и категории 

статистики;;  формировать 

собственную позицию по 

статистических 

исследованиям;  

-использовать  данные в 

практической  деятельности,  

обобщать  их  и  разрабатывать 

методы проведения 

статистических исследований; 

correction. Methods for 

testing statistical 

hypotheses. Cluster 

analysis of continuous 

features. Cluster analysis 

of binary features. 

Discriminant analysis. 

Learning outcome:  

- conducts factor analysis 

using principal component 

analysis and maximum 

likelihood method,  

- assesses the significance 

of the constructed factor 

model 

Formed competencies: 

 -to use in practice 

the basic concepts 

and categories of 

statistics;; to form 

its own position on 

statistical research; 

 -to use the data in 

practice, to 

summarize them 

and to develop 

methods of 

statistical research; 

 

Модуль коды: МК-3 

Модуль атауы: 
«Мамандыққа кіріспе» 

Пән атауы: Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Пререквизиттер:  
Экономиқалық теория 

Постреквизиттер: Жаңа 

мемлекеттік менеджмент, 

Start-up менеджмент 

Мақсаты: 
студенттерге экономиканы 

мемлекеттік реттеудің 

күрделі мәселелері туралы 

жалпы түсінік беру, реттеу 

нысандары, субъектілері және 

құралдары мақсатын көрсету, 

мемлекеттік экономикалық 

саясат мүмкіндіктерінің 

логикасын, механизмі мен 

шектерін ұсыну. 

Код модуля: ВС-3 

Название модуля: «Введение 

в специальность» 

Название дисциплины: 
Государственное 

регулирование экономики 

Пререквизиты: 

Экономическая теория 

Постреквизиты: Новый 

государтвенный менеджмент, 

Start-up менеджмент 

Цель: дать студентам общее 

представление о сложных 

проблемах государственного 

регулирования экономики, 

показать цели объекты, 

субъекты и средства 

регулирования, представить 

логику, механизм и пределы 

возможностей 

государственной 

Сode of module: IS-3 

Name of module: 
Name of discipline: State 

regulation of the economy 

Prerequisites:Economic 

theory 

Postrequisites: New 

public management, Start-

up management  

Purpose: to give students 

a General idea of the 

complex problems of state 

regulation of the economy, 

to show the objectives of 

the objects, subjects and 

means of regulation, to 

present the logic, 

mechanism and limits of 

state economic policy. 

 

Brief description: He 



Қысқаша сипаттамасы: 

Экономиканы мемлекеттік 

реттеудің теориялық 

негіздерін зерттейді. 

Экономикалық өсу: негізгі 

факторлар және оны 

қамтамасыз ету жөніндегі 

мемлекеттік шаралар. 

Ғылыми-техникалық 

прогрестің бағыттары және 

оны жеделдетудегі 

мемлекеттің рөлі. 

Өнеркәсіптік саясатты 

қалыптастыру және жүзеге 

асыру тетіктері. 

Инвестицияларды 

мемлекеттік реттеу. 

Өндірістік инфрақұрылымды 

дамытудағы мемлекеттің 

реттеуші рөлі.Оқыту 

нәтижелері: - экономиканы 

мемлекеттік реттеу әдістерін 

меңгерген; - мемлекеттік 

саясат объектілерін іске 

асыру тетіктерін 

түсінеді;Оқыту нәтижелері:  

- Экономиканы мемлекеттік 

реттеудің әдістерін меңгерді; 

- мемлекеттік саясат 

нысандарын жүзеге асыру 

механизмдерін түсінеді; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- ғаламдану жағдайында 

қазіргі әлемнің экономикалық 

мәселелеріне дербес баға бере 

алады; 

-ұлттық экономиканы 

мемлекеттік реттеудің 

әдістері мен құралдарын 

талдай алады; 

- қазіргі экономикалық 

саясаттың әлеуметтік-

экономикалық мәселелерін 

танып-біледі.  

- реттеу объектілері бойынша 

экономикалық құралдарды 

пайдаланудың ерекшеліктерін 

анықтай алады. 

экономической политики. 

Краткое описание: Изучает 

теоретические основы 

государственного 

регулирования экономики. 

Экономический рост: 

основные факторы и 

государственные меры по его 

обеспечению. Направления 

научно-технического 

прогресса и роль государства в 

его ускорении. Формирование 

и механизмы осуществлении 

промышленной политики. 

Государственное 

регулирование инвестиций. 

Регулирующая роль 

государства в развитии 

производственной 

инфраструктуры. 

Результаты обучения:  

-владеет методами 

государственного 

регулирования экономики; 

-понимает механизмы 

реализации объектов 

государственной политики; 

Формируемые компетенции: 

- может самостоятельно 

оценивать экономические 

проблемы современного мира 

в условиях глобализации; 

- анализировать методы и 

инструменты 

государственного 

регулирования национальной 

экономики; 

- знает социально-

экономические проблемы 

современной экономической 

политики.  

- определять особенности 

использования экономических 

инструментов по объектам 

регулирования. 

studies the theoretical 

foundations of state 

regulation of the economy. 

Economic growth: the 

main factors and 

government measures to 

ensure it. Directions of 

scientific and 

technological progress and 

the role of the state in its 

acceleration. The 

formation and 

mechanisms for the 

implementation of 

industrial policy. State 

regulation of investments. 

Regulatory role of the 

state in the development 

of industrial 

infrastructure.Learning 

outcome: - owns the 

methods of state 

regulation of the 

economy; - understands 

the mechanisms of 

implementation of state 

policy objects;Learning 

outcome:  

- owns the methods of 

state regulation of the 

economy; 

- understands the 

mechanisms of 

implementation of state 

policy objects; 

Formed competencies: 

- can independently assess 

the economic problems of 

the modern world in the 

context of globalization; 

- analyze methods and 

tools of state regulation of 

the national economy; 

- knows the socio-

economic problems of 

modern economic policy.  

- to determine the features 

of the use of economic 

instruments for the objects 

of regulation. 

Модуль коды: АК-2  

Модуль атауы: 

Код модуля: ИК-2  

Название модуля: 

Сode of module: IC-2  

Name of module: 



«Ақпараттық-

коммуникативті» 

Пән атауы: Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі  

Пререквизиттер: Қазақ 

(орыс) тілі 

Постреквизиттер: 

Мемлекетті басқару теориясы 

Мақсаты:мамандық тілі 

негізінде коммуникативтік 

және тілдік құзыреттілікті 

қалыптастыру, студенттердің 

кәсіби дайындығын 

жетілдіру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Студенттерді кәсіби 

қызметтің міндеттерін шешу 

үшін ауызша және жазбаша 

түрде қазақ (орыс) тілдерінде 

коммуникацияға 

дайындайды. Студенттер 

ақпараттық басқару 

саласындағы терминологияны 

қазақ (орыс) тілдерінде 

оқиды. Қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл. Ұқыптылық 

пен үнемшілдік – экономика 

жаны. Менің мамандығым. 

Оқыту нәтижелері:  
- ауызша сөйлеу (кәсіби 

әңгіме жүргізу, ақпарат 

алмасу, дискуссия жүргізу) 

және жазбаша сөйлеу (ресми 

хаттар, қызметтік хаттар, 

нұсқаулықтар, түрлі заң 

құжаттарын құрастыру; 

жазылған құжаттарды 

редакциялау) жанрларын 

меңгерген. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білу:  

- әртүрлі тілдік жағдайларда 

бағдарлану, өзінің 

Коммуникативтік ниеттерін 

дұрыс іске асыру;  

-орфографиялық, 

пунктуациялық және сөйлеу 

қатынасында лингвистикалық 

сөздіктер мен анықтамалық 

әдебиеттерді пайдалана 

отырып, орыс тіліндегі 

жазбаша мәтіндерді сауатты 

«Информационно- 

Коммуникативный» 

Название дисциплины: 
Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Пререквизиты: Казахский 

(русский) язык 

Постреквизиты: Теория 

государственного управления 

Цель:формирование 

коммуникативной и языковой 

компетенции на основе языка 

специальности, 

совершенствование 

профессиональной подготовки 

студентов. 

Краткое описание: 
Описывают подготовку 

студентов к коммуникации в 

устной и письменной форме на 

казахском (русском) языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. Студенты 

изучают терминологию в 

области информационного 

управления на казахском 

(русском) языках. Казахский 

язык-государственный язык. 

Аккуратность и 

экономичность-душа 

экономики. Моя профессия. 

Результаты обучения:  

- владеют жанрами 

устной речи (вести 

профессиональную 

беседу, обмениваться 

информацией, вести 

дискуссию) и 

письменной речи 

(составлять 

официальные письма, 

служебные записки, 

инструкции, различные 

юридические 

документы; 

редактировать 

написанное). 

Формируемые компетенции: 

Уметь: 

- ориентироваться в 

различных языковых 

«Informational and 

communicative» 

Name of discipline: 

Professional Kazakh 

(Russian) language 

Prerequisites: Kazakh 

(Russian) language 

Postrequisites: Theory of 

public administration 

Purpose:formation of 

communicative and 

language competence on 

the basis of the language 

of the specialty, 

improvement of 

professional training of 

students. 

Brief description: 
Describe the preparation 

of students for 

communication in oral and 

written form in the 

Kazakh (Russian) 

languages to solve the 

problems of professional 

activity. Students study 

terminology in the field of 

information management 

in the Kazakh (Russian) 

languages. Kazakh is the 

state language. Accuracy 

and efficiency – the soul 

of the economy. My 

profession.  

Learning outcomes: 
- command of the genres 

of oral speech (conduct a 

professional conversation, 

to share information, to 

debate) and writing (to 

compose official letters, 

memos, instructions, 

various legal documents; 

editing of written). 

Formed competencies: 

Know:  

- navigate in different 

language situations, 

adequately implement 

their communicative 

intentions; - correctly in 

spelling , punctuation and 



ресімдеу. 

 

ситуациях, адекватно 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения; 

- грамотно в 

орфографическом , 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке, используя 

лингвистические словари и 

справочную литературу. 

speech to make out written 

texts in Russian, using 

linguistic dictionaries and 

reference literature. 

Модуль коды: МК-3  

Модуль атауы: 
«Мамандыққа кіріспе» 

Пән атауы: Менеджмент 

Пререквизиттер: 

Экономикалық теория 

Постреквизиттер: 

Инновациялық менеджмент, 

Дағдарысқа қарсы 

менеджмент 

Мақсаты: Экономика 

мамандықтарының 

студенттерін менеджмент 

теориясы мен практикасы 

саласында терең біліммен 

қамтамасыз ету, бұл 

нарықтық экономика 

жағдайында университетті 

бітіргеннен кейін басқару 

қызметімен тиімді 

айналысуға мүмкіндік береді. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Бұл пән басқару мазмұнын 

қарастырады және зерттейді 

және классикалық 

менеджмент негіздерін 

меңгеруге мүмкіндік береді, 

басқару принциптері, 

функциялары мен процестері 

туралы білім кешенін 

қалыптастырады, басқару 

қызметінің түрлі түрлерін 

жүзеге асырудың және 

басқару жүйелерін талдаудың 

нақты дағдыларын өңдейді. 

Оқыту нәтижелері: 
-менеджменттің 

принциптерін, әдістерін және 

функцияларын біледі. 

- ұйымды өзара байланысты 

Код модуля: ВС-3  

Название модуля: «Введение 

в специальность» 

Название дисциплины: 

Менеджмент 

Пререквизиты: 

Экономическая теория 

Постреквизиты: 

Инновационный менеджмент,  

Антикризисный менеджмент 

Цель: обеспечение студентов 

экономических 

специальностей глубокими 

знаниями в области теории и 

практики менеджмента, что 

позволит им по окончании 

университета в условиях 

рыночной экономики 

эффективно заниматься 

управленческой 

деятельностью. 

Краткое описание: 

Рассматривает и изучает 

содержание управления и 

позволяет освоить основы 

классического менеджмента, 

формирует комплекс знаний о 

принципах, функциях и 

процессах управлении, 

вырабатывает конкретные 

навыки осуществления 

различных видов 

управленческой деятельности 

и анализа систем управления. 

Результаты обучения: 
- знает принципы, методы и 

функции менеджмента. 

- рассматривает организацию, 

как систему взаимосвязанных 

элементов 

Module code: IS-3  

Module name: 
"Introduction to the 

specialty»: 

Name of discipline: 

Management 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: 
Innovation management, 

ANTI-Crisis management 

Purpose: providing 

students of economic 

specialties with deep 

knowledge in the field of 

theory and practice of 

management, which will 

allow them to graduate 

from the University in a 

market economy to 

effectively engage in 

management activities. 

Brief description: 

Examines and studies the 

content of management 

and allows you to learn 

the basics of classical 

management, forms a set 

of knowledge about the 

principles, functions and 

processes of management, 

develops specific skills of 

various types of 

management activities and 

analysis of management 

systems. 

Learning outcome: 
- knows the principles, 

methods and functions of 

management. 



элементтер жүйесі ретінде 

қарастырады 

- басқарушылық дағдыларды 

меңгерген. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

құзыретті: 

- ұйымдағы ғылым және 

кәсіби қызмет түрі ретінде 

менеджмент туралы ұғымды 

анықтауда. 

- менеджментте алынған 

білімді, кәсіби қызмет 

процесінде пайдалану. 

- коммуникативтік және 

ұйымдастырушылық 

дағдыларды қолдануда 

- владеет управленческими 

навыками. 

Формируемые 

компетенции:компетентны: 

- в определении понятия о 

менеджменте, как о науке и 

виде профессиональной 

деятельности в организации. 

- использовать полученные в 

менеджменте знания, в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

-в применении 

коммуникативных и 

организационных навыков 

- considers the 

organization as a system 

of interrelated elements 

- has managerial skills. 

Formed competence: 
competent: 

- in the definition of 

management as a science 

and type of professional 

activity in the 

organization. 

- use the knowledge 

gained in management, in 

the process of professional 

activity. 

-application of 

communication and 

organizational skills 

Модуль атауы: СТ-4  

Модуль атауы: «Статистика 

және талдау» 

Пән атауы: Статистика 

Пререквизиті: 

Экономикалық теория 

Постреквизиті: Қаржы 

Мақсаты: статистикалық 

әдіснаманы қарастыру: 

статистикалық деректерді 

жинау мен талдаудың жалпы 

принциптерін, жаппай 

әлеуметтік құбылыстар мен 

процестердің заңдылықтарын 

зерттеу, сондай-ақ елдің 

экономикалық және 

әлеуметтік өмірінде болып 

жатқан жаппай әлеуметтік-

экономикалық құбылыстарды 

сандық және сапалы 

бағалаудың теориялық 

білімдері мен практикалық 

дағдыларын меңгеру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қоғамдық өмірдің сандық 

жағын зерттейді, ол қоғамдық 

құбылыстар мен процестердің 

нақты мөлшері мен сандық 

арақатынасында өз көрінісін 

табады. Экономиканың түрлі 

салаларында бар Статистика 

көрсеткіштерімен, оларды 

есептеу әдістемесімен және 

талдаудың негізгі 

Код модуля: СА -4  

Название модуля: 
«Статистика и анализ» 

Название дисциплины: 

Статистика 

Пререквизит: Экономическая 

теория 

Постреквизит: Финансы 

Цель: рассмотрение 

статистической 

методологии:общих 

принципов сбора и анализа 

статистических данных, 

изучение закономерностей и 

тенденций массовых 

общественных явлений и 

процессов, а также 

приобретение теоретических 

знаний и практических 

навыков количественно-

качественной оценки массовых 

социально-экономических 

явлений, происходящих в 

экономической и 

социальной жизни страны. 

Краткое описание: Изучает 

количественную сторону 

общественной жизни, которая 

находит свое отображение в 

конкретных размерах и 

количественных соотношениях 

общественных явлений и 

процессов. Знакомит с 

показателями статистики, 

Сode of module: SA -4  

Name of module: 
«Statistics and analysis» 

Name of discipline: 

Statistics 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: Finance 

Purpose: consideration of 

statistical 

methodology:General 

principles of collection 

and analysis of statistical 

data, the study of patterns 

of mass social phenomena 

and processes, as well as 

the acquisition of 

theoretical knowledge and 

practical skills of 

quantitative and 

qualitative assessment of 

mass socio-economic 

phenomena occurring in 

the economic and social 

life of the country. 

Brief description: Studies 

the quantitative side of 

social life, which is 

reflected in the specific 

size and quantitative 

relations of social 

phenomena and processes. 

Introduces the indicators 

of statistics existing in 



бағыттарымен таныстырады. 

Оқыту нәтижелері:  
Әлеуметтік-экономикалық 

статистиканың ғылыми 

негіздерін біледі; 

Экономикалық даму деңгейін, 

экономикалық процестердің 

жағдайлары мен факторларын 

талдау үшін статистикалық 

әдістерді қолданады 

статистикалық ақпараттың 

нәтижелерін ұсыну үшін 

статистика саласындағы 

статистикалық ақпаратты 

өңдеу және талдау  

және мәтіндік режимде 

зерттеу менгерген 

Өңірдің және Қазақстанның 

әлеуметтік –экономикалық 

жағдайын және дамуын 

сипаттайтын көрсеткіштері 

арқылы микро-

макроэкономикалық  

жалпылама есептеулердің 

техникасы мен 

технологиясын білім мен іс 

жүзінде қолдану дағдысы бар.  

Қалыптасатын 

құзыреттер:, өндірістік, 

ғылыми–зерттеу қызметінде 

алынған теориялық және 

практикалық білімді, 

іскерлікті, дағдыларын 

қолдану  

существующими в различных 

отраслях экономики, 

методикой их исчисления и 

основными направлениями 

анализа 

Результаты обучения:  

 Знает научные основы 

социально-экономической 

статистики; 

использует статистические 

методы анализа уровня 

экономического развития, 

условий и факторов 

экономических процессов 

умеет самостоятельно 

собирать,  

обрабатывать и анализировать 

статистическую информацию в 

области статистики для 

представления результатов 

статистического  

исследования в наглядном и 

текстовом режиме.  

Владеет навыками 

практического применения 

знаний и умений в владении 

техникой и технологией 

расчетов обобщающих микро-

макроэкономические  

показатели, характеризующих 

социально-экономическое 

состояние и развитие ситуации 

региона и РК. 

Формируемые компетенции: 

применение полученных 

теоретических и практических 

знаний, умений,  

навыков в производственной, 

научно-исследовательской 

деятельности. 

various sectors of the 

economy, the 

methodology of their 

calculation and the main 

directions of analysis. 

Learning outcomes:  
Knows the scientific basis 

of socio-economic 

statistics; 

uses statistical methods to 

analyze the level of 

economic development, 

conditions and factors of 

economic processes 

can independently collect,  

process and analyze 

statistical information in 

the field of statistics to 

present the results of 

statistical research in 

visual and text mode.  

Has the skills of practical 

application of knowledge 

and skills in mastering the 

technique and technology 

of calculations 

generalizing micro-

macroeconomic  

indicators characterizing 

the socio-economic 

situation and development 

of the region and 

Kazakhstan. 

Formed competencies: 
the application of 

theoretical and practical 

knowledge, skills and 

abilities in industrial, 

scientific and research 

activities. 

  

Модуль атауы: СТ-4  

Модуль атауы: «Статистика 

және талдау» 

Пән атауы: Экономикада 

статистикалық әдістер 

Пререквизиттер: 
Экономиқалық теория 

Постреквизиттер: 

Маркетинг 

Мақсаты: Статистиканың  

теориялық мәселелерін, 

Код модуля: СА -4  

Название модуля: 
«Статистика и анализ» 

Название дисциплины: 
Статистические методы в 

экономике 

Пререквизиты: 

Экономическая теория 

Постреквизиты: Маркетинг 

Цель: Изучение теоретических 

вопросов статистики, объекта 

Сode of module: SA -4  

Name of module: 
«Statistics and analysis» 

Name of discipline: 

Statistical methods in 

Economics 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: Marketing 

Purpose: The study of 

theoretical issues of 



зерттеу объектісін, жағдайын, 

дамуын, әлеуметтік 

құбылыстардың құрылымын, 

оларды статистикалық 

бақылау мен статистикалық 

ақпаратты жинауды зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Ықтималдықтар теориясы 

мен математикалық 

статистиканың негізгі 

ұғымдарын ашады; Ықтимал 

кеңістіктерді, оқиғаларды 

және кездейсоқ шамаларды, 

корреляцияны 

зерттейді.Кездейсоқ 

шамаларға сипаттама 

береді.Тәуелсіздік және 

Үлкен сандар заңы.  

Оқыту нәтижелері:  
Білімдер:қайта құруға 

бағытталған экономикалық 

қатынастар және 

статистикалық талдау жүргізу 

мақсатында  

қажетті жедел, ағымдағы 

және  

перспективалы шешімдер 

қабылдауда статистиканың 

жаңа бағыттарын біледі,.  

Іскерліктер: өңдеу және 

талдау нәтижелермен 

таныстыру үшін өз бетінше 

статистикалық ақпаратты 

жинай алады  

Дағдысы:қоғамның 

экономикалық дамуын 

сипаттайтын жалпы микро-

макроэкономикалық 

көрсеткіштерді есептеу 

техникасын игеруде 

практикалық қолдану білімі 

мен дағдысына ие 

Қалыптасатын құзыреттер:  

статистиканың негізгі 

ұғымдары мен санаттарын 

тәжірибелік қызметте 

пайдалану; статистикалық 

зерттеулер бойынша жеке 

позициясын қалыптастыру; 

деректерді практикалық 

қызметте пайдалану, оларды 

жинақтау және экономикада 

исследования, состояния, 

развития, структуры 

социальных явлений, их 

статистического наблюдения и 

сбора статистической 

информации. 

Краткое описание: 

Раскрывает основные понятия 

теории вероятностей и 

математической статистики; 

Изучает вероятные 

пространства, события и 

случайные величины, 

корреляцию.Дает 

характеристику случайным 

величинам, независимости и 

закону больших чисел,в 

распределению хи-квадрат, 

Стьюдента, Фишера. 

 Результаты обучения:  

Знания: знает новые 

ориентиры статистики, 

направленных на 

преобразование сложившихся 

ранее экономических 

отношений и проведение  

статистического анализа с 

целью принятия необходимых 

оперативных, текущих и 

перспективных решений.  

Умения: умеет самостоятельно 

собирать,  

обрабатывать и анализировать 

статистическую информацию 

для презентаций результатов 

статистического исследования.  

Навыки: имеет навыки 

практического применения 

знаний и умений в владении 

техникой расчета 

обобщающих микро-

макроэкономических 

показателей, характеризующих 

экономическое развитие 

общества 

Формируемые компетенции: 

использовать в практической 

деятельности основные 

понятия и категории 

статистики; формировать 

собственную позицию по 

статистических 

statistics, the object of 

study, the state, 

development, structure of 

social phenomena, their 

static observation and 

collection of statistical 

information. 

Brief description: 
Reveals the basic concepts 

of probability theory and 

mathematical statistics;  

Studies probable spaces, 

events and random 

variables,correlation.Gives 

a description of the 

random variables. 

Independence and the law 

of large numbers. Sample 

distributions of Chi-

square, student, Fisher. 

Learning outcomes: 

Knowledge: knows new 

statistical guidelines,  

aimed at the 

transformation of the 

existing previous 

economic relations and 

conduct of statistical 

analysis for the purpose of 

required operational, 

ongoing and  

promising solution.  

Skills: self-assemble,  

processing and analyzing 

statistical information for 

results presentations  

statistical study.  

Skills: has the skills of 

practical application  

knowledge and skills in 

the mastery of the 

technique of calculation 

synthesis of micro-

macroeconomic  

indicators characterizing  

economic development of 

society 

Formed competencies: 

использовать на 

практике основные 

понятия и категории 

статистики; 



статистикалық зерттеулер 

жүргізу әдістерін колдана 

білу; 

исследованиям; использовать 

данные в практической 

деятельности, обобщать их и 

разрабатывать методы 

проведения статистических 

исследований в экономике; 

формировать 

собственную позицию 

по статистическим 

исследованиям; 

использовать данные на 

практике, обобщать их и 

разрабатывать методы 

статистических 

исследований в 

экономике; 

Модуль коды: МК-3  

Модуль атауы: 
«Мамандыққа кіріспе» 

Пән атауы: Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Пререквизиттер: 

Экономиқалық теория 

Постреквизиттер: Жаңа 

мемлекеттік менеджмент, 

Start-up менеджмент 

Мақсаты: 
студенттерге экономиканы 

мемлекеттік реттеудің 

күрделі мәселелері туралы 

жалпы түсінік беру, реттеу 

нысандары, субъектілері және 

құралдары мақсатын көрсету, 

мемлекеттік экономикалық 

саясат мүмкіндіктерінің 

логикасын, механизмі мен 

шектерін ұсыну. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Экономиканы мемлекеттік 

реттеудің теориялық 

негіздерін зерттейді. 

Экономикалық өсу: негізгі 

факторлар және оны 

қамтамасыз ету жөніндегі 

мемлекеттік шаралар. 

Ғылыми-техникалық 

прогрестің бағыттары және 

оны жеделдетудегі 

мемлекеттің рөлі. 

Өнеркәсіптік саясатты 

қалыптастыру және жүзеге 

асыру тетіктері. 

Инвестицияларды 

мемлекеттік реттеу. 

Өндірістік инфрақұрылымды 

дамытудағы мемлекеттің 

реттеуші рөлін қарастырады 

Оқыту нәтижелері: 

Код модуля: ВС-3  

Название модуля: «Введение 

в специальность» 

Название дисциплины: 

Государственное 

регулирование экономики 

Пререквизиты: 

Экономическая теория 

Постреквизиты: Новый 

государтвенный менеджмент, 

Start-up менеджмент 

Цель:дать студентам общее 

представление о сложных 

проблемах государственного 

регулирования экономики, 

показать цели объекты, 

субъекты и средства 

регулирования, представить 

логику, механизм и пределы 

возможностей 

государственной 

экономической политики. 

Краткое описание: 
Изучает теоретические основы 

государственного 

регулирования экономики. 

Экономический рост: 

основные факторы и 

государственные меры по его 

обеспечению. Направления 

научно-технического 

прогресса и роль государства в 

его ускорении. Формирование 

и механизмы осуществлении 

промышленной политики. 

Государственное 

регулирование инвестиций. 

Регулирующая роль 

государства в развитии 

производственной 

инфраструктуры.  

Результаты обучения: 

Сode of module: IS-3  

Name of module: 
«Introduction to the 

specialty» 

Name of discipline: State 

regulation of the economy 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: 
New public management, 

Start-up management 

Purpose: to give students 

a General idea of the 

complex problems of state 

regulation of the economy, 

to show the objectives of 

the objects, subjects and 

means of regulation, to 

present the logic, 

mechanism and limits of 

state economic policy. 

Brief description: 
He studies the theoretical 

foundations of state 

regulation of the economy. 

Economic growth: the 

main factors and 

government measures to 

ensure it. Directions of 

scientific and 

technological progress and 

the role of the state in its 

acceleration. Formation 

and mechanisms of 

industrial policy 

implementation. State 

regulation of investments. 

Regulatory role of the 

state in the development 

of industrial infrastructure. 

Learning outcome: 
- owns the methods of 



- Экономиканы мемлекеттік 

реттеудің әдістерін меңгерді; 

- мемлекеттік саясат 

нысандарын жүзеге асыру 

механизмдерін түсінеді; 

Қалыптасатын құзыреттер: 
- ғаламдану жағдайында 

қазіргі әлемнің экономикалық 

мәселелеріне дербес баға бере 

алады; 

-ұлттық экономиканы 

мемлекеттік реттеудің 

әдістері мен құралдарын 

талдай алады; 

- қазіргі экономикалық 

саясаттың әлеуметтік-

экономикалық мәселелерін 

танып-біледі. 

- реттеу объектілері бойынша 

экономикалық құралдарды 

пайдаланудың ерекшеліктерін 

анықтай алады. 

  

- владеет методами 

государственного 

регулирования экономики; 

- понимает механизмы 

реализации объектов 

государственной политики; 

Формируемые компетенции: 
- можетсамостоятельно 

оценивать экономические 

проблемы современного мира 

в условиях глобализации; 

- анализировать методы и 

инструменты 

государственного 

регулирования национальной 

экономики; 

- знает социально-

экономические проблемы 

современной экономической 

политики. 

- определять особенности 

использования экономических 

инструментов по объектам 

регулирования. 

state regulation of the 

economy; 

- understands the 

mechanisms of 

implementation of state 

policy objects; 

Formed competencies: 
- can independently assess 

the economic problems of 

the modern world in the 

context of globalization; 

- analyze methods and 

tools of state regulation of 

the national economy; 

- knows the socio-

economic problems of 

modern economic policy. 

- to determine the features 

of the use of economic 

instruments for the objects 

of regulation. 

  

Модуль коды: АК-2  

Модуль атауы: 
«Ақпараттық-

коммуникативті» 

Пән атауы: Кәсіби 

бағытталған шет тілі 

Пререквизиттер: Шет тілі 

Постреквизиттер:  

New public management, Start-

up management  

Мақсаты: студенттердің 

коммуникативтік 

құзыреттілігін меңгеруі, ол 

болашақта кәсіби қызметтің 

әр түрлі салаларында, 

ғылыми және практикалық 

жұмыста, шетелдік 

серіктестермен қарым-

қатынаста, өздігінен білім алу 

және басқа да мақсаттар үшін 

шет тілін пайдалануға 

мүмкіндік береді. 

Практикалық мақсатпен 

қатар, шетел тілі курсы кәсіби 

мақсатпен қатар 

студенттердің ой-өрісін 

кеңейтуге, олардың жалпы 

мәдениеті мен білімін 

Код модуля: ИК-2  

Название модуля: 
«Информационно- 

Коммуникативный» 

Название дисциплины: 
Профессионально-

ориентированный 

иностранный (язык) 

Пререквизиты: Иностанный 

язык 

Постреквизиты:  

New public management, Start-

up management  

Цель: овладение студентами 

коммуникативной 

компетенцией, которая в 

дальнейшем позволит 

пользоваться иностранным 

языком в различных областях 

профессиональной 

деятельности, научной и 

практической работе, в 

общении с зарубежными 

партнерами, для 

самообразовательных и других 

целей. Наряду с практической 

целью, курс иностранного 

языка для профессиональных 

Сode of module: IC-2  

Name of module: 
«Informational and 

communicative» 

Name of 

discipline:Professionally-

oriented foreign language) 

Prerequisites: Foreign 

language  

Postrequisites: New 

public management, Start-

up management 

Purpose: Students 

mastering communicative 

competence, which will 

further allow the use of a 

foreign language in 

various areas of 

professional activity, 

scientific and practical 

work, in communication 

with foreign partners, for 

self-education and other 

purposes. Along with the 

practical goal, a foreign 

language course for 

professional purposes 

implements educational 



арттыруға, сондай-ақ 

экономика саласында ойлау 

мәдениеті мен күнделікті 

және кәсіби қарым-қатынас 

жасауға, басқа елдер мен 

халықтардың рухани 

құндылықтарына төзімділікке 

және құрметтеуге 

тәрбиелеуге ықпал ете 

отырып, білім беру және 

тәрбие мақсаттарын жүзеге 

асырады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән кез келген мамандық 

бойынша студенттердің 

лингвистикалық білім алуына 

қажетті жалпы ұсынымдарды 

қамтиды. Оның мазмұны 

студенттердің ғылыми-Кәсіби 

саладағы коммуникативтік 

қажеттіліктерімен, ғылыми 

қызмет құралы ретінде орыс 

тілін оқытудың мақсаттары 

мен міндеттерімен 

анықталады. Тілді 

практикалық меңгерудің 

коммуникативтік мақсаттары 

мен міндеттері концептуалды, 

базистік болып табылады. 

Бакалавриат студенттері 

қарым-қатынастың ғылыми 

саласымен байланысты 

сөйлеу дағдылары мен 

іскерліктерін қалыптастыра 

және жетілдіре отырып, ана 

тіліне қатысты қосымша 

қарым-қатынас құралдарын 

меңгеріп, нәтижесінде терең 

және сапалы кәсіби білім 

алады. 

Оқыту нәтижелері:  
-шет тілінде сөздік-

анықтамалық әдебиетті 

қолдана алады; 

- өнімді және рецептивті 

біліктерді жетілдіру, ауызша 

сөйлеу, жазу, оқу, тыңдау 

дағдыларын автоматтандыру; 

оқылатын Тіл елдерінің 

ұлттық мәдениетін, сондай-ақ 

қарым-қатынас мәдениетін 

және бизнес жүргізу 

целей реализует 

образовательные и 

воспитательные цели, 

способствуя расширению 

кругозора студентов, 

повышению их общей 

культуры и образования, а 

также культуры мышления и 

повседневного и 

профессионального общения в 

сфере экономики, воспитанию 

терпимости и уважения к 

духовным ценностям других 

стран и народов. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина содержит общие 

рекомендации, реализация 

которых необходима в 

лингвистическом образовании 

студентов любой 

специальности. Ее содержание 

определяется 

коммуникативными 

потребностями студентов в 

научно-профессиональной 

сфере, целями и задачами 

обучения русскому языку как 

средству научной 

деятельности. 

Концептуальными, базисными 

являются коммуникативные 

цели и задачи практического 

владения языком. Студенты 

бакалавриата, формируя и 

совершенствуя речевые 

навыки и умения, связанные с 

научной сферой 

коммуникации, овладевают 

дополнительным по 

отношению к родному языку 

средством общения и в итоге 

получают глубокое и 

качественное 

профессиональное 

образование. 

Результаты обучения:  

- умеет пользоваться 

словарно-справочной 

литературой на иностранном 

языке; 

- совершенствование 

продуктивных и рецептивных 

and educational goals, 

contributing to the 

expansion of students 

’horizons, raising their 

general culture and 

education, as well as 

thinking culture and 

everyday and professional 

communication in the 

field of economics, 

nurturing tolerance and 

respect for the spiritual 

values of others. countries 

and peoples. 

Brief description:  
This discipline contains 

general recommendations, 

the implementation of 

which is necessary in the 

linguistic education of 

students of any specialty. 

Its content is determined 

by the communicative 

needs of students in the 

scientific and professional 

field, the goals and 

objectives of teaching 

Russian as a means of 

scientific activity. 

Conceptual, basic are the 

communicative goals and 

objectives of practical 

language proficiency. 

Undergraduate students, 

developing and improving 

speech skills and abilities 

associated with the 

scientific sphere of 

communication, acquire 

additional means of 

communication in relation 

to their native language 

and as a result receive a 

deep and high-quality 

professional education. 

Learning outcomes: 

- able to use vocabulary 

and reference books in a 

foreign language; 

- improving productive 

and receptive skills, 

automating the skills of 



мәдениетін біледі 

Қалыптасатын құзыреттер: 

аударма-мамандық бойынша 

түпнұсқа мәтіндерді 

аударуды үйрену; 

- коммуникативтік-сөйлеу 

дағдыларын өздігінен сөйлеу 

деңгейіне жақындату; 

- тілдік - CNN, Euronews 

телеарналарының хабарларын 

көру кезінде тіл 

тасымалдаушылардың 

сөздерін түсіну, ақпаратты 

түпнұсқада оқу және 

пайдалану. 

умений, автоматизация 

навыков устной речи, письма, 

чтения, аудирования; 

знает национальной культуры, 

а также культуры общения и 

ведения бизнеса стран 

изучаемого языка 

Формируемые компетенции: 

переводческая - научиться 

переводить оригинальные 

тексты по специальности; 

- коммуникативная - 

приблизить речевые навыки к 

уровню спонтанной речи; 

- языковая - понимать речь 

носителей языка при 

просмотре передач 

телеканалов CNN, Euronews, 

читать и использовать 

информацию в оригинале. 

speaking, writing, reading, 

listening; 

- knows the national 

culture, as well as the 

culture of communication 

and business of the 

countries of the target 

language 

Formed competencies: 

translation - learn to 

translate the original texts 

in the specialty; 

- communicative - to bring 

speech skills to the level 

of spontaneous speech; 

- language - understand 

the speech of native 

speakers when watching 

programs on CNN and 

Euronews TV channels, 

read and use the 

information in the 

original. 

Модуль коды:  

Модуль атауы: 

Пән атауы: Финансы 

Пререквизиттер: 

Экономикалық теория 

Постреквизиттер: 
Мемлекет және бизнес,     

 Бизнесті ұйымдастыру 

Мақсаты: Қаржының негізгі 

тұжырымдамаларын игеруді 

қамтамасыз ету, қаржының 

мәнін, қаржылық 

қатынастардың ерекшелігін, 

қаржы жүйесінің салалары 

мен буындарының құрамын 

түсіну және әр түрлі 

экономикалық субъектілердің 

қаржыларын ұйымдастыру 

ерекшеліктерін және қазіргі 

заманғы қаржының даму 

үрдістерін түсіну 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қаржыларды ұйымдастыру 

және басқару негіздерін, 

Қазақстан Республикасы 

қаржы жүйесінің құрамы мен 

құрылымын, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің 

қаржыларын, мемлекеттік 

Код модуля:  

Название модуля:  

Название дисциплины: 

Финансы 

Пререквизиты: 

Экономическая теория 

Постреквизиты: Государство 

и бизнес,   Организация 

бизнеса 

Цель: Обеспечение освоения 

основных концепций 

финансов, понимание 

сущности финансов, 

специфики финансовых 

отношений, состава сфер и 

звеньев финансовой системы и 

понимание особенностей 

организации финансов 

различных экономических 

субъектов и тенденций 

развития современных 

финансов  

Краткое описание: 
Рассматривает основы 

организации и управления 

финансами, состав и структуру 

финансовой системы 

Республики Казахстан, 

финансы хозяйствующих 

Сode of module:  

Name of module: 

Name of discipline: 

Finance 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: State and 

business, Business 

organization     

Purpose: Ensuring the 

development of the basic 

concepts of Finance, 

understanding of the 

nature of Finance, the 

specifics of financial 

relations, the composition 

of areas and links of the 

financial system and 

understanding of the 

organization of Finance of 

various economic entities 

and trends in modern 

Finance 

Brief description: The 

discipline "Finance" 

occupies an important 

place in the system of 

other academic 

disciplines. In accordance 



қаржыларды (салық, 

мемлекеттік бюджет және 

бюджеттен тыс қорлар, 

мемлекеттік кредит және 

мемлекеттік борыш), 

сақтандыру негіздерін, 

қаржының өзекті мәселелерін 

қарастырады. ҚР қаржы 

жүйесін зерттейді. Қазіргі 

кезеңдегі қаржы саясатының 

мәселелері мен міндеттерін 

қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: Өзіндік 

экономикалық қатынастар 

ретінде Қаржы мәні мен 

функцияларының теориялық 

негіздерін біледі; Ұйымдар 

мен мемлекеттің қаржылық 

саясатын және 

пайдаланылатын қаржы 

құралдарын бағалай алады; 

Түрлі мемлекеттердің 

қаржыларының даму 

үрдістерін, сондай-ақ жария-

құқықтық құрылымдар мен 

басқа да экономикалық 

субъектілердің талдау 

құралдарын иеленеді 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Отандық практикада 

мемлекеттік қаржыны 

ұйымдастырудың шетелдік 

тәжірибесін салыстыру және 

қолдану саласындағы базалық 

білімдерін көрсетеді 

субъектов, государственные 

финансы (налоги, 

государственный бюджет и 

внебюджетные фонды, 

государственный кредит и 

государственный долг), 

основы страхования, 

актуальные проблемы 

финансов. Изучает 

финансовую систему РК. 

Рассматривает проблемы и 

задачи финансовой политики 

на современном этапе. 

Результаты обучения:  

Знает теоретические основы 

сущности и функций финансов 

как специфических 

экономических отношений;  

Умеет оценивать финансовую 

политику организаций и 

государства и используемые 

финансовые инструменты; 

Владеет инструментами 

анализа тенденций развития 

финансов различных 

государств, а также публично-

правовых образований и 

других экономических 

субъектов  

Формируемые компетенции: 
Демонстрирует базовые знания 

в  

области сравнения и 

применения зарубежного 

опыта организации 

государственных финансов в  

отечественной практике  

with the requirements of 

the educational standard 

of Kazakhstan in the 

preparation of specialists 

in the field of Economics 

is of great importance to 

the acquisition of 

knowledge, skills and 

abilities in the field of 

Finance 

Learning outcomes:  

Knows the theoretical 

foundations of the essence 

and functions of Finance 

as a specific economic 

relations;  

Able to assess the 

financial policy of 

organizations and the state 

and the financial 

instruments used; 

He has the tools to analyze 

trends in the development 

of Finance of various 

States, as well as public-

legal entities and other 

economic entities 

Formed competencies: 
Demonstrates basic 

knowledge in the field of 

comparison and 

application of foreign 

experience in the 

organization of public 

Finance in domestic 

practice 

  

Модуль коды: МК-3  

Модуль атауы: 
«Мамандыққа кіріспе» 

Пән атауы: Маркетинг 

Пререквизиттер: 
Экономикалық теория 

Постреквизиттер: 

Мемлекеттік сатып алуларды 

басқару, Шағын және орта 

бизнесті басқару     

Мақсаты: Маркетингтің 

теориялық негіздерін оқыту, 

сонымен қатар, оның 

элементтері мен 

принциптерін пайдалануда 

Код модуля: ВС-3  

Название модуля: «Введение 

в специальность» 

Название дисциплины: 
Маркетинг 

Пререквизиты: 

Экономическая теория 

Постреквизиты: Организация 

бизнеса 

Цель: Изучение теоретических 

основ маркетинга, а также 

обобщение опыта 

использования его элементов и 

принципов 

Краткое описание:  

Сode of module: IS-3  

Name of module: 
«Introduction to the 

specialty» 

Name of discipline: 

Marketing 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: Business 

organization 

Purpose: The study of the 

theoretical foundations of 

marketing, as well as 

generalization of the 

experience of using its 



тәжірибелер жинақтау 

Қысқаша сипаттамасы:  

Пән келесі мәселелерді 

зерттейді: маркетингтің 

теориялық негіздері мен 

концепциялары; маркетингтік 

зерттеулер; маркетингтік 

орта; тауар нарықтарындағы 

тұтынушылардың мінез-

құлқы; нарықты сегменттеу; 

маркетинг жүйесіндегі тауар; 

маркетингтегі тауар саясаты; 

маркетингтегі баға саясаты; 

маркетингтегі өткізу саясаты; 

маркетингтегі 

коммуникациялық саясат. 

Оқыту нәтижелері:  
- маркетингтің негізгі 

ұғымдарын білу; 

- маркетингтік зерттеулерді 

жүргізу әдістерін және ретін 

білу; 

- экономикалық терминдерді 

қолдана білу; 

- маркетинг кешенінің негізігі 

элеметтерін білу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  
тауарлар мен қызмет 

көрсетулер нарығындағы 

тұтынушылық мінез-құлық 

теориясының негіздері; 

маркетингтік зерттеу жүргізу 

дағдыларын; маркетингтік 

ақпаратты жинау және 

талдау; нарықты сегменттеу 

мен тауарды позициялау; 

маркетинг жүйесіндегі тауар 

саясатын, бағаның құрылуы 

мен бағалық стратегияларын 

қолдану; тауар қозғалысы 

және тарату жүйесі мен 

тауарлар мен қызмет 

көрсетулерді жылжыту 

саласында шешім қабылдау 

Изучает следующие вопросы: 

теоретические основы и 

концепции маркетинга; 

Маркетинговые исследования; 

Маркетинговая среда; 

Поведение потребителей на 

товарных рынках; 

Сегментирование рынка; 

Товар в системе маркетинга; 

Ценовая политика в 

маркетинге; 

Коммуникационная политика в 

маркетинге; Реклама в системе 

маркетинга; Планирование и 

контроль маркетинга; 

Стратегическое планирование 

в маркетинге; Международный 

маркетинг. 

Результаты обучения:  

- знать основные понятия 

маркетинга; 

- знать порядок и методы 

проведения маркетинговых 

исследований; 

- умение применять 

экономические термины; 

- знать основные элементы 

маркетингового комплекса. 

Формируемые компетенции:  

основы теории 

потребительского поведения 

на рынке товаров и услуг; 

навыки проведения 

маркетинговых исследований; 

сбор и анализ маркетинговой 

информации; сегментация 

рынка и позиционирование 

товара; применение товарной 

политики в системе 

маркетинга, ценообразования 

и ценовых стратегий; принятие 

решений в области 

продвижения товаров и услуг 

и системы движения и 

распространения товаров 

elements and principles 

Brief description:  

Studies the following 

issues: theoretical 

foundations and concepts 

of marketing; Marketing 

research; Marketing 

environment; consumer 

Behavior in commodity 

markets; market 

Segmentation; Product in 

the marketing system; 

Pricing policy in 

marketing; 

Communication policy in 

marketing; Advertising in 

the marketing system; 

marketing Planning and 

control; Strategic planning 

in marketing; international 

marketing. 

Learning outcome:  

- know the basic concepts 

of marketing; 

- know the procedure and 

methods of marketing 

research; 

- ability to apply economic 

terms; 

- know the basic elements 

of the marketing complex. 

Formed competencies:  

fundamentals of the theory 

of consumer behavior in 

the market of goods and 

services; skills of 

marketing research; 

collection and analysis of 

marketing information; 

market segmentation and 

product positioning; 

application of product 

policy in the marketing, 

pricing and pricing 

strategies; decision-

making in the field of 

promotion of goods and 

services and the system of 

movement and 

distribution of goods 

Модуль атауы: СТ-4  

Модуль атауы: «Статистика 

Код модуля: СА -4  

Название модуля: 

Сode of module: SA -4  

Name of module: 



және талдау» 

Пәннің атауы: Экономика 

және бизнесте сандық 

технологияларды қолдану 

Пререквизиттер: 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

Постреквизиттер: 

Электрондық үкімет 

технологиясы 

Мақсаты: студент келесіні 

меңгеруі керек: 

экономикалық ақпаратты 

өңдеу әдістерін және 

экономикалық есептерді 

шешуді автоматтандырудың 

қазіргі кең таралған 

құралдарын. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Сандық экономика 

негіздерін; цифрлық 

автоматтандыру; жұмыс 

кеңістігін виртуалдандыру; 

атқарушылық басқаруды 

оңтайландыру; клиенттерге 

қызмет көрсету сапасын 

түрлендіру; операциялық 

процестерді 

трансформациялау; сандық 

экономиканың қазіргі 

заманғы трендтері және 

бизнес-модельдерді цифрлық 

трансформациялаудың 

ерекше ерекшеліктері; өз 

бизнесі үшін цифрлық 

технологияларды 

практикалық қолдану; 

технологиялық және 

экономикалық серпіліс 

идеологиясы ретінде "ҚР 

цифрлық экономикасы" 

зерттейді. 

Оқыту нәтижелері:  

- ақпараттық 

технологиялардың негізгі 

кластары және оларды 

экономикада қолдану 

игерілді;  

- бағдарламалық құралдардың 

көмегімен экономикалық 

ақпаратты өңдеудің 

«Статистика и анализ» 

Название дисциплины: 
Применение цифровых 

технологий в экономике и 

бизнесее 

Пререквизиты: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Постреквизиты: Технология 

электронного правительства 

Цель: студент должен 

овладеть: методами обработки 

экономической информации и 

современными наиболее 

распространенными 

средствами автоматизации 

решения экономических задач. 

Краткое описание: Изучает 

основы цифровой экономики; 

цифровая автоматизация; 

виртуализация рабочего 

пространства; оптимизация 

исполнительного управления; 

преобразование качества 

обслуживания клиентов; 

«Цифровая экономика РК» как 

идеологию технологического и 

экономического прорыва; 

идентифицировать риски 

цифровой экономики, ее 

влияние на рынок труда; 

технологии и возможности 

цифровой трансформации 

организации; применение 

цифровых технологий в 

бизнесе; 

Результаты обучения:  

- освоены основные классы 

информационных технологий 

и их применение в экономике;  

- приобретены практические 

навыки обработки 

экономической информации с 

помощью программных 

средств;  

- приобретены навыки 

принятия экономических 

решений на базе 

информационных технологий;  

- освоены методы организации 

экономической деятельности с 

«Statistics and analysis» 

Name of discipline: 

Application of digital 

technologies in economy 

and business 

Prerequisites: 

Information and 

communication 

technologies 

Postrequisites: 

Technology of e-

government 

Purpose: the student must 

master: methods of 

processing economic 

information and modern 

most common means of 

automation of economic 

problems. 

Brief description: Studies 

the basics of digital 

economy; digital 

automation; virtualization 

of workspace; 

optimization of Executive 

management; 

transformation of 

customer service quality; 

"Digital economy of 

Kazakhstan" as the 

ideology of technological 

and economic 

breakthrough; identify the 

risks of the digital 

economy, technologies 

and opportunities for 

digital transformation of 

the organization. 

Learning outcome:  

- the main classes of 

information technologies 

and their application in the 

economy have been 

mastered;  

- acquired practical skills 

of economic information 

processing with the help 

of software;  

- acquired skills of 

economic decision-

making based on 

information technology;  



практикалық дағдылары 

алынды;  

- ақпараттық технологиялар 

базасында экономикалық 

шешімдер қабылдау 

дағдылары алынды;  

- ақпараттық технология 

көмегімен экономикалық 

қызметті ұйымдастыру 

әдістері меңгерілді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- ұйымдастыру-басқару 

шешімдерін қабылдау 

қабілеті 

- экономикалық есептерді 

жүргізу үшін әртүрлі ақпарат 

көздерін талдау және 

пайдалану қабілеті 

помощью информационной 

технологии. 

Формируемые компетенции: 

- способность принимать 

организационно-

управленческие решения 

- способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

- the methods of 

organization of economic 

activity with the help of 

information technology 

have been mastered. 

Formed competencies: 

- ability to make 

organizational and 

managerial decisions 

- ability to analyze and use 

various sources of 

information for economic 

calculations 

Модуль атауы: СТ-4  

Модуль атауы: «Статистика 

және талдау» 

Пән атауы: Кестелік 

процессорлардағы қаржы-

экономикалық есептеулер 

Пререквизиттер: 
Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар  

Постреквизиттер: 
Электрондық үкімет 

технологиясы 

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. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс келесі мәселелерді 

ашады: MS Excel-де 

экономикалық есептеулерді 

ұйымдастыру. Экономикалық 

көрсеткіштерді талдау және 

есептеу үшін кіріктірілген 

қаржылық функцияларды 

Код модуля: СА -4  

Название модуля: 
«Статистика и анализ» 

Название дисциплины: 

Финансово-экономические 

расчеты в табличных 

процессорах 

Пререквизиты: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Постреквизиты: Технология 

электронного правительства 

Цель: − формирование 

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. 

Краткое описание: 
Рассматривает следующие 

вопросы: Организация 

экономических расчетов в MS 

Excel. Использование 

встроенных финансовых 

функций для анализа и 

Сode of module: SA -4  

Name of module: 
«Statistics and analysis» 

Name of discipline: 
Financial and economic 

calculations in tabular 

processors 

Prerequisites: 
Information and 

communication 

technologies 

Postrequisites: : 
Technology of e-

government 

Purpose: − formation of a 

holistic view of 

information technology, 

disclosure of the 

principles and 

mechanisms of effective 

work in spreadsheets, the 

development of a 

systematic perception of 

the importance of 

information and 

information technology in 

the development of 

modern society and 

economic knowledge. 

Brief description: 
Considers the following 

issues: Organization of 

economic calculations in 

MS Excel. The use of 



пайдалану. MS Excel 

тізімдерінің көмегімен 

экономикалық ақпаратты 

талдау. Графиктер мен 

диаграммаларды құру. 

Параметрді таңдау. MS Excel 

құралдарымен 

оңтайландырылған 

экономикалық есептеулерді 

жүргізу 

Оқыту нәтижелері: 
- экономикалық ақпаратпен 

жұмыс істеу үшін MS Excel 

қолданады;  

- экономикалық есептеулер 

алгоритмдерін құру;  

- MS Excel көмегімен 

экономикалық есептерді 

жүзеге асырады;  

- MS Excel деректер 

базасымен негізгі 

операцияларды жүргізеді;  

- экономикалық үдерістер 

үшін MS Excel құралдарымен 

графикалық болжау әдістерін 

қолданады;  

Қалыптасатын құзыреттер: 
білу: 

- нақты экономикалық есепті 

шешу үшін әдістерді таңдау;  

- экономикалық саладағы 

есептерді шешу 

алгоритмдерін құру;  

- MS Excel-де экономикалық 

есептерді орындау;  

− қаржылық есеп айырысу 

үшін қаржылық 

функцияларды пайдалану;  

- MS Ecxel-де тізімдер 

негізінде ұйымдастырылған 

деректер базасында іріктеуді, 

сүзуді, қорытынды шығаруды 

және жиынтық есептерді 

жүзеге асыру;  

- экономикалық ақпаратты 

оның сипатына байланысты 

графикалық бейнелеу түрін 

таңдау; 

расчетов экономических 

показателей. Анализ 

экономической информации с 

помощью списков в MS Excel. 

Построение графиков и 

диаграмм. Подбор параметра. 

Проведение оптимизационных 

экономических расчетов 

средствами MS Excel 

Результаты обучения: 

- применяют MS Excel 

для работы с 

экономической 

информацией;  

- создают алгоритмы 

экономических 

расчетов;  

- осуществляет 

экономические расчеты 

с помощью MS Excel;  

- проводят основные 

операции с базами 

данных в MS Excel;  

- применяют методы 

графического 

прогнозирования 

средствами MS Excel 

для экономических 

процессов;  

Формируемые компетенции: 

Уметь: 

- выбирать методы для 

решения конкретной 

экономической задачи;  

− составлять алгоритмы 

решения задач экономической 

сфере;  

− выполнять экономические 

расчеты в MS Excel;  

− использовать финансовые 

функции для финансовых 

расчетов;  

− осуществлять сортировку, 

фильтрацию, подведение 

итогов и сводные отчеты в 

базах данных, организованных 

на основе списков в MS Ecxel;  

− подбирать вид графического 

отображения экономической 

информации в зависимости от 

ее характера; 

built-in financial functions 

for the analysis and 

calculation of economic 

indicators. Analysis of 

economic information 

using lists in MS Excel. 

Plotting charts and 

diagrams. The selection of 

the parameter. 

Learning outcome: 

- apply MS Excel to work 

with economic 

information;  

- create algorithms of 

economic calculations;  

- performs economic 

calculations using MS 

Excel;  

- perform basic operations 

with databases in MS 

Excel;  

- apply methods of graphic 

forecasting by means of 

MS Excel for economic 

processes;  

Formed competencies: 

Know: 

- select methods for the 

solution of specific 

economic problems;  

− make algorithms for 

solving problems in the 

economic sphere;  

− perform economic 

calculations in MS Excel;  

− use financial functions 

for financial calculations;  

− perform sorting, 

filtering, summarizing and 

summary reports in 

databases organized on the 

basis of lists in MS Ecxel;  

− select the type of 

graphical display of 

economic information, 

depending on its nature; 

Модуль коды: ББМ-5  Код модуля: МН - 5  Сode of module: MD - 5  



Модуль атауы: «Бағыттар 

бойынша менеджмент» 

Пән атауы: Жаңа 

мемлекеттік менеджмент 

Пререквизиттер: 
Менеджмент 

Постреквизиттер: 

Мемлекет және бизнес,     

 Бизнесті ұйымдастыру 

Мақсаты: Қазіргі 

мемлекеттік басқару жүйесін 

әлеуметтік-саяси қайта құру 

контекстінде мемлекеттік 

органдар мен жергілікті өзін-

өзі басқарудың қазіргі 

заманғы мәселелерін 

студенттердің терең және 

жүйелі түрде түсінуін 

қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Ұйымның мәселелерін, 

теориясын және әдіснамасын 

(Мемлекеттік басқарудың 

ғылыми тәсілдері, 

қағидаттары, оның 

мақсаттары, міндеттері, 

функциялары мемлекеттік 

басқару жүйесінде өтетін 

процестер, басқару әдістері, 

олардың көмегімен 

мемлекеттің және оның түрлі 

деңгейдегі құрылымдарының 

міндеттері шешілетін, елді 

дамытудың мақсаттары мен 

міндеттеріне қол жеткізу 

қамтамасыз етілетін), басқару 

шешімдерін қабылдау 

процесін және басқару 

технологияларын 

қарастырады және 

зерделейді. 

Оқыту нәтижелері:  
- мемлекеттік және 

муниципалдық басқару 

саласындағы менеджердің 

дағдыларына ие; 

- мемлекеттік және 

муниципалдық басқару 

саласында заманауи басқару 

технологияларын қолдануға 

қабілетті 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Название модуля: 
«Менеджмент по 

направлениям»:  

Название дисциплины:  

Новый государтвенный 

менеджмент 

Пререквизиты: Менеджмент  

Постреквизиты: Государство 

и бизнес,   Организация 

бизнеса  

Цель: формирование у 

студентов углубленного и 

системного представления о 

современных проблемах 

функционирования органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

условиях социально – 

политических трансформаций 

современной казахстанской 

системы управления. 

Краткое описание: 

Рассматривает и изучает 

вопросы организации, теорию 

и методологию (научные 

подходы, принципы 

государственного управления, 

его цели, задачи, функции, 

протекающие в системе 

государственного управления 

процессы, методы управления, 

с помощью которых решаются 

задачи государства и его 

структур различного уровня, 

обеспечивается достижение 

целей и задач развития 

страны), процесс принятия 

управленческих решений и 

технологии управления. 

Результаты обучения: 

 - владеет навыками 

менеджера в сфере 

государственного и 

муниципального управления; 

- умеет использовать 

современные управленческие 

технологии в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

Формируемые компетенции: 

- способность занимать 

активную гражданскую 

Name of module: 
«Management by 

directions »: 

Name of discipline: 

New public management 

Prerequisites: 
Management 

Postrequisites: State 

and business, Business 

organization     

Purpose: Formation of 

students' in-depth and 

systematic understanding 

of modern problems of the 

functioning of public 

authorities and local self-

government in the context 

of socio-political 

transformations of the 

modern Kazakhstani 

system of government. 

Brief description: This 

discipline examines and 

studies issues of 

organization, theory and 

methodology (scientific 

approaches, principles of 

public administration, its 

goals, objectives, 

functions, processes in the 

public administration 

system, management 

methods that help solve 

the tasks of the state and 

its structures at various 

levels development goals 

and objectives of the 

country), management 

decision-making process 

and management 

technology. 

Learning outcomes:  
- owns the skills of a 

manager in the field of 

state and municipal 

management; 

- able to use modern 

management technologies 

in the field of state and 

municipal government 

Formed competencies:  
- ability to take an active 



- белсенді азаматтық 

позицияны иелену қабілеті; 

- өз қызметінде нормативтік 

құқықтық құжаттарды 

қолдана білу; 

- қабылданатын 

ұйымдастырушылық-

басқарушылық шешімдердің 

шарттары мен салдарын 

бағалау қабілеті; 

- мемлекеттік реттеу 

органдарының шешімдер 

қабылдауының негізгі 

себептері мен тетіктерін 

түсіну 

позицию; 

- умением использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности; 

- способность оценивать 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений; 

- понимание основных 

мотивов и механизмы 

принятия решений органами 

государственного 

регулирования 

civil position; 

- the ability to use 

regulatory legal 

documents in their 

activities; 

- the ability to assess the 

conditions and 

consequences of 

organizational and 

managerial decisions 

taken; 

- understanding of the 

main motives and 

decision-making 

mechanisms of state 

regulatory bodies 

Модуль коды: ББМ-5  

Модуль атауы: «Бағыттар 

бойынша менеджмент» 

Пән атауы: Старт-ап 

менеджмент 

Пререквизиттер: 
Менеджмент 

Постреквизиттер: 

Мемлекет және бизнес,     

 Бизнесті ұйымдастыру 

Мақсаты: - студенттің 

ұлттық экономиканың 

басымдықтарына сәйкес іске 

қосу жобасын ұйымдастыру 

және басқару туралы біртұтас 

түсінігін қалыптастыру, 

бизнесті құру үдерісін 

жеделдету және жиі 

қателіктер жібермеу үшін 

нақты жобаларды басқаруды 

ұйымдастыру үшін қажетті 

практикалық дағдыларды 

меңгеру 

Қысқаша сипаттамасы: 
Start-up –жобаларды және 

шағын бизнесті құру мен 

дамытудың ережесі мен 

заңдылықтарын және қазіргі 

Қазақстандағы оларды 

басқару ерекшеліктерін 

анықтайтын формальды және 

формальды емес 

институттардың өзара іс-

қимыл мәселелерін, сондай-

ақ ұлттық экономиканың 

даму басымдықтарына сәйкес 

Код модуля: МН - 5  

Название модуля: 
«Менеджмент по 

направлениям»:  

Название дисциплины: 

Старт-ап менеджмент 

Пререквизиты: Менеджмент  

Постреквизиты: Государство 

и бизнес,   Организация 

бизнеса  

Цель: формирование у 

студента целостного 

понимания организации и 

управления процессом 

реализации стартап-проскта в 

соответствии с приоритетами 

развития национальной 

экономики, приобретение 

необходимых практических 

навыков по организации 

управления конкретными 

проектами, позволяющих 

ускорить процесс создания 

бизнеса и избежать часто 

допускаемых ошибок. 

Краткое описание: Изучает 

вопросы взаимодействия 

формальных и неформальных 

институтов, определяющих 

положение и закономерности 

создания и развития start-up –

проектов и малого бизнеса и 

особенности их управления в 

современном Казахстане, а 

также организации и 

управления процессом 

Сode of module: MD - 5  

Name of module: 
«Management by 

directions »: 

Name of discipline:Start-

up management 

Prerequisites: 
Management 

Postrequisites: State 

and business, Business 

organization     

Purpose: The purpose of 

the discipline is to form a 

student's holistic 

understanding of the 

organization and 

management of the start-

up project in accordance 

with the priorities of the 

national economy, 

acquiring the necessary 

practical skills for 

organizing the 

management of specific 

projects to speed up the 

business creation process 

and avoid making frequent 

mistakes. 

Brief description: He 

examines the interaction 

of formal and informal 

institutions that determine 

the position and patterns 

of creation and 

development of start-up 

projects and small 



стартап-жобаны іске асыру 

процесін ұйымдастыру мен 

басқаруды, бизнесті құру 

процесін жеделдетуге 

мүмкіндік беретін нақты 

жобаларды басқаруды 

зерделейді.  

Оқыту нәтижелері:  
Стартап-жобаға талдау 

жүргізе алады және оны 

жүзеге асырудың түрлі 

нұсқаларын бағалай алады;  

-стартап-жобаны әзірлеуді 

және іске асыруды 

ұйымдастыру.  

Стартап-жобаның негізгі 

концепцияларын және 

стартап-жобаларды талдау 

тәсілдерін меңгерген 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Стартап-идеяны жұмыс істеп 

тұрған бизнеске айналдыру 

қабілетін қалыптастыру; 

Стартапты нормативтік 

реттеудің негізгі үрдістері 

туралы түсінік қалыптастыру 

реализации стартап-проекта в 

соответствии с приоритетами 

развития национальной 

экономики.  

Результаты обучения:  

Умеет проводить анализ 

стартап-проекта и оценивать 

различные варианты его 

реализации;  

- организовывать разработку и 

реализацию стартап-проекта.  

Владеет знаниями основных 

концепций стартап-проекта и 

способами анализа стартап-

проектов 

Формируемые компетенции: 

Формирование способности 

превратить стартап-идею в 

работающий бизнес; 

Формирование представления 

об основных тенденциях 

нормативного регулирования 

стартапа 

businesses and their 

management in modern 

Kazakhstan, as well as the 

organization and 

management of the 

implementation process. 

Learning outcomes:  
Able to analyze start-up 

project and evaluate 

various options for its 

implementation; 

- organize the 

development and 

implementation of a start-

up project. 

Knows the basic concepts 

of a start-up project and 

how to analyze start-up 

projects. 

Formed competencies: 

Formation of the ability to 

turn a startup idea into a 

working business; 

Forming an idea of the 

main trends in the 

regulation of a startup 

Модуль коды: ББМ-5  

Модуль атауы: «Бағыттар 

бойынша менеджмент» 

Пән атауы: Инновациялық 

менеджмент 

Пререквизиті: Менеджмент 

Постреквизиті: Мемлекеттік 

бағдарламаларды басқару 

Мақсаты: макро және 

микродеңгейде теориялық 

және практикалық тәжірибені 

және инновациядағы 

басқарудың қызметі мен 

әдістерін ғылыми тұрғыда 

білу, жан-жақтылау. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Инноватика теориясының 

қалыптасуы және оның 

қазіргі концепциялары. 

Компанияның инновациялық 

қызметін басқару негіздері. 

Инновациялық үдерісті 

ұйымдастырудың әдістері 

мен формалары. 

Кәсіпорынның инновациялық 

әлеуетінің деңгейін анықтау. 

Код модуля: МН - 5  

Название модуля: 
«Менеджмент по 

направлениям»:  

Название дисциплины: 

Инновационный менеджмент 

Пререквизит: Менеджмент 

Постреквизит: Управление 

государственными 

программами  

Цель: научить, разносторонне 

знать теоретический и 

практический опыт на макро-и 

микроуровне, функции и 

методы управления в 

инновациях. 

Краткое описание:  
Описывает становление 

теории инноватики и ее 

современные концепции. 

Основы управления 

инновационной деятельности 

компании. Методы и формы 

организации инновационного 

процесса. Определение уровня 

инновационного потенциала 

Сode of module: MD - 5  

Name of module: 
«Management by 

directions »: 

Name of discipline: 

Innovation management 

Prerequisites: 

Management 

Postrequisites: 

Management of 

government programs 

Purpose: to teach, 

versatile to know the 

theoretical and practical 

experience at the macro-

and micro-level, functions 

and methods of 

management in 

innovation. 

Brief description:  
Describes the formation of 

the theory of innovation 

and its modern concepts. 

Fundamentals of 

management of innovative 

activity of the company. 



Инновациялық жобаларды 

басқару және жобалардың 

тиімділік деңгейін бағалау. 

Өнімнің өмірлік циклінің әр 

түрлі кезеңдерінде 

инновацияны құру мен 

игеруді басқару әдістері. 

Инновациялық стратегиялар. 

Инновациялық қызметтің 

нәтижелері. Зияткерлік 

меншік түсініктерін 

сипаттайды 

Оқыту нәтижелері:  
фирманың жай-күйін және 

оның көрсеткіштерін (табиғи, 

еңбек, қаржылық) талдай 

білу, бағалау; сұранысқа 

сәйкес тауардың немесе 

қызметтердің 

артықшылықтарын құру 

қабілетін бағалай білу; 

фирманың дамуының 

неғұрлым тиімді аймақтарын 

қамтамасыз ету мүмкіндігін 

талдау. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер: 

экономикалық және 

ұйымдастырушылық 

сипаттағы инновациялық 

шешімдерді әзірлеу әдістерін 

зерттеу және игеру, 

практикалық міндеттерді 

шешу. 

предприятия. Управление 

инновационными проектами и 

оценка уровня эффективности 

проектов. Методы управления 

созданием и освоением 

инновации на различных 

этапах жизненного цикла 

продукции. Инновационные 

стратегии. Результаты 

инновационной деятельности.  

Результаты обучения:  
 уметь анализировать, 

оценивать состояние фирмы и 

ее показателей (природных, 

трудовых, финансовых); уметь 

оценивать способность 

создания преимущества товара 

или услуг в соответствии со 

спросом; анализа возможности 

обеспечения наиболее 

эффективных зон развития 

фирмы; 

Формируемые компетенции: 
Изучение и освоение методов 

разработки иннавационных 

решений экономического и 

организационного характера, 

решение практичкских задач. 

Methods and forms of 

organization of the 

innovation process. 

Determination of the level 

of innovative potential of 

the enterprise. 

Management of innovative 

projects and evaluation of 

the level of project 

effectiveness. Methods of 

management of creation 

and development of 

innovation at different 

stages of the product life 

cycle. Innovation strategy. 

The results of innovation 

Learning outcomes: 
 to be able to analyze, 

assess the state of the 

company and its indicators 

(natural, labor, financial); 

to be able to assess the 

ability to create 

advantages of goods or 

services in accordance 

with demand; analysis of 

the possibility of 

providing the most 

effective areas of 

development of the 

company; 

Formed competencies: 
the Study and 

development of methods 

of development of 

innovative solutions of 

economic and 

organizational nature, the 

solution of practical 

problems. 

Модуль коды: ББМ-5  

Модуль атауы: «Бағыттар 

бойынша менеджмент» 

Пән атауы: Антикризистік 

менеджмент  

Пререквизиті : Менеджмент 

Постреквизиті: Мемлекеттік 

бағдарламаларды басқару 

Мақсаты: Экономиканың 

нақты секторында 

экономикалық әдістерді 

пайдаланудың есептеу-талдау 

Код модуля: МН - 5  

Название модуля: 
«Менеджмент по 

направлениям»:  

Название дисциплины: 
Антикризисный менеджмент 

Пререквизит: Менеджмент 

Постреквизит: Управление 

государственными 

программами 

Цель: овладение расчетно-

аналитическими навыками 

Сode of module: MD - 5  

Name of module: 
«Management by 

directions »: 

Name of discipline: 

ANTI-Crisis management 

Prerequisites: 
Management 

Postrequisites: 

Management of 

government programs 

Purpose: mastering the 



дағдыларға иелену және 

қажетті кәсіби білімдерінің 

қалыптасуы. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Дағдарыстардың пайда болу 

себептері және олардың 

қоғамның әлеуметтік-

экономикалық дамуындағы 

рөлі. Дағдарыс типологиясы. 

Экономикалық 

дағдарыстардың 

ерекшеліктері мен түрлері.  

Дағдарыс белгілері: тану 

және жеңу. Цикл фазалары 

және олардың көрінісі. 

Дағдарысқа қарсы 

басқарудың қажеттілігі мен 

қажеттілігі. Дағдарысқа 

қарсы басқарудың негізгі 

белгілері мен тетіктері. 

Мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі дағдарысты 

жағдайларды мемлекеттік 

реттеу және дағдарысты 

сипаттайды. 

Оқыту нәтижелері:  
 фирманың қаржы-

шаруашылық қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық базаны;кәсіпорын 

қызметін жоспарлау 

әдістерін;кәсіпорын қызметін 

бағалау әдістерін;кәсіпорын 

қызметін жоспарлау 

саласындағы озық отандық 

және шетелдік кәсіпорындар 

тәжірибелерін білу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Дағдарыстық процестердің 

негізгі белгілерін анықтау, 

талдау және дағдарысқа 

қарсы басқарудың негізгі 

әдістерін меңгеру  

использования экономических 

методов в реальном секторе 

экономики и формирование 

необходимых 

профессиональных знаний. 

Краткое описание:  

Описывает причины 

возникновения кризисов и их 

роль в социально-

экономическом развитии 

общества. Типология 

кризисов. Особенности и 

разновидности экономических 

кризисов. Признаки кризиса: 

распознавание и преодоление. 

Фазы цикла и их проявление. 

Потребность и необходимость 

в антикризисном управлении. 

Основные черты и механизмы 

антикризисного управления. 

Государственное 

регулирование кризисных 

ситуаций и кризисы в системе 

государственного управления. 

Результаты обучения:  

 знание нормативно-правовой 

базы, регулирующей 

финансово-хозяйственную 

деятельность фирмы; методов 

планирования деятельности 

предприятия;методов оценки 

деятельности 

предприятия;передового опыта 

отечественных и зарубежных 

предприятий в области 

планирования деятельности 

предприятия. 

Формируемые компетенции:  

Выявление, анализ основных 

признаков кризисных 

процессов и освоение 

основных методов 

антикризисного управления 

calculation and analytical 

skills of using economic 

methods in the real sector 

of the economy and the 

formation of the necessary 

professional knowledge. 

Brief description:  

Describes the causes of 

crises and their role in the 

socio-economic 

development of society. 

Typology of crises. 

Features and varieties of 

economic crises. Signs of 

crisis: recognition and 

overcoming. Phase of the 

cycle and their expression. 

The need and necessity for 

crisis management. The 

main features and 

mechanisms of crisis 

management. State 

regulation of crisis 

situations and crises in the 

system of public 

administration. 

Learning outcome:  

 knowledge of the 

regulatory framework 

governing the financial 

and economic activities of 

the company;methods of 

planning the activities of 

the enterprise;methods of 

assessing the activities of 

the enterprise;best 

practices of domestic and 

foreign enterprises in the 

planning of the enterprise. 

Formed competencies:  

Identification, analysis of 

the main features of crisis 

processes and 

development of the main 

methods of crisis 

management 

Модуль коды: МББ-6  

Модуль атауы: 

«Мемлекеттік басқару және 

бизнес» 

Пән атауы: Мемлекеттік 

сатып алуларды басқару  

Код модуля: ГУБ 6 

Название модуля: 
«Государственное управление 

и бизнес» 

Название дисциплины: 
Управление госзакупками 

Сode of module: PAB - 6  

Name of module: «Public 

administration and 

business» 

Name of discipline: 

Public procurement 



Пререквизиті: Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Постреквизиті: Мемлекеттік 

қызметтің сапасын басқару 

Мақсаты: мемлекеттік 

сатылымдарды басқару 

мазмұны туралы білім беру, 

алған білімдерін тәжірибеде 

ұтымды пайдалану. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Мемлекеттік сатып алу және 

мемлекеттік мұқтаждар 

туралы түсінік. Нарықтық 

экономиканы реттеудің 

маңызды құралдарының бірі 

ретінде өнімдерді, жұмыстар 

мен қызметтерді мемлекеттік 

сатып алу. Мемлекеттік 

сатып алу жүйесін 

мемлекеттік реттеу және 

құқықтық реттеу 

принциптері. Аукцион, 

түрлері. аукциондар өткізу 

тәртібі. ҚР Мемлекеттік 

сатып алудың бәсекелестік 

механизмдерінің дамуы мен 

жұмыс істеуінің кейбір 

мәселелерін қарастырады 

Оқыту нәтижелері:  
мемлекеттік сатылымдарды 

басқару мен реттеудің 

әдістерін білу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

мемлекеттік тапсырыстарды 

орналастыру тәртібі мен 

қажеттілігін, мемлекеттiк 

саудаларды өткiзу және баға 

белгiлеу, мемлекеттiк сатып 

алуларды өткiзудiң шетел 

тәжiрибесiн білу. 

Пререквизит: 

Государственное 

регулирование экономики 

Постреквизит: Управление 

качеством государственных 

услуг 

Цель: дать знания о 

содержании управления 

государственными продажами, 

рационально использовать 

полученные знания на 

практике. 

Краткое описание:  

Рассматривает понятия о 

государственных закупках и 

государственных нуждах. 

Государственные закупки 

продукции, работ и услуг как 

один из важнейших 

инструментов регулирования 

рыночной экономики. 

Государственное 

регулирование системы 

государственных закупок. 

Принципы правового 

регулирования 

государственных закупок. 

Аукцион, виды. аукционов и 

порядок проведения. 

Некоторые проблемы развития 

и функционирования 

конкурентных механизмов 

госзакупок в РК.  

Результаты обучения:  

знание методов управления и 

регулирования 

государственных продаж. 

Формируемые компетенции:  

знание порядка и 

необходимости размещения 

государственных заказов, 

проведения государственных 

закупок и ценообразования, 

зарубежного опыта 

проведения государственных 

закупок. 

management  

Prerequisites: State 

regulation of the economy 

Postrequisites: quality 

Management of public 

services 

Purpose: to give 

knowledge about the 

content of public sales 

management, to use the 

knowledge in practice. 

Brief description:  

Examines the concept of 

public procurement and 

public needs. Public 

procurement of products, 

works and services as one 

of the most important 

instruments of market 

economy regulation. State 

regulation of the public 

procurement system. 

Principles of legal 

regulation of public 

procurement. Auction, 

species. auctions and order 

of carrying out. Some 

problems of development 

and functioning of 

competitive mechanisms 

of public procurement in 

Kazakhstan. 

Learning outcome:  

knowledge of methods of 

management and 

regulation of state sales. 

Formed competencies:  

knowledge of the order 

and the need to place 

government orders, public 

procurement and pricing, 

foreign experience in 

public procurement. 

Модуль коды: МББ-6  

Модуль атауы: 

«Мемлекеттік басқару және 

бизнес» 

Пән атауы: Кіші және орта 

бизнесті басқару 

Код модуля: ГУБ 6 

Название модуля: 
«Государственное управление 

и бизнес» 

Название дисциплины: 

Управление малым и средним 

Сode of module: PAB - 6  

Name of module: «Public 

administration and 

business» 

Name of discipline: 

Management of small and 



Пререквизиті: Менеджмет 

Постреквизиті: Мемлекеттік 

қызметтің сапасын басқару 

Мақсаты: студенттерге 

шағын және орта 

кәсіпорындар басқарудың 

негізгі дағдыларын 

қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы:  

 Шағын және орта 

кәсіпорынды басқару 

негіздері. Кәсіпкерлік 

ұйымдардың даму тарихы. Өз 

ісін құру жолдары. Шағын 

және орта кәсіпорындардың 

ұйымдық-құқықтық 

нысандары. Шағын және орта 

кәсіпорындардың ұйымдық 

құрылымдарын құру түсінігі 

мен принциптері. Шағын 

және орта кәсіпорындардың 

даму стратегиясы. Шағын 

және орта кәсіпорындардың 

инфрақұрылымын зерделейді 

Оқыту нәтижелері:  
нарық экономикасында кіші 

және орта бизнесті 

басқарудың құралдарын 

біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

тұтастай алғанда бизнестің 

мәнін түсіну, сондай-ақ, 

тұтастай алғанда, басқару 

саласындағы қабылданатын 

шешімдердің әсерін ескере 

отырып шешімді қабылдау; 

бизнесом 

Пререквизит: Менеджмент 

Постреквизит: Управление 

качеством государственных 

услуг 

Цель: обеспечение студентов 

основными навыками 

управления малыми и 

средними предприятиями. 

Краткое описание:  

 Изучает основы управления 

малым и средним 

предприятием. История 

развития 

предпринимательских 

организаций. Пути создания 

собственного дела. 

Организационно - правовые 

формы малых и средних 

предприятий. Понятие и 

принципы построения 

организационных структур 

малых и средних предприятий. 

Стратегия развития малых и 

средних предприятий. 

Инфраструктура малых и 

средних предприятий. 

Результаты обучения:  

знает инструменты управления 

малым и средним бизнесом в 

рыночной экономике 

Формируемые компетенции:  

понимание сущности бизнеса в 

целом, а также принятие 

решения с учетом влияния 

принимаемых решений в 

области управления в целом. 

medium business 

Prerequisites: 

Management 

Postrequisites: quality 

Management of public 

services 

Purpose:: to provide 

students with basic skills 

of management of small 

and medium-sized 

enterprises. 

Brief description:  

 He is studying the basics 

of small and medium-

sized enterprise 

management. History of 

development of business 

organizations. Ways to 

create your own business. 

Organizational and legal 

forms of small and 

medium-sized enterprises. 

The concept and 

principles of 

organizational structures 

of small and medium-

sized enterprises. Strategy 

for the development of 

small and medium-sized 

enterprises. Infrastructure 

of small and medium 

enterprises 

Learning outcome:  

knows the tools to manage 

small and medium-sized 

businesses in a market 

economy 

Formed competencies:  

understanding the essence 

of the business as a whole, 

as well as making 

decisions taking into 

account the impact of 

decisions in the field of 

management as a whole. 

Модуль коды: СТ-4  

Модуль атауы: «Статистика 

және талдау» 

Пән атауы: Әлеуметтік 

саланы басқару 

Пререквизиттер: 
Экономиканы мемлекеттік 

Код модуля: СА -4  

Название модуля: 
«Статистика и анализ» 

Название дисциплины: 
Управление социальной сферы 

Пререквизиты: 

Государственное 

Сode of module: SA -4  

Name of module: 
«Statistics and analysis» 

Name of discipline: 

Management of social 

sphere 

Prerequisites: State 



реттеу 

Постреквизиттер: 

Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлау және болжау, 

Стратегиялық басқару 

Мақсаты: 

Пәннің мақсаты әлеуметтік 

саланы ұйымдастыру, 

жоспарлау, қаржыландыру, 

жалпы және оның жекелеген 

салаларын кадрлық 

қамтамасыз етудің 

теориялық-әдіснамалық және 

практикалық аспектілерін 

қарастыру негізінде 

әлеуметтік салада болып 

жатқан экономикалық 

үдерістер туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Келесі мәселелерді 

қарастырады: әлеуметтік 

сектор түсінігі, қазіргі 

мемлекеттегі әлеуметтік 

саланың мақсаттары мен 

міндеттері. Әлеуметтік 

саладағы ұйымдардың 

нысандары; білім беруді 

басқару; денсаулық сақтауды 

басқару; мәдениетті басқару; 

инновациялық саланы 

басқару; әлеуметтік 

сақтандыру; халықтың 

жұмыспен қамтылуын реттеу. 

Оқыту нәтижелері:  

Істей алу керек: - әлеуметтік 

саладағы трансформациялық 

үрдістер барысында 

туындайтын нақты 

жағдайларды талдай білу; - 

ҚР және оның 

аймақтарындағы әлеуметтік 

сала және әлеуметтік саясат 

салаларын дамыту мәселелері 

бойынша ақпаратты табу, 

игеру және пайдалану 

дағдыларына ие болу; - 

өңірдің әлеуметтік сала 

салалары мен мекемелерінің 

экономикалық тиімділігін 

арттыру жолдары мен 

регулирование экономики 

Постреквизиты: Социально-

экономическое планирование 

и прогнозирование, 

Стратегическое управление 

Цель: 

Целью дисциплины является 

формирование целостного 

представления об 

экономических процессах, 

происходящих в социальной 

сфере на основе рассмотрения 

теоретико-методологических и 

практических аспектов 

организации, планирования, 

финансирования, кадрового 

обеспечения социальной 

сферы в целом и отдельных ее 

отраслей. 

Краткое описание:  
Изучает следующие вопросы: 

понятие социального сектора, 

цели и задачи социальной 

сферы в современном 

государстве. Формы 

организаций в социальной 

сфере; Управление 

образованием; Управление 

здравоохранением; 

Управление культурой; 

Управление инновационной 

сферой; Социальное 

страхование; Регулирование 

занятости населения. 

Результаты обучения:  
Уметь: анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в ходе 

трансформационных 

процессов в социальной сфере; 

обладать навыками 

нахождения, освоения и 

использования информации по 

проблемам развития отраслей 

социальной сферы и 

социальной политики в РК и ее 

регионах; предложить пути и 

механизмы повышения 

экономической эффективности 

отраслей и учреждений 

социальной сферы региона. 

Формируемые компетенции: 

regulation of the economy 

Postrequisites: Socio-

economic planning and 

forecasting, Strategic 

management 

Purpose: 

The aim of the discipline 

is to form a holistic view 

of the economic processes 

taking place in the social 

sphere on the basis of the 

theoretical and 

methodological and 

practical aspects of the 

organization, planning, 

financing, staffing of the 

social sphere as a whole 

and its individual sectors. 

Brief description:  

Studies the following 

issues: the concept of the 

social sector, the goals and 

objectives of the social 

sphere in the modern state. 

Forms of organizations in 

the social sphere; 

education Management; 

Health care management; 

Culture management; 

Innovation management; 

Social insurance; 

employment Regulation. 

Learning outcome:  

Be able to: analyze 

specific situations arising 

in the course of 

transformation processes 

in the social sphere; have 

the skills to find, develop 

and use information on the 

development of social 

sectors and social policy 

in Kazakhstan and its 

regions; suggest ways and 

mechanisms to improve 

the economic efficiency of 

industries and institutions 

of the social sphere of the 

region. 

Formed competencies: 

knowledge of modern 

methods of diagnosis, 

https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskij_yeffekt/


механизмдерін ұсыну. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

диагностика, талдау және 

проблемаларды шешудің 

қазіргі заманғы әдістерін, 

сондай-ақ шешімдерді 

қабылдау және оларды 

практикада іске асыру 

әдістерін меңгеру 

владение современными 

методами диагностики, 

анализа и решения проблем, а 

также методами принятия 

решений и их реализации на 

практике 

analysis and problem 

solving, as well as 

methods of decision-

making and their 

implementation in practice 

Модуль коды: СТ-4  

Модуль атауы: «Статистика 

және талдау» 

Пән атауы: 
Коммерциализацияландыру 

және бизнес-жоспарлау   

Пререквизиті: 

Экономикалық теория 

Постреквизиті: Әлеуметтік-

экономикалық жоспарлау, 

Стратегиялық басқару 

Мақсаты: шаруашылық 

субъектілердің қызметін 

нарық жағдайында 

жоспарлаудың теориялық 

негіздерін зерттеу, және 

бизнес -жоспарды құру 

әдістемесін игеру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Келесі мәселелерді 

қарастырады: негізгі екпін 

бизнес-жоспарды әзірлеу 

әдістемесіне жасалған. Бұл 

дағдыларды игеру барлық 

экономикалық 

мамандықтардың студенттері 

үшін қажет. Болашақ 

маркетологтар үшін бұл ең 

өзекті, өйткені олар нарықтық 

зерттеулерден туындайтын 

кәсіпорынның қаржылық 

стратегиясын әзірлеу 

дағдыларын игеруі тиіс. 

Оқыту нәтижелері:  
кәсіпорынның қызметінің 

тиімділігін анықтай 

алады;бизнес-жоспарды 

құрастыра алады;нарықты 

зерттеп оған баға бере алу, 

маркетингтік зерттеулер 

жүргізу, бизнестің тиімді 

жолдарын анықтай алу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Код модуля: СА -4  

Название модуля: 
«Статистика и анализ» 

Название дисциплины: 
Коммерциализация и бизнес-

планирование 

Пререквизит: Экономическая 

теория 

Постреквизит: Социально-

экономическое планирование, 

Стратегическое управление 

Цель: изучить теоретические 

основы планирования 

деятельности хозяйствующих 

субъектов в рыночных 

условиях и освоить методику 

составления бизнес-плана. 

Краткое описание:  

Изучает все аспекты плановой 

и коммерческой деятельности. 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. Формирование 

модели коммерциализации. 

Бизнес-план как основа 

реализации 

предпринимательской идеи. 

Бизнес-планирование как 

элемент экономической 

политики фирмы. Организация 

планирования бизнеса. Место 

и роль бизнес-плана при 

управлении бизнесом. 

Аналитические разделы 

типового бизнес-плана. 

Ключевые разделы типового 

бизнес-плана. Основные 

элементы бизнес-

планирования. 

Результаты обучения:  

умение определять 

эффективность деятельности 

предприятия;составлять 

бизнес-план; изучать рынок, 

Сode of module: SA -4  

Name of module: 
«Statistics and analysis» 

Name of discipline: 

Commercialization and 

business planning 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: Socio-

economic planning, 

Strategic management 

Purpose: to study the 

theoretical basis of 

planning the activities of 

economic entities in 

market conditions and to 

master the methodology of 

the business plan. 

Brief description:  

Studies all aspects of the 

planned activities of 

economic entities. The 

main emphasis is made on 

the methodology of 

developing a business 

plan. The acquisition of 

these skills is necessary 

for students of all 

economic specialties. 

Learning outcome:  

ability to determine the 

effectiveness of the 

enterprise;make a business 

plan; study the market, 

conduct market research, 

determine effective ways 

of business. 

Formed competencies:  

ability to build a dialogue 

to attract capital and 

partners, to develop a 

business plan 



капитал және серіктес тарту 

үшін диалог құра білу, 

бизнес-жоспарды дұрыс 

жасау. 

 

проводить маркетинговые 

исследования, определять 

эффективные пути бизнеса. 

Формируемые компетенции:  

способен строить диалог для 

привлечения капитала и 

партнеров, правильно 

разрабатывать бизнес-план. 

Модуль коды: ББМ-5  

Модуль атауы: «Бағыттар 

бойынша менеджмент» 

Пән атауы: Жергілікті 

басқару және өзін-өзі басқару 

Пререквизиттер: 
Менеджмент 

Постреквизиттер: Аймақтық 

экономика және басқару 

Мақсаты: пәнді оқытудың 

мақсаты мамандық бойынша 

студенттердің жергілікті өзін-

өзі басқару принциптерін, 

әдістері мен механизмдерін 

терең меңгеруі, жергілікті 

басқару теориясы мен 

тәжірибесін үйрену болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін-өзі басқару 

жергілікті маңызы бар 

мәселелерді шешуде халықты 

ұйымдастырудың тұтас 

жүйесі ретінде. Әкімшілік - 

аумақтық бөлініс және 

жергілікті өзін-өзі басқару 

туралы заңнама. Мемлекеттік 

билік органдарының 

жергілікті өзін-өзі басқару 

саласындағы өкілеттіктерін 

зерттейді 

Оқыту нәтижелері:  

жергілікті басқарудың 

теориялық тұжырымдамасын, 

оның ұйымдық құрылымы 

мен функционалдық 

салаларын, Қазақстан 

Республикасының 

нормативтік-құқықтық және 

заңнамалық базасын білуі 

тиіс. 

жергілікті өзін-өзі басқару 

саласындағы болашақ маман 

Код модуля: МН - 5  

Название модуля: 
«Менеджмент по 

направлениям» 

Название дисциплины: 
Местное управление и 

самоуправление 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: 

Региональная экономика и 

управление 

Цель: Целью изучения 

дисциплины является глубокое 

усвоение студентами 

специальности принципов, 

методов и механизмов 

местного самоуправления, 

изучение теории и практики 

местного управления. 

Краткое описание:  

Рассматривает местное 

государственное управление и 

самоуправление как целостная 

система организации 

населения в решении вопросов 

местного значения. 

Законодательство об 

административно- 

территориальном делении и 

местном самоуправлении. 

Полномочия органов 

государственной власти в 

области местного 

самоуправления. 

Результаты обучения:  

должен знать теоретические 

концепции местного 

управления, ее 

организационную структуру и 

функциональные области; 

нормативно-правовую и 

законодательную базы 

Республики Казахстан. 

должен уметь выражать свое 

Сode of module: MD - 5  

Name of module: « 

Management by directions 

» 

Name of discipline: Local 

government and self-

government 

Prerequisites: 
Management 

Postrequisites: Regional 

Economics and 

management 

Learning outcomes: 

Formed competencies: 

Purpose: the Purpose of 

the discipline is the deep 

assimilation of students 

majoring in the principles, 

methods and mechanisms 

of local government, the 

study of the theory and 

practice of local 

government. 

Brief description:  

Considers local 

government and self-

government as an integral 

system of organization of 

the population in 

addressing issues of local 

importance. Legislation on 

administrative - territorial 

division and local self-

government. Powers of 

public authorities in the 

field of local self-

government. 

Learning outcome:  

should know the 

theoretical concepts of 

local government, its 

organizational structure 

and functional areas; legal 

and regulatory framework 



тұрғысынан өз пікірін білдіре 

білу, оның қазіргі кезеңдегі 

тиімділігін бағалау; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Ұйымдастыру басқарушылық 

басқаруды табуды және 

қабылдауды білу 

жергілікті өзін-өзі басқаруды 

дамыту міндеттері 

саласындағы шешімдер 

мнение с точки зрения 

будущего специалиста в 

области местного 

самоуправления, оценки его 

эффективности на 

современном этапе 

Формируемые компетенции: 

Уметь находить и принимать 

организационные 

управленческие 

решения в сфере задач 

развития местного 

самоуправления 

of the Republic of 

Kazakhstan. 

he should be able to 

Express his opinion from 

the point of view of the 

future specialist in the 

field of local self-

government, evaluation of 

its effectiveness at the 

present stage 

Formed competencies: 

Be able to find and accept 

organizational 

management 

solutions in the field of 

local government 

development 

Модуль коды: ББМ-5  

Модуль атауы: «Бағыттар 

бойынша менеджмент» 

Пән атауы: Муниципалдық 

менеджмент  

Пререквизиттері: 

Менеджмент 

Постреквизиті: Аймақтық 

экономика және басқару 

Мақсаты: ҚР муниципалды 

басқарудың теориялық және 

практикалық дағдысын 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

 Муниципалдық менеджмент 

ғылыми пән ретінде. 

Муниципалдық басқарудың 

даму тарихы. Аймақтық 

басқару теориясы. Жергілікті 

өкілді және атқарушы билік 

органдарының өзара қарым-

қатынасы. Жергілікті басқару 

органдарының жұмысын 

жоспарлау. Жергілікті 

басқарудың экономикалық 

механизмі. Аймақтық 

маркетинг мәселелерін 

қарастырады 

Оқыту нәтижелері:  
жергілікті өзін-өзі басқару 

мен атқарушы органдардың 

қарым-қатынасын түсіну. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

студенттің жергілікті 

басқарудың теориялық және 

Код модуля: МН - 5  

Название модуля: 
«Менеджмент по 

направлениям» 

Название дисциплины: 
Муниципальный менеджмент 

Пререквизит: Менеджмент 

Постреквизит: Региональная 

экономика и управление 

Цель: формирование 

теоретических и практических 

навыков муниципального 

управления РК. 

Краткое описание:  

 Изучает историю развития 

муниципального управления. 

Теория регионального 

управления. Взаимоотношение 

местных представительных и 

исполнительных органов 

власти. Планирование в работе 

органов местного управления. 

Экономический механизм 

местного управления. 

Региональный маркетинг. 

Результаты обучения:  

понимание взаимодействия 

местного самоуправления и 

исполнительных органов. 

Формируемые компетенции:  

знание студентами 

теоретических и 

методологических основ 

местного управления; анализ 

структуры и форм 

Сode of module: MD - 5  

Name of module: 
«Management by 

directions » 

Name of discipline: 

 Municipal management 

Prerequisites: 

Management 

Postrequisites: Regional 

Economics and 

management 

Purpose: formation of 

theoretical and practical 

skills of municipal 

government of 

Kazakhstan. 

Brief description:  

 Studies the history of 

municipal government. 

Theory of regional 

management. Relationship 

between local 

representative and 

Executive authorities. 

Planning in the work of 

local government. 

Economic mechanism of 

local government. 

Regional marketing. 

Learning outcome:  

understanding the 

interaction of local self-

government and Executive 

bodies. 

Formed competencies:  



методологиялық негізін білу; 

ҚР жергілікті өзін-өзі басқару 

мен атқарушы органдарының 

ұйымдастырушылық 

қызметінің құрылымы мен 

формаларын талдау білу. 

организационной деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

исполнительных органов РК. 

students' knowledge of 

theoretical and 

methodological 

foundations of local 

government; analysis of 

the structure and forms of 

organizational activity of 

local governments and 

Executive bodies of the 

Republic of Kazakhstan. 

Модуль коды: МББ-6  

Модуль атауы: 

«Мемлекеттік басқару және 

бизнес» 

Пән атауы: Мемлекет және 

бизнес 

Пререквизиті: экономиканы 

мемлекеттік ретттеу 

Постреквизиті: Мемлекетті 

басқару теориясы 

Мақсаты: мемлекет оның 

органдары және түрлі меншік 

формалары кәсіпкерлерін 

қамтитын экономикалық 

сектордың арасындағы 

туындайтын экономикалық, 

құқықтық, этикалық 

қатынастар туралы түсінік 

қалыптастыру.  

Қысқаша сипаттамасы:  

Мемлекеттің экономикалық 

рөлі. Мемлекет және аралас 

экономиканың қалыптасуы. 

Экономиканы мемлекеттік 

басқару жүйесі және 

бюрократизм. Экономиканы 

мемлекеттік басқарудың 

ұйымдастырушылық 

негіздері. Мемлекет 

нарықтық қатынастарды 

ынталандырудың субъектісі 

ретінде. Кәсіпкерлікті 

дамытудың экономикалық 

негіздері, оның түрлері. 

"Үкімет-Бизнес" 

қатынастарын реттеу, оның 

салиқалы елдердегі 

тәжірибесі. Экономикалық 

өсу мәселелерін шешуде және 

азаматтық қоғамды қалпына 

келтіруде мемлекеттің рөлін 

қарастырады 

Код модуля: ГУБ - 6  

Название модуля: 
«Государственное управление 

и бизнес» 

Название дисциплины: 

Государство и бизнес 

Пререквизит: 

Государственное 

регулирование экономики 

Постреквизит: Теория 

государственного управления 

Цель: формирование 

представления об 

экономических, правовых, 

этических отношениях, 

возникающих между 

государством, его органами и 

экономическим сектором, 

охватывающим 

предпринимателей различных 

форм собственности.  

Краткое описание:  

Изучает государство и 

становление смешанной 

экономики. Система 

государственного управления 

экономикой и бюрократизм. 

Организационные основы 

государственного управления 

экономикой. Государство как 

субъект стимулирования 

рыночных отношений. 

Экономические основы 

развития 

предпринимательства. 

Регулирование отношений 

«Правительство-Бизнес» и его 

опыт вразличных странах. 

Роль государства в решении 

проблем экономического роста 

и встановлении гражданского 

общества. Результаты 

Сode of module: PAB - 6  

Name of module: «Public 

administration and 

business» 

Name of discipline: 

Government and business 

Prerequisites: State 

regulation of the economy 

Postrequisites: Theory of 

public administration 

Purpose:  
to form an idea of the 

economic, legal, ethical 

relations arising between 

the state, its bodies and 

the economic sector, 

covering entrepreneurs of 

different forms of 

ownership.  

Brief description:  

Studies the state and the 

formation of a mixed 

economy. The system of 

state management of the 

economy and bureaucracy. 

Organizational bases of 

state management of 

economy. The state as a 

subject of stimulation of 

market relations. 

Economic basis of 

entrepreneurship 

development. Regulation 

of "Government-

Business" relations and its 

experience in different 

countries. The role of the 

state in solving the 

problems of economic 

growth and the formation 

of civil society. 

Learning outcome:  



Оқыту нәтижелері:  
 студенттер меншік түріне 

байланысты қоғамдық-

экономикалық жүйенің 

моделін, меншік түрлерін 

және олардың түрлі 

мемлекеттердегі қарым-

қатынасы мәселелері, 

мемлекет және 

бизнесқатынасыныңқұқықтық 

аспектісі жөнінде түсінік 

қалыптастыру.  

Қалыптасатын құзыреттер:  

 - бизнестің мемлекетпен 

қарым-қатынасын жетілдіру 

бойынша міндеттерді 

шешудің неғұрлым тиімді 

әдістері мен құралдарын 

таңдау; 

 - жүйелеу, модельдеу және 

факторлардың әсерін 

анықтау; 

- мемлекеттің бизнеспен 

өзара қарым-қатынасының 

тиімділігін бағалау. 

обучения:  

 формирование у студентов 

представления о модели 

общественно-экономической 

системы, форм собственности 

и их отношениях в различных 

государствах, правовых 

аспектах взаимодействия 

государства и бизнеса.  

Формируемые компетенции:  

 - выбор наиболее 

эффективных методов и 

средств решения задач по 

совершенствованию 

отношений бизнеса с 

государством; 

 - систематизация, 

моделирование и определение 

влияния факторов; 

-оценка эффективности 

взаимоотношений государства 

с бизнесом. 

 formation of students ' 

ideas about the model of 

socio-economic system, 

forms of ownership and 

their relations in different 

countries, legal aspects of 

interaction between the 

state and business.  

Formed competencies:  

 - selection of the most 

effective methods and 

means of solving 

problems to improve 

business relations with the 

state; 

 - systematization, 

modeling and 

determination of the 

influence of factors; 

-evaluation of the 

effectiveness of relations 

between the state business. 

Модуль коды: МББ-6  

Модуль атауы: 

«Мемлекеттік басқару және 

бизнес» 

Пән атауы: Бизнесті 

ұйымдастыру 

Пререквизиті: Менеджмент 

 Постреквизиті: Мемлекетті 

басқару теориясы 

Мақсаты: бизнес 

саласындағы теориялық және 

тәжірибелік білім 

студенттерді қаруландыру, өз 

бизнес, кәсіпкерлікті басым 

бағыттары бойынша 

студенттердің білім ауқымын 

қалыптастыру және бизнес-

жоспарды әзірлеу бойынша 

практикалық дағдыларды 

иеленуі көмектесу. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Бизнес түсінігі, даму тарихы. 

Бизнес түрлерін жіктеу. 

Бизнесті жүргізу нысандары. 

Бизнес субъектілерін тіркеу 

тәртібі. Кәсіпорынның 

банкроттығы және 

Код модуля: ГУБ - 6  

Название модуля: 
«Государственное 

 управление и бизнес» 

Название дисциплины: 

Организация бизнеса 

Пререквизит: Менеджмент 

Постреквизит: Теория 

государственного управления 

Цель: теоретические и 

практические знания в сфере 

бизнеса помочь студентам 

приобрести практические 

навыки по вооружению, 

формированию кругозора 

знаний студентов по 

приоритетным направлениям 

своего бизнеса, 

предпринимательства и 

разработке бизнес-плана. 

Краткое описание:  

Изучает понятие бизнеса, 

история развития. 

Классификация видов бизнеса. 

Формы ведения бизнеса. 

Порядок регистрации 

субъектов бизнеса. 

Сode of module: PAB - 6  

Name of module: «Public 

administration and 

business» 

Name of discipline: 

business Organization 

Prerequisites: 

Management 

Postrequisites: Theory of 

public administration 

Purpose: theoretical and 

practical knowledge in the 

field of business to help 

students acquire practical 

skills in armament, 

formation of horizons of 

knowledge of students in 

priority areas of their 

business, entrepreneurship 

and business plan 

development. 

Brief description:  

Studies the concept of 

business, history of 

development. 

Classification of types of 

business. Forms of 



таратылуы. Бизнес 

инфрақұрылымын құрудың 

объективті қажеттілігі. 

Бизнес инфрақұрылымының 

элементтері. Кеден жүйесі. 

Кеденнің анықтамасы және 

функциялары. Бизнестің 

салық жүйесі. Бизнестегі 

менеджменттің негізгі 

принциптері. Бизнестегі 

персоналды басқару және 

іскерлік этика мәселелерін 

қарастырады 

Оқыту нәтижелері:  
 Білу керек: - жалпы орта 

білім негізінде, бизнес және 

кәсіпкерлік саласындағы 

білімі мен түсінігін көрсете; 

экономикалық жүйе ретінде 

бизнес процесін 

ұйымдастырудың теориясы 

мен практикасы тұтас түсіну, 

және ынталандыру бизнес 

ұйымдастыру формалары, 

компаниялар, бизнес-

жоспарлау элементтері және 

оны іске асыру кезеңдері, 

тұжырымдамалар мен бизнес 

инфрақұрылымының базалық 

құрамдас негізгі 

бірлестіктерінің 

ұйымдастырылуы мен қызмет 

принциптері 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Ол бизнес жіктеу және 

пайдалану саласындағы 

тәжірибесін меңгереді; 

бизнесті ұйымдастыру 

тәсілдерін және әдістерін 

үйренеді. 

Банкротство и ликвидация 

предприятия. Объективная 

необходимость создания 

инфраструктуры бизнеса. 

Элементы инфраструктуры 

бизнеса. Таможенная система. 

Определение и функции 

таможни. Налоговая система 

бизнеса. Основные принципы 

менеджмента в бизнесе. 

Управление персоналом в 

бизнесе и деловая этика. 

Результаты обучения:  

 Уметь: - демонстрировать 

знания и понимание в области 

бизнеса и 

предпринимательства на 

основе общего среднего 

образования; - понимать 

целостное понимание теории и 

практики организации бизнес-

процесса как экономической 

системы, и мотивировать 

формы организации бизнеса, 

компании, элементы бизнес-

планирования и этапы ее 

реализации, принципы 

организации и деятельности 

базовых составляющих 

инфраструктуры бизнеса. 

Формируемые компетенции:  

Он владеет опытом в области 

классификации и 

использования бизнеса; 

изучает способы и методы 

организации бизнеса. 

 

business. The order of 

registration of business 

entities. Bankruptcy and 

liquidation of the 

company. The objective 

necessity of creation of 

business infrastructure. 

Elements of business 

infrastructure. Customs 

system. Definition and 

functions of customs. The 

tax system of business. 

Basic principles of 

business management. 

Personnel management in 

business and business 

ethics. 

Learning outcome:  

 To be able to: - 

demonstrate knowledge 

and understanding in the 

field of business and 

entrepreneurship on the 

basis of General 

secondary education; - to 

understand the holistic 

understanding of the 

theory and practice of the 

organization of the 

business process as an 

economic system and to 

motivate the form of 

business organization, 

company, elements of 

business planning and the 

stages of its 

implementation, the 

principles of organization 

and activities of basic 

components of the 

business infrastructure. 

Formed competencies: 

He has experience in the 

field of classification and 

use of business; studying 

ways and methods of 

business organization. 

Модуль коды: МББ-6  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік басқару және 

бизнес» 

Пән атауы: Мемлекеттік 

Код модуля: ГУБ - 6  

Название модуля: 
«Государственное управление 

и бизнес» 

Название дисциплины: 

Сode of module: PAB - 6  

Name of module: «Public 

administration and 

business» 

Name of discipline: 



басқару теориясы 

Пререквизиттер: 
Менеджмент 

Постреквизиттер: Аймақтық 

экономика және басқару 

Мақсаты: студенттерге 

мемлекеттік басқару 

жүйесінің, оның 

компоненттерінің табиғаты 

мен мәні туралы жалпы 

түсінік беру, олардың 

арасындағы қажетті 

байланыстарды талдау және 

оларға кедергі келтіретін 

нәрселерді үйрету, ҚР 

мемлекеттік басқару 

ерекшеліктерін қарастыру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Мемлекеттік басқарудың 

теориялық келесідей 

аспектісін қарастырады; 

басқарудағы жүйелік тәсіл, 

басқару функциялары мен 

құрылымы; мемлекеттік 

басқару процесінде мемлекет 

пен қоғамның өзара іс-

қимылы; мемлекеттік 

саясатты іске асыру; 

мемлекеттік билік және 

мемлекеттік басқару: өзара іс-

қимылдың арақатынасы мен 

механизмі; Мемлекеттік 

басқарудың ұйымдық-

функционалдық құрылымы; 

мемлекеттік басқару 

қатынастарын құқықтық 

реттеу; Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік органдарының 

жүйесі. 

Оқыту нәтижелері:  

Тұжырымдамалық және 

практикалық деңгейде 

мемлекеттік басқару 

теориясының негізгі 

принциптерін біледі. 

Мемлекеттік басқару 

теорияларының 

тұжырымдамалық деңгейін 

нақты практикалық іске 

асырумен салыстыра алады. 

Мемлекеттік басқарудың 

Теория государственного 

управления 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: 

Региональная экономика и 

управление 

Цель: дать студентам общее 

представление о природе и 

сущности системы 

государственного управления, 

ее компонентов, научить 

анализировать необходимые 

связи между ними и то, что 

мешает им, рассмотреть 

особенности государственного 

управления РК. 

Краткое описание:  
Рассматривает следующие 

аспекты: теоретический аспект 

государственного управления; 

системный подход в 

управлении, функции и 

структура управления; 

взаимодействие государства и 

общества в процессе 

государственного управления; 

реализация государственной 

политики в процессе 

государственного управления; 

государственная власть и 

государственное управление: 

организационно-

функциональная структура 

государственного управления; 

правовое регулирование 

отношений государственного 

управления; система 

государственных  

Результаты обучения:  

Знает основные принципы 

теории государственного 

управления на 

концептуальном и 

практическом уровне. Умеет 

сопоставлять концептуальный 

уровень теорий 

государственного управления 

с его конкретной практической 

реализацией. Владеет 

разработкой теории и 

методики исследования 

эффективности 

Theory of public 

administration  

Prerequisites: 

Management 

Postrequisites: Regional 

Economics and 

management  

Purpose: to give students 

a General idea of the 

nature and essence of the 

system of public 

administration, its 

components, to learn how 

to analyze the necessary 

links between them and 

what prevents them, to 

consider the features of 

public administration of 

Kazakhstan. 

Brief description:  
Considers the following 

aspects: theoretical aspect 

of public administration; 

system approach in 

management, functions 

and structure of 

management; interaction 

of the state and society in 

the process of public 

administration; 

implementation of public 

policy in the process of 

public administration; 

state power and public 

administration: 

organizational and 

functional structure of 

public administration; 

legal regulation of 

relations of public 

administration; system of 

state bodies of the 

Republic of Kazakhstan. 

Learning outcome:  

Knows the basic 

principles of the theory of 

public administration at 

the conceptual and 

practical level. He is able 

to compare the conceptual 

level of public 

administration theories 



тиімділігін зерттеудің 

теориясы мен әдістемесін 

әзірлеуді меңгерген. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- әртүрлі экономикалық 

жүйелердегі мемлекеттің 

басқару қызметі туралы 

біледі. 

- мемлекеттік басқару 

жүйелердің және мемлекеттік 

биліктің ерекшеліктерін 

пайдалана алады; 

- қазіргі экономикалық 

саясаттың әлеуметтік-

экономикалық мәселелерін 

танып-біледі.  

- реттеу объектілері бойынша 

экономикалық құралдарды 

пайдаланудың ерекшеліктерін 

анықтайды. 

 

государственного управления. 

Формируемые компетенции: 

- знает о управленческой 

деятельности государства в 

различных экономических 

системах. 

- может использовать 

особенности системы 

государственного управления 

и государственной власти; 

- знает социально-

экономические проблемы 

современной экономической 

политики.  

- определяет особенности 

использования экономических 

инструментов по объектам 

регулирования. 

with its concrete practical 

implementation. Owns the 

development of the theory 

and methodology of the 

study the effectiveness of 

public administration. 

Formed competencies: 

 - knows about the 

management of the state in 

various economic systems. 

- can use the features of 

the system of public 

administration and public 

authority; 

- knows the socio-

economic problems of 

modern economic policy.  

- determines the features 

of the use of economic 

instruments for the objects 

of regulation. 

 

Модуль коды: МББ-6  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік басқару және 

бизнес» 

Пән атауы: Жобаларды 

басқару 

Пререквизиті: менеджмент 

Постреквизиті: Әлеуметтік-

экономикалық жоспарлау, 

Стратегиялық басқару 

Мақсаты: «Жобаларды 

басқару» инвестициялау 

тиімді жолдарын, 

инвестициялық талдау және 

болжау әдістері мен 

модельдері негізінде 

жобаларды басқару 

құралдарын әзірлеу болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Келесі мәселелерді зерттейді: 

жобалық басқару 

ерекшеліктері, Ақпараттық 

технологиялар саласындағы 

Жобаларды басқару әдістері; 

жобалық тәсілді басқаруда 

қолдану, жобалық 

командаларды құру және 

басқару дағдыларын 

қалыптастыру; жобалық 

Код модуля: ГУБ - 6  

Название модуля: 
«Государственное управление 

и бизнес» 

Название дисциплины: 
Управление проектами 

Пререквизит: менеджмент 

Постреквизит: Социально-

экономическое планирование, 

Стратегическое управление 

Цель: разработка 

эффективных путей 

инвестирования» управление 

проектами", инструментов 

управления проектами на 

основе методов и моделей 

инвестиционного анализа и 

прогнозирования. 

Краткое описание:  

Изучает следующие вопросы: 

особенности проектного 

управления, методиками 

управления проектами в сфере 

информационных технологий; 

выработка навыков 

применения в управлении 

проектного подхода, создания 

и руководства проектными 

командами; применение 

современных 

Сode of module: PAB - 6  

Name of module: «Public 

administration and 

business» 

Course name: project 

Management 

Prerequisites: 
management 

Postrequisites: Socio-

economic planning, 

Strategic management 

Purpose: development of 

effective ways of 

investment" project 

management", project 

management tools based 

on methods and models of 

investment analysis and 

forecasting. 

Brief description:  

Studies the following 

issues: features of project 

management, project 

management techniques in 

the field of information 

technology; development 

of skills in the 

management of the project 

approach, the creation and 

management of project 



басқаруды қамтамасыз ететін 

заманауи ақпараттық 

жүйелерді қолдану. 

Оқыту нәтижелері:  
Жобаны басқару әдіснамалық 

құралдарды пайдалана білу 

Қалыптасатын құзыреттер:  

стратегиялық міндеттерді 

шешу үшін қазіргі заманғы 

корпоративтік басқару 

әдістерін үкіметтік қаржы 

қолдана білу 

информационных систем, 

обеспечивающих проектное 

управление. 

Результаты обучения:  

Умение использовать 

методологические 

инструменты управления 

проектом 

Формируемые компетенции:  

умение применять 

современные методы 

корпоративного управления 

правительственными финанса 

teams; the use of modern 

information systems that 

provide project 

management. 

Learning outcome:  

Ability to use 

methodological tools of 

project management 

Formed competencies: 

ability to apply modern 

methods of corporate 

management of 

government finances 

Модуль коды: МББ-6  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік басқару және 

бизнес» 

Пререквизиттер: 
Экономиканы мемлекеттік 

реттеу 

Постреквизиттер: 

Мемлекеттік 

бағдарламаларды басқару 

Пән атауы: Сыртқы 

экономикалық қызметті 

мемлекеттік басқару  

Мақсаты:сыртқы 

экономикалық қызметті 

мемлекеттік басқару 

саласында іргелі, базалық, 

теориялық, экономикалық 

дайындықты қамтамасыз ету 

Қысқаша сипаттамасы: 
Студенттерге мемлекеттің 

сыртқы экономикалық 

қызметін басқару саласында 

негізгі теориялық және 

практикалық дағдыларды 

береді, сондай-ақ нарықтық 

экономикасы бар елдерде 

сыртқы экономикалық 

байланыстарды мемлекеттік 

реттеуді ұйымдастыруды, ҚР 

Сыртқы экономикалық 

қызметін ұйымдастыруды 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: Студент 

халықаралық сауда-

экономикалық қатынастарды 

реттеу, халықаралық баға 

белгілеу әдістерін білу және 

практиканы зерттеу негізінде 

Код модуля: ГУБ - 6  

Название модуля: 
«Государственное управление 

и бизнес» 

Название дисциплины: 
Государственное управление 

внешнеэкономической 

деятельностью  

Пререквизиты: 

Государственное 

регулирование экономики 

Постреквизиты: Управление 

государственными 

программами  

Цель: обеспечить 

фундаментальную, базовую, 

теоретическую, 

экономическую подготовку в 

области государственного 

управления 

внешнеэкономической 

деятельности 

Краткое описание: 
Рассматривает основные 

теоретические и практические 

навыки в области управления 

внешнеэкономической 

деятельности государства, а 

также позволяет усвоить 

организацию государственного 

регулирования 

внешнеэкономических связей 

в странах с рыночной 

экономикой, организацию 

внешнеэкономической 

деятельности в РК. 

Результаты обучения: 

Студент должен знать методы 

регулирования 

Сode of module: PAB - 6  

Name of module: «Public 

administration and 

business» 

Name of discipline: State 

management of foreign 

eco 

Prerequisites: State 

regulation of the economy 

Postrequisites: 

Management of 

government programs 

Purpose:  
 to provide fundamental, 

basic, theoretical, 

economic training in the 

field of public 

administration of foreign 

economic activity 

Brief description: 
Examines the basic 

theoretical and practical 

skills in the field of 

management of foreign 

economic activity of the 

state, and also allows you 

to learn the organization 

of state regulation of 

foreign economic relations 

in countries with a market 

economy, the organization 

of foreign economic 

activity in Kazakhstan. 

Learning outcomes: the 

Student should know the 

methods of regulation of 

international trade and 

economic relations, 

international pricing, and 



оларды халықаралық 

бизнесте қолдана білу. 

Студент әртүрлі меншік 

формасындағы және 

ұйымдық-құқықтық 

нысандағы кәсіпорындардың, 

әсіресе шағын және орта 

бизнес кәсіпорындарының 

СЭҚ ұйымдастыруды білуі 

тиіс. Шағын бизнес 

саласында СЭҚ-ты 

мемлекеттік реттеу 

құралдары, сыртқы 

экономикалық операциялар 

бойынша төлем-есеп айырысу 

қатынастары туралы түсінігі 

болуы тиіс. Шетелдік 

нарықтардың 

перспективаларын зерттеу 

және бағалау үшін 

коммерциялық ақпаратты 

жинау және өңдеу әдістерін 

білу. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

билік органының жұмысын 

жоспарлауға және 

ұйымдастыруға, ұйымдық 

құрылымды, стратегияны, 

мақсаттары мен міндеттеріне, 

билік органы қызметінің ішкі 

және сыртқы жағдайларына 

барабар стратегияны 

әзірлеуге, орындаушылар 

арасында функцияларды, 

өкілеттіктер мен 

жауапкершілікті бөлуді 

жүзеге асыруға қабілетті 

международных торгово-

экономических отношений, 

международного 

ценообразования, и уметь на 

основе изучения практики 

использовать их в 

международном бизнесе. 

Студент должен знать 

организацию ВЭД 

предприятий различных форм 

собственности и 

организационно-правовых 

форм, в особенности, 

предприятий малого и 

среднего бизнеса. Иметь 

представление об 

инструментах 

государственного 

регулирования ВЭД в сфере 

малого бизнеса, платежно-

расчетных отношений по 

внешнеэкономическим 

операциям. Знать методы 

сбора и обработки 

коммерческой информации 

для проведения исследований 

и оценки перспектив 

зарубежных рынков. 

Формируемые компетенции: 

способен планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

be able to use them in 

international business 

based on the study of 

practice. The student 

should know the 

organization of foreign 

trade enterprises of 

various forms of 

ownership and legal 

forms, especially small 

and medium-sized 

businesses. Have an idea 

of the instruments of state 

regulation of foreign trade 

in the field of small 

business, payment and 

settlement relations on 

foreign economic 

operations. Know the 

methods of collection and 

processing of commercial 

information for research 

and evaluation of 

prospects of foreign 

markets. 

Formed competencies: 

able to plan and organize 

the work of the public 

authority, to develop an 

organizational structure 

adequate to the strategy, 

goals and objectives, 

internal and external 

conditions of the public 

authority, to carry out the 

distribution of functions, 

powers and 

responsibilities between 

the performers 

Модуль коды: МББ-6  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік басқару және 

бизнес» 

Пән атауы: Мемлекеттік 

қызметтің сапасын басқару 

Пререквизиті: Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Постреквизиті: Мемлекеттік 

Код модуля: ГУБ - 6  

Название модуля: 
«Государственное управление 

и бизнес» 

Название дисциплины: 
Управление качеством 

государственных услуг 

Пререквизит: 
Государственное 

Сode of module: PAB - 6  

Name of module: «Public 

administration and 

business» 

Name of discipline: 

quality Management of 

public services 

Prerequisites: State 

regulation of the economy 



қызметтің шет елдік моделі, 

Экономиканың нақты 

секторларын мемлекеттік 

басқарудың халықаралық 

тәжірибесі 

Мақсаты: мемлекеттік 

қызмет сапасын бағалаудың 

негізгі критерийлері мен 

тапсырмаларын түсіну. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Практикалық іс-әрекет пәні 

мен білім саласы ретінде 

сапаны басқарудың пайда 

болуы мен дамуы. Сапа 

жүйесінің негізгі даму 

кезеңдері. Сапаны кешенді 

басқару. Жалпы сапаны 

басқару. Мемлекеттік 

қызметтер сапасының түсінігі 

және көрсеткіштері. 

Мемлекеттік қызметтердің 

сапасы мен қол жетімділігі 

көрсеткіштерінің құрамын 

анықтау. Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік қызметшілерін 

оқыту және Мемлекеттік 

қызметшілерді аттестациялау 

сұрақтарын қарастырады 

Оқыту нәтижелері:  
көрсетілетін негізгі 

мемлекеттік қызмет сапасын 

жоғарлатудың негізгі 

бағыттарын білу және 

меңгеру. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

мемлекеттік қызметтің нақты 

атқаратын қызметінің 

мүмкіндіктерін бағалау 

регулирование экономики 

Постреквизит: Зарубежные 

модели госслужбы, 

Международный опыт 

государственного управления 

реальным секторам экономики 

Цель: понимание основных 

критериев и заданий оценки 

качества государственных 

услуг. 

Краткое описание:  

Рассматривает основные этапы 

развития систем качества. 

Комплексное управление 

качеством. Тотальное 

управление качеством. 

Понятие и показатели качества 

государственных услуг. 

Определение состава 

показателей качества и 

доступности государственных 

услуг. Обучение 

государственных служащих 

Республики Казахстан и 

Аттестация государственных 

служащих.  

Результаты обучения:  

знание основных направлений 

повышения качества 

оказываемых государственных 

услуг. 

Формируемые компетенции:  

оценка возможностей 

конкретной государственной 

службы 

Postrequisites: Foreign 

models of civil service, 

International experience in 

public administration of 

the real sector of the 

economy 

Purpose:: to understand 

the main criteria and tasks 

for assessing the quality of 

public services. 

Brief description:  

Considers the main stages 

of development of quality 

systems. Comprehensive 

quality management. Total 

quality management. The 

concept and indicators of 

the quality of public 

services. Determination of 

the composition of 

indicators of quality and 

availability of public 

services. Training of civil 

servants of the Republic of 

Kazakhstan and 

Certification of civil 

servants. 

Learning outcome:  

knowledge of the main 

directions of improving 

the quality of public 

services. 

Formed competencies::  

assessment of the capacity 

of a particular public 

service 

Модуль коды: МҚБ-7  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік қызмет және 

басқару» 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік 

қызмет және басқару 

Пререквизиті: Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Постреквизиті: Мемлекеттік 

қызметтің шет елдік моделі, 

Экономиканың нақты 

секторларын мемлекеттік 

Код модуля: ГСУ - 7  

Название модуля: 
«Государственная служба и 

управление» 

Название дисциплины: 
Госслужба и управление в 

Республике Казахстан 

Пререквизит: 
Государственное 

регулирование экономики 

Постреквизит: Зарубежные 

модели госслужбы, 

Международный опыт 

 Сode of module: PSA - 7  

Name of module: «Public 

service and 

administration» 

Name of discipline:: Civil 

service and management 

in the Republic of 

Kazakhstan  

Prerequisites: State 

regulation of the economy 

Postrequisites: Foreign 

models of civil service, 

International experience in 



басқарудың халықаралық 

тәжірибесі 

Мақсаты: қазіргі заманғы 

Қазақстандағы мемлекеттік 

қызметтің теориясы мен 

тәжірибесі, құқықтық және 

ұйымдастырушылық 

негіздерді жетілдіру 

жолдарын анықтау. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Мемлекеттік қызметтің 

негізгі қағидаттары; 

мемлекеттік қызметті 

реформалаудың қазақстандық 

және шетелдік тәжірибесін 

талдау; Қазіргі кезеңдегі 

Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік қызметінің 

құқықтық негіздері; 

мемлекеттік лауазымдар мен 

мемлекеттік қызметшілердің 

жіктелуі. Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік 

қызметінің жаңа моделінің 

тұжырымдамасын 

қарстырады 

Оқыту нәтижелері:  
саяси және әкімшілік 

мемлекеттік қызметкерлердің 

құқықтық ережелерінің 

ерекшеліктерін және 

мемлекеттік қызмет 

жүйесіндегі рөлін білу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

мемлекеттік қызметті өтудің, 

орналасқаннан аяқталуына 

дейін барлық кезеңдерін білу, 

осыған байланысты құқықты 

қолдану тәжірибесінде пайда 

болатын мәселелерді анықтау 

және шешу. 

государственного управления 

реальным секторам экономики 

Цель: определение путей 

совершенствования правовых 

и организационных основ, 

теории и практики 

государственной службы в 

современном Казахстане. 

Краткое описание:  

Изучает основные принципы 

государственной службы; 

анализ казахстанского и 

зарубежного опыта 

реформирования 

государственной службы; 

правовые основы 

государственной службы 

Республики Казахстан на 

современном этапе; 

классификация 

государственных должностей 

и государственных служащих. 

Концепция новой модели 

государственной службы 

Республики Казахстан 

Результаты обучения:  

знание особенностей правовых 

правил и роли политических и 

административных 

государственных служащих в 

системе государственной 

службы. 

Формируемые компетенции:  

знание всех этапов 

прохождения государственной 

услуги до окончания их 

размещения, выявление и 

решение возникающих в этой 

связи вопросов 

правоприменительной 

практики. 

public administration of 

the real sector of the 

economy 

Purpose: Studies the 

basic principles of public 

service; analysis of 

Kazakhstan and foreign 

experience of reforming 

the public service; legal 

basis of public service of 

the Republic of 

Kazakhstan at the present 

stage; classification of 

public positions and civil 

servants. The concept of a 

new model of public 

service of the Republic of 

Kazakhstan 

Learning outcome:  

knowledge of the 

peculiarities of legal rules 

and the role of political 

and administrative civil 

servants in the civil 

service. 

Formed competencies:  

knowledge of all stages of 

public services before the 

end of their placement, 

identification and 

resolution of emerging 

issues in this regard, law 

enforcement practice. 

Модуль коды: МҚБ-7  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік қызмет және 

басқару» 

Пән атауы: Мемлекеттік 

қызметкердің құқықтық 

жауапкершілігі 

Пререквизиті: Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Постреквизиті: Дау-

жанжалды басқару, 

Код модуля: ГСУ - 7  

Название модуля: 
«Государственная служба и 

управление» 

Название дисциплины: 

Правовая ответственность 

государственных служащих 

Пререквизит: 

Государственное 

регулирование экономики 

Постреквизит: Управление 

Сode of module: PSA - 7  

Name of module: «Public 

service and 

administration» 

Name of discipline: legal 

responsibility of civil 

servants 

Prerequisites: State 

regulation of the economy 

Postrequisites: Conflict 

management, 



конфликтология 

Мақсаты: мемлекеттік 

басқару аясындағы басқару 

жүйесін, мемлекет 

саясатындағы кадрлық 

реформа, олардың еңбегінің 

ерекшелігін студенттерге 

түсіндіру; мемлекеттік 

қызмет институтының жария-

құқықтық институт ретінде 

дамуының қалыптасуы мен 

дамуы; мемлекеттік басқару 

аясындағы кадр саясаты; 

мемлекеттік қызмет аясын 

реттеу заңдылығының жүйесі 

мен реттеу бағыттарымен 

таныстыру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Мемлекеттік қызметшілерді 

саяси және әкімшілік 

лауазымдарға бөлу. 

Әкімшілік мемлекеттік 

қызметшілердің санаттары, 

олардың сипаттамасы. 

Мемлекеттік қызметшілердің 

құқықтық мәртебесі және 

оның элементтері. 

Мемлекеттік қызметте болуға 

байланысты құқық 

субъектілігін шектеу 

мәселелерін қарастырады 

Оқыту нәтижелері:  
заңдылықты іске асыру 

мәселелерін талдауды; 

ғылыми-техникалық 

өзгерістер кезеңіндегі 

қоғамдық қатынастарды 

реттеуші ретіндегі құқықтың 

ролін; құқық жүйесін 

жетілдіру жолдары және 

заңдарды жүйелеудің негізін 

жасап оны іске асыру 

тәжірибесін; мемлекет пен 

құқықтың қоғамдық 

қатынастарға ықпал ету шегі, 

құқықтың функциясы т.с.с 

Қалыптасатын құзыреттер:  

құзыретті болуы керек: білім 

алушылардың әлеуметтік 

ұтқырлығын айқындайтын 

білімге, дағдыға, 

құндылыққа, өздігінен білім 

конфликтами, конфликтология 

Цель: ознакомить студентов с 

системой управления в сфере 

государственного управления, 

кадровой реформой в 

государственной политике, 

особенностями их труда; 

становления и развития 

института государственной 

службы как публично-

правового института; кадровой 

политикой в сфере 

государственного управления; 

системой и регулированием 

законодательства в сфере 

государственной службы. 

Краткое описание:  

Изучает деление 

государственных служащих на 

политических и 

административных. Категории 

административных 

государственных служащих, 

их характеристика. Правовой 

статус государственных 

служащих и его элементы. 

Ограничения 

правосубъектности, связанные 

с пребыванием на 

государственной службе. 

Результаты обучения:  

проблемы реализации 

законности; роль права как 

Регулятора общественных 

отношений в период научно-

технических изменений; пути 

совершенствования правовой 

системы и опыт разработки и 

реализации Основ 

систематизации 

законодательства; пределы 

влияния государства и права 

на общественные отношения, 

функции права и т. д.  

Формируемые компетенции:  

быть компетентным: 

способности обучающихся, 

основанные на знаниях, 

навыках, ценностях, 

склонностях к 

самообразованию, 

определяющих социальную 

conflictology 

Purpose: to acquaint 

students with the 

management system in the 

field of public 

administration, personnel 

reform in public policy, 

the peculiarities of their 

work; formation and 

development of the 

Institute of public service 

as a public law institution; 

personnel policy in the 

field of public 

administration; system 

and regulation of 

legislation in the field of 

public service. 

Brief description:  

Studies the division of 

civil servants into political 

and administrative. 

Categories of 

administrative civil 

servants, their 

characteristics. Legal 

status of civil servants and 

its elements. Limitations 

of legal personality 

associated with the stay in 

the public service 

Learning outcome:  

problems of 

implementation of the 

law; the role of law as a 

Regulator of social 

relations in the period of 

scientific and technical 

changes; ways to improve 

the legal system and 

experience in the 

development and 

implementation of the 

Basics of systematization 

of legislation; the limits of 

the influence of the state 

and the right to social 

relations, functions of law, 

etc. 

Formed competencies:  

to be competent: abilities 

of students based on 



алуға бейімділігіне 

негізделген қабілеттері; 

лауазымның таңдаған 

саласында нақты білім, 

іскерлік, дағдылар негізінде 

маманның кәсіптік мәселелер 

жиынтығын ш 

ешу қабілеттілігі. 

мобильность; способность 

специалиста решать набор 

профессиональных проблем на 

основе конкретных знаний, 

умений, навыков в избранной 

области должности 

knowledge, skills, values, 

tendencies to self-

education, determining 

social mobility; ability of 

the specialist to solve a set 

of professional problems 

on the basis of specific 

knowledge, skills in the 

chosen field of the 

position 

Модуль коды: МҚБ-7  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік қызмет және 

басқару» 

Пән атауы: Мемлекеттік 

қызметтің шет елдік моделі 

Пререквизиті: экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Постреквизиті: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) және 

қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

Мақсаты: мемлекеттiк 

қызметтiң түрлері мен 

формаларын талдаудың 

бастапқы дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

 Мемлекеттік қызметтің 

жалпы сипаттамасы. 

Шетелдегі Мемлекеттік 

қызметтің ұйымдастыру - 

құқықтық негіздері. Негізгі 

қағидаттар мен жалпы 

тәсілдер  

Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік қызмет жүйесін 

дамыту. Мемлекеттік 

қызметтің жаңа моделі. 

Ұлыбританиядағы 

мемлекеттік қызмет моделі. 

Жапонияның мемлекеттік 

қызметі ұғымы. Мемлекеттік 

қызметті ұйымдастырудың 

Сингапур тәжірибесі. 

Француз мемлекеттік 

қызметінің мәні. Батыс 

елдеріндегі мемлекеттік 

қызметті реформалау 

сұрақтарын зерттейді 

Оқыту нәтижелері:  
мемлекеттік қызметтің шет 

Код модуля: ГСУ - 7  

Название модуля: 
«Государственная служба и 

управление» 

Название дисциплины: 
Зарубежные модели 

госслужбы 

Пререквизит: 

Государственное 

регулирование экономики 

Постреквизит: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: формирование 

первоначальных навыков 

анализа видов и форм 

государственной службы. 

Краткое описание:  

 Рассматривает 

организационно - правовые 

основы государственной 

службы за рубежом. Основные 

принципы и общие подходы  

развития системы 

государственной службы 

Республики Казахстан. Новая 

модель государственной 

службы. Модель 

государственной службы в 

Великобритании. Понятие 

государственной службы 

Японии. Сингапурский опыт 

организации государственной 

службы. Суть французской 

государственной службы. 

Реформа государственной 

службы в западных странах 

Результаты обучения:  

знание основных категорий 

государственной службы в 

зарубежной практике. 

Сode of module: PSA - 7  

Name of module: «Public 

service and 

administration» 

Name of discipline: 
Foreign models of civil 

service 

Prerequisites: State 

regulation of the economy 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or taking a 

comprehensive exam 

Purpose: formation of 

initial skills of analysis of 

types and forms of public 

service. 

Brief description:  

 Examines the 

organizational and legal 

basis of public service 

abroad. Basic principles 

and General approaches 

development of the system 

of public service of the 

Republic of Kazakhstan. 

A new model of public 

service. Model of public 

service in the UK. The 

concept of public service 

in Japan. Singapore 

experience in public 

service organization. The 

essence of the French 

public service. Public 

service reform in Western 

countries 

Learning outcome:  

knowledge of the main 

categories of public 

service in foreign practice. 

Formed competencies: 

http://economedu.ru/gosupravlenie/178-upravlenia-japan.html?start=3
http://economedu.ru/gosupravlenie/178-upravlenia-japan.html?start=3


елдік тәжірибесіндегі негізгі 

категорияларын білу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

шетелдік тәжірибесіндегі 

мемлекеттік қызмет 

моделдерінің мүмкіндіктері 

мен қауіп-қатерлерін 

айқындау. 

Формируемые компетенции:  

выявление возможностей и 

угроз моделей 

государственной службы в 

зарубежной практике. 

identification of 

opportunities and threats 

of public service models 

in foreign practice. 

Модуль коды: МҚБ-7  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік қызмет және 

басқару» 

Пән атауы: Экономиканың 

нақты секторын мемлекет 

басқарудың халықаралық 

тәжірибесі  

Пререквизиті: экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Постреквизиті: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) және 

қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

Мақсаты: шетелдегі 

мемлекеттiк басқару ұтымды 

тәжiрибесін талдауға 

дағдыландыру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Мемлекеттік басқаруды 

орталықтандыру. Көлденең 

және тік басқарылатын 

жүйелер. Қызмет көрсету 

сапасын арттыру және халық 

пен жеке сектор тарапынан 

билікке деген сенімді 

нығайту. Мемлекеттік 

шығындарды қысқарту: 

тиімділіктің өсуі. Өзге де 

жетістіктер. АҚШ-та 

мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру. Оңтүстік-

Шығыс Азия және Қытайда 

мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру. Жаһандану 

жағдайындағы мемлекеттік 

басқару сұрақтарын 

қарастырады 

Оқыту нәтижелері:  
қазақстандық тәжiрибенің 

ерекшелiктерiн ескере 

отырып басқарудың әдістері 

мен моделдерін қолдануға 

бейімдеу. 

Код модуля: ГСУ - 7  

Название модуля: 
«Государственная служба и 

управление» 

Название дисциплины: 
Международный опыт 

государственного управления 

реальным секторам экономики 

Пререквизит: 

Государственное 

регулирование экономики 

Постреквизит: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: владеть навыками 

анализа положительного опыта 

государственного управления 

за рубежом. 

Краткое описание:  

Изучает централизация 

государственного управления. 

Системы с горизонтальным и 

вертикальным управлением. 

Повышение качества 

предоставления услуг и 

укрепление доверия к власти 

со стороны населения и 

частного сектора. Сокращение 

государственных расходов: 

Рост эффективности. Прочие 

достижения. Организация 

государственной службы в 

США. Организация 

государственной службы в 

странах Юго-Восточной Азии 

и Китае. Государственное 

управление в условиях 

глобализации. 

Результаты обучения:  

 применять методики и модели 

управления с учетом 

особенностей казахстанской 

практики. 

 Сode of module: PSA - 7  

Name of module: «Public 

service and 

administration» 

Name of discipline:: 

International experience in 

public administration of 

the real sector of the 

economy  

Prerequisites: State 

regulation of the economy 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or taking a 

comprehensive exam 

Purpose: to have the 

skills to analyze the 

positive experience of 

public administration 

abroad. 

Brief description:  

Examines the 

organizational and legal 

basis of public service 

abroad. Basic principles 

and General approaches 

development of the system 

of public service of the 

Republic of Kazakhstan. 

A new model of public 

service. Model of public 

service in the UK. The 

concept of public service 

in Japan. Singapore 

experience in public 

service organization. The 

essence of the French 

public service. Public 

service reform in Western 

countries 

Learning outcome:  

 to apply methods and 

models of management 

taking into account the 



Қалыптасатын құзыреттер:  

мемлекеттiк және жергiлiктi 

басқаруды жинақталған 

шетелдік тәжiрибесiн зерттеу, 

әлеуметтiк, экономикалық, 

құқықтық және саяси 

ерекшелiктерін айқындау, 

қолдана алу. 

Формируемые компетенции:  

изучить накопленный 

зарубежный опыт 

государственного и местного 

управления, выявление 

социальных, экономических, 

правовых и политических 

особенностей, умение его 

использавать. 

peculiarities of 

Kazakhstan's practice. 

Formed competencies:  

to study the accumulated 

foreign experience of state 

and local government, the 

identification of social, 

economic, legal and 

political characteristics, 

the ability to use it. 

Модуль коды: МҚБ-7  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік қызмет және 

басқару» 

Пән атауы: Электрондық 

үкімет технологиясы  

Пререквизиттер: 
Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) және 

қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

Мақсаты: "Электрондық 

үкімет технологиялары" 

курсының мақсаты жергілікті 

өзін-өзі басқару органдары 

мен мемлекеттік мекемелерде 

жаңа индустриядан кейінгі 

экономика мен ақпараттық 

ортаны дамыту контексінде 

муниципалдық және 

Мемлекеттік басқарудың 

тиімділігін арттыру үшін 

жаңа ақпараттық және 

коммуникациялық 

технологияларды 

пайдалануды түсінуді 

кеңейту болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 
"Электрондық үкімет 

технологиясы" пәні қазіргі 

заман дәуірдегі мемлекеттік 

басқару органдарында 

ақпараттық технологиялар 

негізінде азаматтармен, 

бизнес-құрылымдармен 

қарым-қатынас жасауға 

бағытталған мемлекеттік 

басқару функцияларын тиімді 

орындайтын "электрондық 

Код модуля: ГСУ - 7  

Название модуля: 
«Государственная служба и 

управление» 

Название дисциплины: 
Технология электронного 

правительства  

Пререквизиты: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: целью курса 

«Технологии электронного 

правительства» является 

расширение понимания 

использования новых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в органах местного 

самоуправления и 

государственных учреждениях 

в контексте развития новой 

постиндустриальной 

экономики и информационной 

среды для повышения 

эффективности 

муниципального и 

государственного управления. 

Краткое описание: Изучает 

технологию «электронного 

правительства», эффективно 

выполняющей функции 

государственного управления, 

направленные на общение с 

гражданами, бизнес-

структурами на основе 

информационных технологий 

в органах государственного 

Сode of module: PSA - 7  

Name of module: «Public 

service and 

administration» 

Name of discipline: 

Technology of e-

government 

Prerequisites: 

Information and 

communication 

technologies 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or taking a 

comprehensive exam 

Purpose: the aim of the 

course "E-government 

technologies" is to expand 

understanding of the use 

of new information and 

communication 

technologies in local 

governments and public 

institutions in the context 

of the development of a 

new post-industrial 

economy and information 

environment to improve 

the efficiency of 

municipal and public 

administration. 

Brief description: Studies 

the technology of 

"electronic government", 

effectively performing the 

functions of public 

administration, aimed at 

communicating with 

citizens, business 

structures based on 

information technology in 

public administration in 



үкімет" технологиясын 

зерттеуге негізделген. 

Оқыту нәтижелері: пәндік 

қызметтің әр түрлі 

салаларында ақпараттық 

өзара әрекеттесуді басқару, 

коммуникациялық зерттеулер 

жүргізу, саяси процесте 

"электрондық үкіметтің" 

құралдары мен әдістерін 

пайдалану, мемлекеттік билік 

органдарының қызметін 

бағалау және әлеуметтік-

саяси және экономикалық 

жағдайды талдау дағдыларын 

меңгерген. 

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер: кәсіби 

қызметте ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды қолдана 

алады 

управления в современную 

эпоху. 

Результаты обучения: 

владеет навыками управления 

информационным 

взаимодействием в различных 

сферах предметной 

деятельности, проведения 

коммуникационных 

исследований, использования 

средств и методов 

"Электронного правительства" 

в политическом процессе, 

оценки деятельности органов 

государственной власти и 

анализа социально-

политической и 

экономической ситуации. 

Формируемые компетенции: 

способен использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

the modern era. 

Learning outcome: has 

skills of management of 

information interaction in 

various spheres of subject 

activity, carrying out 

communication 

researches, use of means 

and methods of 

"Electronic government" 

in political process, an 

assessment of activity of 

public authorities and the 

analysis of a socio-

political and economic 

situation. 

Formed competence: 

able to use information 

and communication 

technologies in 

professional activities 

Модуль коды: МҚБ-7  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік қызмет және 

басқару» 

Пән атауы: Мемлекеттік 

бағдарламаларды басқару  

Пререквизит: Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Постреквизит: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) және 

қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

Мақсаты: мемлекеттік 

мақсатты бағдарламаларды 

әзірлеу және іске асыру 

теориясы мен тәжірибесінің 

негіздері бойынша білімді, 

іскерлікті және дағдыларды 

қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы:  

Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік қаржы, қаржы 

ресурстары, оларды 

жоспарлау, қаржы қызметін 

бюджеттеу саласындағы 

заңнамасын пайдаланумен 

байланысты. Заңнаманы, 

Код модуля: ГСУ - 7  

Название модуля: 
«Государственная служба и 

управление» 

Название дисциплины: 
Управление государственными 

программами  

Пререквизит: 

Государственное 

регулирование экономики 

Постреквизит: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: формирование знаний, 

умений и навыков по основам 

теории и практики разработки 

и реализации государственных 

целевых программ 

Краткое описание:  
Описывает связь с 

использованием 

законодательства Республики 

Казахстан в области 

государственных финансов, 

финансовых ресурсов, их 

планирования, 

Сode of module: PSA - 7  

Name of module: «Public 

service and 

administration» 

Name of discipline: 

Management of state 

programs  

Prerequisites: State 

regulation of the economy 

Postrequest: Writing and 

defending a thesis 

(project) or taking a 

comprehensive exam 

Purpose: formation of 

knowledge and skills on 

the basics of theory and 

practice of the 

development and 

implementation of state 

target programs 

Brief description:  

Describes the relationship 

with the use of the 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan in the field 

of public Finance, 

financial resources, their 



нормативтік актілерді, оның 

ішінде ҚР Бюджет және 

Салық кодекстерін, 

республикалық заңдарды, 

Үкімет қаулыларын, 

Президент Жарлықтарын, 

нормативтік актілерді, 

биліктің басқа да атқарушы 

және заңнамалық органдарын 

барлық деңгейлерде 

пайдалану барынша жоғары 

деңгейде болжанып отырған 

мәселелерді қарастырады.. 

Оқыту нәтижелері: 
мемлекеттік (муниципалдық) 

бағдарламаларды жүзеге 

асырудың экономикалық, 

әлеуметтік, саяси жағдайлары 

мен салдарын бағалай алады 

Қалыптасатын құзыреттер: 

әлеуметтік-экономикалық 

жобаларды (даму 

бағдарламаларын) әзірлеуге, 

мемлекеттік бағдарламаларды 

іске асырудың экономикалық, 

әлеуметтік, саяси жағдайлары 

мен салдарын бағалауға 

қабілетті 

бюджетирования финансовой 

деятельности. В наибольшей 

степени предполагается 

использование 

законодательства, 

нормативных актов, в том 

числе Бюджетного и 

Налогового кодексов РК, 

республиканских законов, 

постановлений Правительства, 

указов Президента, 

нормативных актов, других 

исполнительных и 

законодательных органов 

власти на всех уровнях. 

Результаты обучения: умеет 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Формируемые компетенции: 

способен разрабатывать 

социальноэкономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных программ 

planning, budgeting of 

financial activities. The 

use of legislation, 

regulations, including the 

Budget and Tax codes of 

the Republic of 

Kazakhstan, Republican 

laws, government 

resolutions, presidential 

decrees, regulations, other 

Executive and legislative 

authorities at all levels is 

assumed to the greatest 

extent. 

Learning outcomes: able 

to assess the economic, 

social, political conditions 

and consequences of the 

implementation of state 

(municipal) programs 

Formed competence:: 

able to develop socio-

economic projects 

(development programs), 

to assess the economic, 

social, political conditions 

and the consequences of 

the implementation of 

state programs 

Модуль коды: ББМ-5  

Модуль атауы: «Бағыттар 

бойынша менеджмент» 

Пән атауы: Дау-жанжалды 

басқару  

Пререквизиттер: 
Менеджмент 

Постреквизиттер: 
Дипломдық жұмысты 

(жобаны) және қорғау немесе 

кешенді емтихан тапсыру 

Мақсаты: студенттердің 

әртүрлі типтегі 

қақтығыстардың өту түрлері 

мен ерекшеліктері және 

олардың салдары туралы 

білімін, адамдардың өзара 

қарым-қатынасы мен 

психикасының тиімділігі 

үшін қалыптастыру, кәсіби 

тәжірибеде де, жеке өмірде де 

кездесетін күрделі 

Код модуля: МН - 5  

Название модуля: 
«Менеджмент по 

направлениям» 

Название дисциплины: 
Управление конфликтами  

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: формирование у 

студентов знаний об 

особенностях и формах 

протекания конфликтов 

различных типов и их 

последствиях для 

эффективности организации, 

взаимоотношений и психики 

людей, умений пользоваться 

современными технологиями и 

подходами к разрешению и 

Сode of module: MD - 5  

Name of module: 
«Management by 

directions » 

Name of discipline: 

Сonflict Management 

Prerequisites: 

Management 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or taking a 

comprehensive exam 

Purpose: formation of 

students ' knowledge 

about the features and 

forms of conflicts of 

different types and their 

consequences for the 

effectiveness of the 

organization, relationships 

and the psyche of people, 

the ability to use modern 



жағдайларды шешу мен 

басқарудың қазіргі заманғы 

технологиялары мен 

тәсілдерін қолдана білуін 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 
«Дау-жанжалдарды басқару» 

пәнін оқу ең алдымен кәсіби 

іс-әрекет, адамның өмір 

сүруі, мәдениетаралық 

қарым-қатынас салаларында 

жанжалдарды басқару 

бойынша гуманитарлық 

технологияларды меңгеруге 

бағытталған. Оқу курсының 

мазмұнын меңгеру жалпы 

басқару, психологиялық, 

құқықтық мәдениетті 

қалыптастыруға, тұлғалық-

кәсіби, конфликтологиялық 

құзыреттілікті, 

коммуникативтік 

сауаттылықты, түлектердің 

бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға ықпал етеді. 

Оқыту нәтижелері: 
жанжалды үдерісті басқару 

тәсілдерін және қақтығыста 

өз мінез-құлқын қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер: 

қақтығыстар мен 

күйзелістерді басқаруды 

ұйымдастыру дағдыларын, 

қақтығыстар мен 

күйзелістерді басқару 

бойынша делдалдық, 

әлеуметтік алдын алу және 

кеңес беру қызметіне жеке 

тиімді қатысу қабілетін игеру 

управлению различными 

типами противоречий, 

сложных ситуаций, 

встречающихся как в 

профессиональной практике, 

так и в личной жизни. 

Краткое описание: 
Рассматривает Овладение 

содержанием учебной курса 

способствует формированию 

общей управленческой, 

психологической, правовой 

культуры, повышению 

личностно-профессиональной, 

конфликтологической 

компетентности, 

коммуникативной 

грамотности, 

конкурентоспособности 

выпускников. 

Результаты обучения: 

пользоваться приемами 

управления конфликтным 

процессом и своим 

поведением в конфликте 

Формируемые компетенции: 
владение навыками 

организации управления 

конфликтами и стрессами, 

способностью лично 

эффективно участвовать в 

посреднической, 

социальнопрофилактической и 

консультационной 

деятельности по управлению 

конфликтами и стрессами 

technologies and 

approaches to the 

resolution and 

management of various 

types of contradictions, 

complex situations 

encountered in 

professional practice and 

in personal life. 

Brief description: 

Examines the mastery of 

the content of the course 

contributes to the 

formation of General 

management, 

psychological, legal 

culture, improve personal 

and professional, 

conflictological 

competence, 

communicative literacy, 

competitiveness of 

graduates. 

Learning outcomes: to 

use techniques of 

management of the 

conflict process and their 

behavior in the conflict 

Forming competence: 

possession of skills of 

management of conflicts 

and stress, the ability 

personally to participate 

effectively in mediation, 

socialnoeconomicheskoy 

and consulting activities 

on the management of 

conflicts and stress 

Модуль коды: ББМ-5  

Модуль атауы: «Бағыттар 

бойынша менеджмент» 

Пән атауы: Конфликтология  

Пререквизиттер: 
Менеджмент 

Постреквизиттер: 
Дипломдық жұмысты 

(жобаны) және қорғау немесе 

кешенді емтихан тапсыру 

Мақсаты: студенттердің 

жанжалдарды алдын алу және 

жою жолдары мен тәсілдерін 

Код модуля: МН - 5  

Название модуля: 
«Менеджмент по 

направлениям» 

Название дисциплины: 
Конфликтология  

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: обеспечить изучение 

студентами путей и способов 

Сode of module: MD - 5  

Name of module: 
«Management by 

directions » 

Name of discipline: 

Conflictology  

Prerequisites: 

Management 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or taking a 

comprehensive exam 

Purpose: to provide 



зерделеуді қамтамасыз ету 

Қысқаша сипаттамасы: 
Конфликтология негізгі 

ұғымдармен, теориялармен, 

жанжалдардың 

мәселелерімен, психологтың 

кәсіби қарым-қатынасымен 

танысуды көздейді. 

Жанжалдардың 

заңдылықтары мен 

механизмдерін, жанжал 

жағдайларындағы, іскерлік 

келіссөздерді ұйымдастыру 

және өткізу кезіндегі мінез-

құлықтың ерекшеліктерін, 

педагогтың практикалық 

қызметінде және 

психологтың 

диагностикалық, кеңес беру 

жұмысында өндірістік 

қатынастарды зерделейді. 

Оқыту нәтижелері: 
әлеуметтік қақтығыстардың 

пайда болу жағдайлары мен 

себептерін талдау;; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Стратегиялық, ағымдағы 

және жедел бақылау жүйесін 

әзірлеу, түрлі қызмет 

салаларында операцияларды 

басқарудың принциптері мен 

қазіргі заманғы әдістерін 

меңгеру 

профилактики и преодоления 

конфликтов 

Краткое описание: 
Прослеживает освоение 

закономерностей и 

механизмов конфликтов, 

особенностей поведения в 

конфликтных ситуациях, при 

организации и проведении 

деловых переговоров, 

производственных отношений 

в практической деятельности 

педагога и диагностической, 

консультационной работе 

психолога. 

Результаты обучения: 

анализировать условия и 

причины возникновения 

социальных конфликтов; 

осуществлять сравнительный 

анализ социальных 

конфликтов и производить их 

классификацию; 

Формируемые компетенции: 

умение разрабатывать системы 

стратегического, текущего и 

оперативного контроля, 

владение принципами и 

современными методами 

управления операциями в 

различных сферах 

деятельности 

students with the study of 

ways and means of 

preventing and 

overcoming conflicts 

Brief description: Traces 

the development of laws 

and mechanisms of 

conflicts, behavior in 

conflict situations, in the 

organization and conduct 

of business negotiations, 

industrial relations in the 

practice of the teacher and 

diagnostic, counseling 

psychologist. 

Learning outcomes: to 

analyze the conditions and 

causes of social conflicts; 

• to carry out a 

comparative analysis of 

social conflicts and to 

classify them; 

Forming competence: 

ability to develop systems 

of strategic, current and 

operational control, 

knowledge of the 

principles and modern 

methods of operations 

management in various 

fields 

Модуль коды: МББ-6  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік басқару және 

бизнес» 

Пән атауы: Аймақтық 

экономика және басқару 

Пререквизиттер: 
Мемлекетті басқару теориясы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) және қорғау немесе 

кешенді емтихан тапсыру 

Мақсаты: шаруашылық 

жүргізудің нарықтық типтері 

жағдайында аймақтың қызмет 

етуінің экономикалық 

механизмін және оның жеке 

құрамдас элементтерін 

зерттеу негізінде 

Код модуля: ГУБ - 6  

Название модуля: 
«Государственное управление 

и бизнес» 

Название дисциплины: 
Региональная экономика 

управление  

Пререквизиты: Теория 

государственного управления 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: выработка у студентов 

экономического мышления на 

основе изучения 

экономического механизма 

функционирования региона и 

отдельных ее составляющих 

Сode of module: PAB - 6  

Name of module: «Public 

administration and 

business» 

Name of discipline: 
Regional Economics and 

management 

Prerequisites: Theory of 

public administration 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or taking a 

comprehensive exam 

Purpose: development of 

students ' economic 

thinking based on the 

study of the economic 

mechanism of the region 

and its individual 



студенттердің экономикалық 

ойлауын қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Пәнді зерттеу пәнін оқытады. 

Бұл курстың ғылыми таным 

жүйесіндегі орны, оның басқа 

экономикалық пәндермен 

байланысы. Елдің 

экономикасын дамытудағы 

өңірлердің рөлі, 

экономиканың елдік және 

аймақтық аспектілерінің 

өзара байланысы мен өзара 

тәуелділігі. 

Оқыту нәтижелері: -знание 

правовых основ деятельности 

основных регионов страны, 

общерегиональной политики 

и стратегии государства в 

области управления 

регионами, основных 

показателей социально-

экономического развития 

регионов, методов их расчета 

и путей их 

совершенствования; 

- овладение новыми методами 

оценки хозяйственного и 

социально-экономического 

потенциала конкретных 

регионов. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ұсынылып отырған 

басқарушылық шешімдердің 

нұсқаларын сыни бағалауға 

және әлеуметтік-

экономикалық тиімділік, 

тәуекелдер мен ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық 

салдарларды ескере отырып, 

оларды жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстарды әзірлеуге және 

негіздеуге қабілетті 

элементов в условиях 

рыночного типа 

хозяйствования 

Краткое описание: Изучает 

предмет исследования 

дисциплины. Место данного 

курса в системе научного 

познания, его связь с другими 

экономическими 

дисциплинами. Роль регионов 

в развитии экономики страны, 

взаимосвязь и 

взаимозависимости странового 

и регионального аспектов 

экономики. 

Результаты обучения: В 

результате изучения 

дисциплины студент должен: 

- знать правовые основы 

деятельности основных 

регионов страны, общую 

региональную политику и 

стратегию государства в 

области управления 

регионами, основные 

показатели социально-

экономического развития 

регионов, методы их расчетов 

и пути их совершенствования; 

- владеть новыми методами 

оценки хозяйственного и 

социально-экономического 

потенциала конкретных 

регионов.  

Формируемые компетенции: 

способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

components in the market 

type of management 

Brief description: Studies 

the subject of discipline. 

The place of this course in 

the system of scientific 

knowledge, its connection 

with other economic 

disciplines. The role of 

regions in the 

development of the 

country's economy, the 

relationship and 

interdependence of the 

country and regional 

aspects of the economy. 

Learning outcomes: As a 

result of studying the 

discipline, the student 

must: 

- to know the legal basis 

of the main regions of the 

country, the General 

regional policy and 

strategy of the state in the 

field of regional 

management, the main 

indicators of socio-

economic development of 

the regions, methods of 

their calculations and 

ways to improve them; 

- to have new methods of 

assessing the economic 

and socio-economic 

potential of specific 

regions. 

Formed competencies: is 

able to critically evaluate 

the proposed options for 

management decisions and 

develop and justify 

proposals for their 

improvement, taking into 

account the criteria of 

socio-economic 

efficiency, risks and 

possible socio-economic 

consequences 

Модуль коды: МҚБ-7  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік қызмет және 

Код модуля: ГСУ - 7  

Название модуля: 
«Государственная служба и 

Сode of module: PSA - 7  

Name of module: «Public 

service and 



басқару» 

Пән атауы: Әлеуметтік-

экономикалық жоспарлау 

және болжау 

Пререквизиті: Мемлекеттік 

басқару теориясы 

Постреквизиті: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) және 

қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру Мақсаты: 

экономикалық жүйенің әр-

түрлі деңгейлеріндегі 

әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлаудың теориясы, 

әдістемесі, ұйымдастыру 

аумағындағы білімді, 

сонымен қатар әлеуметтік-

экономикалық дамуды 

қамтамасыз ететін жоспарлық 

көрсеткіштер мен шараларды 

құру мен негіздеу дағдысын 

меңгеруі. 

Қысқаша сипаттамасы:  

әлеуметтік нарықтық 

шаруашылық мемлекеттік 

ретеу, сонымен қатар 

әлеуметтік-экономикалық 

болжау мен жоспарлау 

объектісі ретінде. 

Әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерді шешудегі 

мемлекеттің рөлі. 

Экономиканы мемлекеттік 

басқарудың формалары. 

Әлеуметтік-экономикалық 

болжау мен жоспарлау 

мемлекеттік басқарудың бір 

формасы ретінде. Нарық 

жағдайындағы әлеуметтік-

экономикалық болжау мен 

жоспарлау мүмкіндігінің 

объективті қажеттілігі. 

Жоспарлау түсінігі. Болжау 

мен жоспарлау 

қатынасы.Анықталмағандық 

дәрежесіне, уақыттық 

бағытталуына, жоспарлау 

ауқымына, жоспарлау 

формаларына байланысты 

жоспар түрлері және олардың 

сипаттамасы. Реактивті, 

инактивті, преактивті, 

управление» 

Название дисциплины: 
Социально-экономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Пререквизит: Теория 

государственного управления 

Постреквизит: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: овладение знаниями в 

области теории, методики 

социально-экономического 

планирования, организации на 

различных уровнях 

экономической системы, а 

также навыками построения и 

обоснования плановых 

показателей и мероприятий, 

обеспечивающих социально-

экономическое развитие. 

Краткое описание:  

социально-рыночное 

хозяйство как объект 

государственного 

регулирования, а также 

социально-экономического 

прогнозирования и 

планирования. Роль 

государства в решении 

социально-экономических 

проблем. Формы 

государственного управления 

экономикой. Социально-

экономическое 

прогнозирование и 

планирование как одна из 

форм государственного 

управления. Объективная 

необходимость социально-

экономического 

прогнозирования и 

планирования в условиях 

рынка. Понятие планирования. 

Соотношение 

прогнозирования и 

планирования.Виды планов и 

их характеристика в 

зависимости от степени 

неопределенности, временной 

направленности, масштабов 

administration» 

Name of discipline: 
Socio-economic planning 

and forecasting 

Prerequisites: Theory of 

public administration 

Postrequest: Writing and 

defending a thesis 

(project) or taking a 

comprehensive exam 

Purpose: to acquire 

knowledge in the field of 

theory, methods of socio-

economic planning, 

organization at various 

levels of the economic 

system, as well as the 

skills of construction and 

justification of the planned 

indicators and measures to 

ensure socio-economic 

development. 

Brief description:  

socio-market economy as 

an object of state 

regulation, as well as 

socio-economic 

forecasting and planning. 

The role of the state in 

solving social and 

economic problems. 

Forms of state 

management of the 

economy. Socio-economic 

forecasting and planning 

as a form of public 

administration. Objective 

necessity of socio-

economic forecasting and 

planning in market 

conditions. The concept of 

planning. The ratio of 

forecasting and 

planning.Types of plans 

and their characteristics 

depending on the degree 

of uncertainty, time 

orientation, scale of 

planning, forms of 

planning. Advantages and 

disadvantages of forms of 

reactive, inactive, 



интерактивті жоспарлау 

формаларының 

артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Жоспарлау 

деңгейлері. Жоспарлау пәні. 

Жоспарлау объектілері мен 

субъетілері. Жоспарлау 

ғылымының қоғамдық және 

әлеуметтік-экономикалық 

ғылымдармен байланысы. 

Курс тапсырмалары, 

құрылымы және ұсынылған 

әдебиеттер.  

Оқыту нәтижелері:  
табиғат пен қоғамның, соның 

ішінде қоғам дамуының 

экономикалық 

заңдылықтарының тұтастай 

қызмет етуі және дамуының 

маңызды заңдылықтарын 

терең білу және түсіну. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

әлеуметтік экономикалық 

дамуды қамтамасыз ететін 

жоспарлы көрсеткіштер мен 

іс-шаралардың негізгі 

қалыптасу құзіреттерін білу, 

әзірлей алады. 

планирования, форм 

планирования. Преимущества 

и недостатки форм 

реактивного, инактивного, 

преактивного, интерактивного 

планирования. Уровни 

планирования. Предмет 

планирования. Объекты и 

субъекты планирования. Связь 

науки планирования с 

общественными и социально-

экономическими науками. 

Задания курса, структура и 

рекомендуемая литература.  

Результаты обучения:  

глубокое знание и понимание 

важнейших закономерностей 

функционирования и развития 

природы и общества в целом, в 

том числе и общества. 

Формируемые компетенции:  

умеет разрабатывать, знать 

основные компетенции 

формирования плановых 

показателей и мероприятий, 

обеспечивающих социально-

экономическое развитие 

preactive, interactive 

planning. Planning level. 

Subject of planning. 

Objects and subjects of 

planning. Connection of 

planning science with 

social and socio-economic 

Sciences. Tasks of the 

course structure and 

recommended literature.  

Learning outcome:  

profound knowledge and 

understanding of the most 

important laws of 

functioning and 

development of nature and 

society as a whole, 

including society. 

Formed competencies::  

able to develop, to know 

the core competencies of 

the formation of the 

planned targets and 

measures to ensure socio-

economic development 

Модуль коды: МҚБ-7  

Модуль атауы: 
«Мемлекеттік қызмет және 

басқару» 

Пән атауы: Стратегиялық 

басқару 

Пререквизиті: Мемлекеттік 

басқару теориясы 

Постреквизиті: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) және 

қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

Мақсаты:басқару ұғымының 

мазмұнын ашу, басқару 

туралы кешенді білімдерін 

қалыптастыру, басқару 

қызметінің нақты дағдыларын 

қалыптастыру, басқару 

жүйесін талдау және жобалау. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Экономикалық талдау 

негіздері. Экономикалық 

талдаудың пәні, міндеттері, 

түрі. Экономикалық 

Код модуля: ГСУ - 7  

Название модуля: 
«Государственная служба и 

управление» 

Название дисциплины: 
Стратегическое управление 

Пререквизит: Теория 

государственного управления 

Постреквизит: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: раскрытие содержания 

понятия управления, 

формирование комплексных 

знаний об управлении, 

формирование практических 

навыков управленческой 

деятельности, анализ и 

проектирование системы 

управления. 

Краткое описание:  

Основы экономического 

анализа. Предмет, задачи, вид 

Сode of module: PSA - 7  

Name of module: «Public 

service and 

administration» 

Name of discipline: 
Strategic management 

Prerequisites: Theory of 

public administration 

Postrequest: Writing and 

defending a thesis 

(project) or taking a 

comprehensive exam 

Purpose:disclosure of the 

concept of management, 

the formation of 

comprehensive knowledge 

about management, the 

formation of practical 

management skills, 

analysis and design of the 

management system. 

Brief description:  

Fundamentals of 

economic analysis. 



талдаудың жолдары мен 

әдістері. Фаторлық талдау 

әдісі. Қаржылық талдауды 

ақпараттық қамтамасыз ету, 

мәні, міндеттері. Баланс 

өтімділігі мен құрылымын 

талдау. Қаржылық 

коэфициентті талдау. 

Маржиналдық талдау 

негізінде басқарушылық 

негіздерді анықтау әдістері. 

Өнімнің өзіндік құнын 

талдау. Негізгі құралдарды 

пайдалануды талдау. Еңбек 

ресурстарын пайдалануды 

талдау. Кәсіпорынның 

маркетингтік қызметін 

талдау.  

Оқыту нәтижелері:  
 анықсыздық негізінде 

жобалық шешімді жасау мен 

тапсырмаларды жеке-дара 

жасай алу, тиісті нормативтік 

құжат жасай алу; леуметтік-

экономикалық тиімділік 

критерилері негізінде 

статистикалық шешімдер 

жасай алуы. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ұйымдастырушылық-

басқарушылық шешім 

қабылдай білу және оған 

жауапкершілік алуға қабілеті, 

нәтижені сыни тұрғыдан 

бағалау, перспективті 

бағыттарды анықтау, зерттеу 

бағдарламасын құрастыра алу 

 

экономического анализа. Пути 

и методы экономического 

анализа. Метод фаторного 

анализа. Информационное 

обеспечение финансового 

анализа, сущность, задачи. 

Анализ структуры и 

ликвидности баланса. Анализ 

финансового коэффициента. 

Методы определения 

управленческих основ на 

основе маржинального 

анализа. Анализ 

себестоимости продукции. 

Анализ использования 

основных средств. Анализ 

использования трудовых 

ресурсов. Анализ 

маркетинговой деятельности 

предприятия.  

Результаты обучения:  

 умение самостоятельно 

разрабатывать проектные 

решения и задания на основе 

неопределенности, составлять 

соответствующий 

нормативный документ; 

составлять статистические 

решения на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности. 

Формируемые компетенции:  

умение принимать 

организационно-

управленческие решения и 

нести ответственность за них, 

критическую оценку 

результатов, выявление 

перспективных направлений, 

умение составлять 

исследовательские программы. 

Subject, tasks, type of 

economic analysis. Ways 

and methods of economic 

analysis. The method of 

fator analysis. Information 

support of financial 

analysis, essence, tasks. 

Analysis of the structure 

and liquidity of the 

balance sheet. Analysis of 

the financial ratio. 

Methods of determining 

the management basis on 

the basis of margin 

analysis. Analysis of the 

cost of production. 

Analysis of the use of 

fixed assets. Analysis of 

the use of human 

resources. Analysis of 

marketing activities of the 

enterprise.  

Learning outcome:  

 the ability to 

independently develop 

design solutions and tasks 

based on uncertainty, to 

draw up an appropriate 

regulatory document; to 

make statistical decisions 

based on the criteria of 

socio-economic 

efficiency. 

Formed competencies: 

ability to make 

organizational and 

managerial decisions and 

be responsible for them, 

critical evaluation of 

results, identification of 

promising areas, ability to 

make research programs 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


