
 



 



 

Модуль коды: ЖООК 

Модуль атауы: Кәсіби тіл-КТ 

Пән атауы:  

Шетел тілі (кәсіби) 

Пререквизит: 

Шетел тілі В1 

Постреквизит:  

Шетел тілі С1 

Мақсаты: Маманның кәсіби 

құзыреттілігінің деңгейін арттыру 

үшін болашақ мамандардың кәсіби 

қызметінің түрлі аспектілерін 

жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

кәсіби шет тілді сөйлеуді 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

«Кәсіби шет тілі» курсын мақсатты 

түрде орнату негізінде 

магистранттарды бағдарламада 

көзделген тақырыптың шегінде 

шет тілінде сөйлеуге үйрету, 

магистранттарға өзінің іс-әрекетіне 

бағынатын ережелерді ұғынуға 

нақты сөйлеу контекстінде 

грамматикалық, лексикалық және 

құрылымдық модельдерді 

қолдануға көмек көрсету жатыр. 

Бұл мыналарды болжайды: 

- кәсіби шетелдік ақпараттық 

алмасуды меңгерудің жеткілікті 

деңгейін қалыптастыру, бұл 

коммуникативтік дағдыларды 

пысықтауды, сөйлеу қызметінің 

барлық 4 түрін (оқу, жазу, тыңдау 

және сөйлеу-монолог және 

диалогтық сөйлеу) одан әрі 

дамытуды, сондай-ақ белсенді 

кәсіби сөздікті жүйелі түрде 

кеңейтуді көздейді. 

- магистранттарды тілді өз бетінше 

зерттеу жұмыстарына тарту. 

Оқыту нәтижелері: Пәнді меңгеру 

нәтижесінде магистранттар кәсіби 

ортада және жалпы қоғамда шет 

тілінде коммуникацияны жүзеге 

асыра білуі, құжаттарды әзірлеуі, 

кешенді қызметтің нәтижелерін 

таныстыруы және қорғауы керек. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Негізгі құзыреттіліктер  

(НҚ) – магистранттардың кәсіби 

қызметтің міндеттерін шешу үшін 

мемлекеттік тілде және шет тілінде 

ауызша және жазбаша түрдегі 

коммуникацияға дайындығы, 

Код модуля: ВК 

Название 

модуля:Профессиональный язык 

-ПЯ 

Название дисциплины: 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Пререквизит: Иностранный 

язык В1 

Постреквизит: Иностранный 

язык С1 

 

Цель: Формировать 

профессиональную иноязычную 

речь позволяющую 

реализовывать различные 

аспекты профессиональной 

деятельности будущих 

специалистов для повышения 

уровня профессиональной 

компетенции специалиста. 

Краткое описание: В основе 

целевой установки курса 

«Профессионального 

иностранного языка» лежит 

обучение магистрантов речевому 

общению на иностранном языке 

в пределах тематики, 

предусмотренной программой, 

оказание магистрантам помощи в 

осмыслении правил, 

подчиняющих своему действию 

использование грамматических, 

лексических и структурных 

моделей в реальном речевом 

контексте. Это предполагает: 

-формирование достаточного 

уровня владения 

профессиональным иностранным 

информационного обмена, что 

предполагает отработку 

коммуникативных навыков, 

дальнейшее развитие всех 4 

видов речевой деятельности 

(чтения,письма, аудирования и 

говорения - монологической и 

диалогической речи), а также 

систематическое расширение 

активного профессионального 

словаря. 

- приобщение магистрантов к 

самостоятельной 

исследовательской работе над 

языком. 

Результаты обучения: В 

Сode of module: UC 

Name of module: Professional 

language -PL 

Name of discipline: Foreign 

language (professional) 

Prerequisite: : Foreign 

language B1 

Postrequisite: Foreign 

language C1 

Purpose: To form a 

professional foreign language 

speech allowing to implement 

various aspects of professional 

activity of future specialists to 

improve the level of 

professional competence of the 

specialist 

Brief description: Main 

direction  of the course 

"Professional foreign 

language" is teaching 

undergraduates to the speech 

communication in a foreign 

language within the subjects 

provided by the program, 

providing assistance to 

undergraduates in 

understanding the rules that 

subordinate to the use of 

grammatical, lexical and 

structural models in a real 

speech context. This implies: 

-formation of a sufficient level 

of proficiency in professional 

foreign information exchange, 

which involves the 

development of 

communication skills, further 

development of all 4 types of 

speech activities 

(reading,writing, listening and 

speaking - monologue and 

dialogue speech), as well as the 

systematic expansion of active 

professional dictionary. 

- introduction of 

undergraduates to independent 

research work on the language. 

Learning outcomes: As the 

result of acquiring the 

discipline undergraduates 

should be able to communicate 

in a foreign language in a 

professional environment and 

in society as a whole, to 



қазіргі заманғы компьютерлік 

құралдарды, желілік 

технологияларды, деректер мен 

білім қорын пайдалана отырып 

ғылыми және кәсіби ақпаратты 

іздеудің практикалық тәсілдерін 

меңгеруі 

Пәндік құзыреттіліктер  

(ПҚ) – пәнді толық аяқтағаннан 

кейін магистранттар ғылыми 

қызметтің мәдениаралық 

ерекшеліктерін білуі тиіс. 

Мәдениетаралық ғылыми қарым-

қатынас жағдайындағы 

коммуникативтік мінез-құлық 

ережелерін. Халықаралық 

тәжірибеде қабылданған ғылыми 

еңбектерді рәсімдеуге қойылатын 

талаптарды білуі тиіс. 

Арнайы құзыреттер – (АрҚ) - 

ғылыми және ғылыми-әдістемелік 

қызметтің мақсаттары мен 

міндеттері туралы білімі болу 

керек; 

 - шет тілді мәдениеттің теориялық 

және әдіснамалық негіздерін білу; 

 - практикалық сипаттағы нақты 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін 

отандық және шетелдік әдістемелік 

мұралардың жетістіктерін, шетел 

тілінде білім берудің қазіргі 

заманғы әдістемелік бағыттары мен 

тұжырымдамаларын білу; 

 

результате освоения дисциплины 

магистранты должны уметь 

осуществлять коммуникации на 

иностранном языке в 

профессиональной среде и в 

обществе в целом, разрабатывать 

документацию, презентовать и 

защищать результаты 

комплексной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Основные компетенции (ОК) – 

Готовность магистрантов к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности, владеть 

практическими способами 

поиска научной и 

профессиональной информации с 

использованием современных 

компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний 

Предметные компетенции (ПК) 

– после полного завершения 

дисциплины магистранты 

должны знать межкультурные 

особенности научной 

деятельности. Правила 

коммуникативного поведения в 

ситуациях межкультурного 

научного общения. Требования к 

оформлению научных трудов, 

принятые в международной 

практике. 

Специальные компетенции 

(СК) – знание о целях и задачах 

научной и научно-методической 

деятельности; 

 – знание теоретических и 

методологических основ 

иноязычной культуры; 

 – знание достижений 

отечественного и зарубежного 

методического наследия, 

современных методических 

направлений и концепций 

иноязычного образования для 

решения конкретных 

методических задач 

практического характера; 

develop documentation, 

present and protect the results 

of complex activities. 

Formed competencies: Core 

competencies (CC) - 

Readiness of undergraduates to 

communicate verbally and in 

writing in the state language 

and a foreign language to solve 

the problems of professional 

activity, to know practical 

ways of finding scientific and 

professional information using 

modern computer tools, 

network technologies, 

databases and knowledge. 

Subject competence (SC) – 

after completion of the course 

master students should know 

peculiarities of intercultural 

research activities. Rules of 

communicative behavior in 

situations of intercultural 

scientific communication. 

Requirements for registration 

of scientific papers adopted in 

international practice. 

Special competence (SC) – – 

awareness of the goals and 

objectives of scientific and 

methodological activities; 

 – knowing  theoretical and 

methodological foundations of 

foreign language culture; 

 – knowledge of the 

achievements of domestic and 

foreign methodological 

heritage, modern 

methodological directions and 

concepts of foreign language 

education to solve specific 

methodological problems of a 

practical nature; 

Модуль коды: ЖООК 

Модуль атауы: ЖООК 

Пән атауы: Басқару психологиясы 

Код модуля: ВК 

Название модуля: ВК 

Название дисциплины:   

Сode of module: UC 

Name of module: UC 

Name of discipline: 



Пререквизит: психология 

(бакалавриат курсы)  

Постреквизит: кәсіби қызметте білім 

мен практикалық дағдыларды 

қолдану 

Мақсаты: басқару қызметінің 

психологиялық заңдылықтарын 

зерттеу, басқару жүйесіндегі 

жұмыстың тиімділігі мен сапасын 

арттыру мақсатында басқару 

қызметінің психологиялық 

жағдайлары мен ерекшеліктерін 

талдау. 

Қысқаша сипаттамасы: Басқару 

қызметінің психологиялық 

заңдылықтарын, басқару 

жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі 

мен сапасын арттыру мақсатында 

басқару қызметінің психологиялық 

жағдайлары мен ерекшеліктерін 

талдауды, басқару кіші жүйесінің 

жай-күйі мен өзгерістерін 

диагностикалау мен болжауды 

зерттейді. 

Басшыларды даярлаудың белсенді 

әдістерін әзірлеу, кәсіби даму 

мәселелері бойынша  

басқарушылық кеңес беру,  

басшылық лауазымдарға ұсыну 

резервін құру іскерліктері 

қалыптасады. 

Оқыту нәтижелері: білім беру 

кеңістігінің жаңа және күрделі 

жағдайларына бейімделуге дайын: 

ақпаратты және коммуникацияны 

меңгерудің жаңа технологияларын 

қолдана алады, туындаған 

қиындықтар алдында төзімділік  

көрсете алады 

 Қалыптасатын құзыреттер: 

өзінің зияткерлік және жалпы 

мәдени деңгейін, тұлғаның 

адамгершілік және дене дамуын 

жетілдіруге қабілетті 

Психология управления 

Пререквизит: психология (курс 

бакалаврита)  

Постреквизит: применение 

знаний и практических навыков в 

профессиональной деятельности 

Цель: изучение психологических 

закономерностей управленческой 

деятельности, анализ 

психологических условий и 

особенностей управленческой 

деятельности с целью 

повышения эффективности и 

качества работы в системе 

управления. 

Краткое описание: Изучает  

психологические закономерности 

управленческой деятельности, 

анализ психологических условий 

и особенностей управленческой 

деятельности с целью 

повышения эффективности и 

качества работы в системе 

управления, диагностика и 

прогнозирование состояния и 

изменений управленческой 

подсистемы.  Формируются  

умения разработки активных 

методов подготовки 

руководителей, управленческого 

консультирования, по вопросам 

профессионального развития, 

создания резерва на выдвижение 

на руководящие должности. 

Результаты обучения: Готов 

адаптироваться  к новым и 

сложным ситуациям 

образовательного пространства: 

умеет использовать новые 

технологии усвоения  

информации и коммуникации, 

показывать стойкость перед 

возникающими трудностями 

 Формируемые компетенции: 

Способен к совершенствованию 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

нравственного и физического 

развития личности 

Psychology of management 

Prerequisite: psychology 

(bachelor's course) 

Postrequisite: application of 

knowledge and practical skills 

in professional activities 

Purpose: study of 

psychological regularities of 

management activity, analysis 

of psychological conditions 

and features of management 

activities in order to improve 

the efficiency and quality of 

work in the management 

system. 

Brief description: Studies of 

the psychological laws of 

management, analysis of the 

psychological conditions and 

features of management 

activities in order to improve 

the efficiency and quality of 

work in the management 

system, diagnose and predict 

the status and changes of the 

management subsystem. 

Formed skills development of 

active methods of training 

managers, management 

consulting, on professional 

development, creating a 

reserve for nomination to 

leadership positions. 

Learning outcomes: Ready to 

adapt to new and difficult 

situations in the educational 

space: able to use new 

technologies for assimilating 

information and 

communication, showing 

resilience to the difficulties 

encountered 

Formed competencies: able to 

improve their intellectual and 

general cultural level, moral 

and physical development of 

the persononality 

Модуль атауы: «Білім беру үрдісін 

басқару» 

Пән атауы: Менеджмент 

Пререквизит: Экономикалық 

теория 

Постреквизит: Стратегиялық 

менеджмент 

Название модуля: «Управление 

образовательным процессом» 

Название дисциплины: 

Менеджмент 

Пререквизит:  Экономическая 

теория 

Постреквизит:  Стратегический 

Module name: “ Educational 

process management ” 

Name of discipline: 

Management 

Prerequisite: Economic theory 

Postrequisite: Strategic 

management 



Мақсаты: Магистранттарға 

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 кәсіби 

қызмет түрі ретінде менеджмент 

туралы ұғымды анықтауда.  

- менеджментте алынған білімді, 

кәсіби қызмет процесінде 

пайдалану.  

- коммуникативтік және 

ұйымдастырушылық дағдыларды 

қолдануда 

менеджмент 

Цель: Обеспечение 

магистрантов 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 виде 

профессиональной деятельности 

в организации.  

- использовать полученные в 

менеджменте знания, в процессе 

профессиональной деятельности.  

- в применении 

коммуникативных и 

организационных навыков 

Purpose: Providing 

undergraduates 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: 

- 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 коды:  ТК 2.1 
Модуль атауы: MZHBZHZHKT 

1103 

Пән атауы: МЖБ жүйесіндегі 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл  технологиялар 

Пререквизит: Мемлекеттік 

басқару теориясы мен тәжірибесі 

Постреквизит: ғылыми мақала 

жазу, магистрлік диссертацияны 

жазу  

Мақсаты: . Пән "МЖБ  

жүйесіндегі жемқорлыққа қарсы 

Код модуля:  КВ 2.1 

Название модуля: TPKSGMU 

1103 

Название дисциплины: 

Технологии противодействия 

коррупции в системе ГМУ 

Пререквизит: Теория и 

практика государственного 

управления 

Постреквизит: написание 

научных статей, работа над 

магистерской диссертацией 

Цель изучения: Дисциплина 

Сode of module:  ЕС 2.1 

Name of module: ACTTSSLG 

1103 

Name of discipline: Anti-

corruption technologies in the 

system of state and local 

government 

Prerequisite: Theory and 

practice of public 

administration 

Post-requisite: writing 

scientific articles, work on the 

master's thesis 



күрес технологиялар" 

қалыптастырады маңызды магистр 

үшін басқарушылық бағыттағы 

жолдарын зерттеу жетілдіру, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

құралдар саласындағы 

муниципалдық басқару, құру өзара 

іс-қимыл тетіктерін, жергілікті 

билік құрылымдарының, азаматтық 

қоғам институттарымен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес 

саласындағы. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Түсінігі, түрлері және 

негіздері заңды жауапкершілік. 

Қатынасы ұғымдар сыбайлас 

жемқорлыққа және сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылықтар 

заңнама. Тәртіптік жауапкершілік 

сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылық үшін. Әкімшілік 

жемқорлық құқық бұзушылықтар 

үшін жауапкершілік. Азаматтық-

құқықтық жауапкершілік-сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылық 

үшін. 

Күтілетін нәтиже:. Білуі қажет: 

нормалар мен құндылықтар 

негізінде жатқан сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы көзқарасын 

Білу; құқықтары, міндеттері, 

тыйым салулар мен шектеулер, - 

лауазымды адамдарға, мемлекеттік 

және муниципалдық қызмет 

саласындағы кәсіптік қызмет; 

Құзыреті:  органнның жария билік 

жұмысын жоспарлау мен 

ұйымдастыруға, ұйымдық 

құрылымды әзірлеуге, барабар 

стратегиясын, мақсаттары мен 

міндеттеріне, ішкі және сыртқы 

жағдайларға органының қызметін 

жария биліктің жүзеге асыру, 

функцияларды бөлу, өкілеттіктері 

мен жауапкершіліктерін 

орындаушылар арасында бөлуге 

және жүзеге асыруға қабілетті 

«Технологии противодействия 

коррупции в системе ГМУ» 

формирует важное для магистра 

управленческого направления 

изучение путей 

совершенствования 

антикоррупционных 

инструментов в сфере 

муниципального управления, 

создания механизмов 

взаимодействия местных 

структур власти с институтами 

гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции. 

Краткое содержание основных 

разделов: Понятие, виды и 

основания юридической 

ответственности. Соотношение 

понятий коррупции и 

коррупционного 

правонарушения в 

законодательстве РК.  

Дисциплинарная 

ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

Административная 

ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

Гражданско-правовая 

ответственность за 

коррупционные правонарушения.  

Ожидаемые результаты: Знать: 

нормы и ценности, лежащие в 

основе антикоррупционного 

мировоззрения; Знать права, 

обязанности, запреты и 

ограничения должностных лиц 

государственной и 

муниципальной службы в сфере 

профессиональной деятельности. 

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/ 

The purpose of the study: 

The discipline "Technologies 

of anti-corruption in the system 

of state and local government" 

forms an important for the 

master of management 

direction of the study of ways 

to improve anti-corruption 

tools in the field of municipal 

government, the creation of 

mechanisms of interaction of 

local authorities with the 

institutions of civil society in 

the field of anti-corruption. 

Summary of main sections: 

Concept, types and grounds of 

legal liability. The ratio of the 

concepts of corruption and 

corruption offenses in the 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan.  Disciplinary 

responsibility for corruption 

offenses. Administrative 

responsibility for corruption 

offenses. Civil liability for 

corruption offenses. 

Expected result: Know: the 

norms and values underlying 

the anti-corruption worldview; 

Know the rights, duties, 

prohibitions and restrictions of 

officials of the state and 

municipal service in the field 

of professional activity. 

Competences: 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: ТК 2.1 
Модуль атауы: KOBES 1103 

Пән атауы: Шағын және орта 

бизнестегі экономикалық саясат  

Код модуля:  КВ 2.1 
Название модуля: EPMSB 1103 

Название дисциплины: 

Экономическая политика в 

Сode of module: ЕС 2.1 

Name of module: EPSMB 

1103 

Name of discipline: 



Пререквизиті: Аймақтардың даму 

бағдарламаларын басқару 

Постреквизиті: ғылыми мақалалар 

жазу, ғылыми-зерттеу іс-

тәжірибесінен өту 

Мақсаты: магистранттарға қажетті 

заманауи теориялық және 

тәжірибелік білімді экономика 

саласында шағын және орта бизнес 

үйретіп, олардың практикалық 

орындау әдістері әр түрлі талдау 

және экономикалық есептеулерді 

үйрету. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Құру кезеңдері шағын 

және орта кәсіпорындар. 

Мемлекеттік тіркеу құрылатын 

ұйым ретінде шағын немесе орта 

кәсіпорындар. Қою шағын және 

орта кәсіпорын салық органында 

есепке. Ашу, шағын немесе орта 

кәсіпорын шоттардың банктегі. 

Лицензиялау қызметтің жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ШОК 

субъектілері. 

Күтілетін нәтиже: Білуге тиіс: - 

нормативтік-құқықтық актілер мен 

заңдар қызметін регламенттейтін 

шағын және орта бизнес субъектісі; 

- есептеу әдістемесін құрамы мен 

қызметін сипаттайтын негізгі 

көрсеткіштердің шағын және орта 

бизнес субъектілері; - әдістері 

шағын және орта кәсіпкерлікті 

қолдау. Істей білуі тиіс: - негіздеу 

таңдау тиімді шаруашылық іс-

шаралар мен жобалар; - сене негізгі 

көрсеткіштері, сипаттайтын қаржы 

- экономикалық қызмет, шағын 

немесе орта бизнес; - сене 

салықтық міндеттемелер ұйымдар 

мен кәсіпорындар, шағын және 

орта бизнес. 

Құзыреті: тиімді экономикалық іс-

шаралар мен жобаларды таңдауды 

меңгереді;  шағын немесе орта 

кәсіпкерлік субъектілері немесе 

қаржылық-шаруашылық қызметін 

сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді 

есептеуді үйренеді. 

 

малом и среднем бизнесе 

Пререквизит: Управление 

программами развития регионов 

Постреквизит: написание 

научных статей, прохождение 

научно-исследовательской 

практики 

Цель изучения: дать 

магистрантам необходимый 

объем современных 

теоретических и практических 

знаний в области экономики 

малого и среднего бизнеса и 

научить их практическим 

методам выполнения 

разнообразных аналитических и 

экономических расчетов. 

Краткое содержание основных 

разделов: Этапы создания 

малого и среднего предприятия. 

Государственная регистрация 

создаваемой организации как 

малого или среднего 

предприятия. Постановка малого 

и среднего предприятия на учёт в 

налоговом органе. Открытие 

малым или средним 

предприятием счетов в банке. 

Лицензирование отдельных 

видов деятельности, 

осуществляемых субъектами 

МСП. 

Ожидаемые результаты: Знать:  

 нормативно-правовые акты и 

законы, регламентирующие 

деятельность субъектом малого и 

среднего бизнеса в РК;  

 методику расчета и состав 

основных показателей, 

характеризующих деятельность 

субъектов малого и среднего 

бизнеса;  

 методы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 

регионе.  

Уметь:  

 обосновывать выбор 

эффективных хозяйственных 

мероприятий и проектов;  

 рассчитывать основные 

показатели, характеризующие 

финансово- экономическую 

деятельность субъекта малого 

или среднего бизнеса;  

 рассчитывать налоговые 

обязательства организаций и 

Management of regional 

development programs 

Prerequisite: Theory of public 

administration 

Post-requisite: writing 

research papers, a passage of 

research practice 

The purpose of the study: to 

give undergraduates the 

necessary amount of modern 

theoretical and practical 

knowledge in the field of small 

and medium-sized businesses 

and teach them practical 

methods of performing a 

variety of analytical and 

economic calculations. 

Summary of main sections: 

Stages of creation of small and 

medium enterprises. State 

registration of the created 

organization as a small or 

medium-sized enterprise. 

Registration of small and 

medium-sized enterprises in 

the tax authority. Opening of 

Bank accounts by a small or 

medium-sized enterprise. 

Licensing of certain activities 

carried out by small and 

medium-sized businesses. 

Expected result:  
Know: - normative-legal acts 

and laws regulating the 

activities of small and medium 

business in Kazakhstan; the 

method of calculation and 

composition of the main 

indicators of activity of 

subjects of small and average 

business;  - methods of support 

of small and medium 

enterprises in the region. Be 

able to: to justify the choice of 

effective economic activities 

and projects;  - to calculate the 

main indicators characterizing 

financial and economic activity 

of small or medium-sized 

business; - to calculate tax 

obligations of the organisations 

and the enterprises of small 

and medium-sized businesses. 

Competences:  

- able to justify the choice of 

effective economic activities 



предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

Компетенции: 

- умеет обосновывать выбор 

эффективных хозяйственных 

мероприятий и проектов; 

 рассчитывать основные 

показатели, характеризующие 

финансово - экономическую 

деятельность субъекта малого 

или среднего бизнеса. 

and projects; 

-  calculate the main 

indicators characterizing the 

financial and economic activity 

of a small or medium-sized 

business. 

Модуль коды: ЖООК 

Модуль атауы: MJA 1104 

Пән атауы: Мемлекеттік-жеке 

әріптестік 

Пререквизиті: Экономиканы 

мемлекеттік басқару 

Постреквизиті: ғылыми 

мақалаларды жазу 

Мақсаты:аймақтардың бәсекеге 

қабілеттілгін арттыру  және 

халықаралық тауар нарықтарына 

шығу мақсатымен мемлекет және 

жеке кәсіпкерліктің тиімді 

әріптестік әдістері мен 

нысандарын, мемлекет және 

кәсіпкерліктің әріптестік 

механизмін айқындау. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Мемлекеттік-жеке 

әріптестік ұғымы. Мемлекеттік-

жеке әріптестіктің ұстанымдары. 

Мемлекеттің және кәсіпкерлік 

құрылымның әріптестігінің негізгі 

пішіндері және оның мінездемесі.  

Мемлекеттік-жеке әріптестік 

жобасы ұйымының үдерісі. 

Мемлекеттік-жеке әріптестіктің 

негізгі қалыптары және оның 

мінездемесі.  Мемлекеттік-жеке 

әріптестіктегі тәуекелділіктің 

көріністері мен ұғымы. 

Күтілетін нәтиже: 
Мемлекеттік-жеке әріптестік 

саласындағы теориялық білімді 

тәжірибеде пайдалана білу. 

Құзыреті: 

- жоспардың экономикалық 

тарауларын құруға қажетті 

есептерді орындай білу; 

- қойылған экономикалық 

міндеттерді шешуге қажетті 

мәліметтерді жинау, сараптау және 

өңдей білу қабілеттілігі; 

- аналитикалық және зерттеу 

міндеттерін шешу үшін қазіргі 

Код модуля: ВК 

Название модуля: GChP 1104 

Название дисциплины: 

Государственно-частное 

партнерство 

Пререквизит: Государственное 

регулирование экономики 

Постреквизит: написание 

научных статей 

Цель изучения: выяснение 

содержания механизма 

сотрудничества государства и 

предпринимательства, способов 

и форм эффективного 

сотрудничества государства и 

частного предпринимательства в 

целях повышения 

конкурентоспособности регионов 

и выхода на международные 

товарные рынки. 

Краткое содержание основных 

разделов: Понятие 

государственно-частного 

партнерства. Принципы 

государственно-частного 

партнерства. Области 

применения и нормативное 

правовое регулирование 

государственно-частного 

партнерства. Основные формы 

партнерства государства и 

предпринимательских структур и 

их характеристика.  Процесс 

организации проекта 

государственно-частного 

партнерства. Базовые модели 

государственно-частного 

партнерства и их характеристика.  

Понятие и виды рисков в 

государственно-частном 

партнерстве. 

Ожидаемые результаты: 

Научить применять 

теоретические знания в области 

государственно-частного 

Сode of module: UC 

Name of module: PPP 1104 

Name of discipline: Public-

private partnership 

Prerequisite: State regulation 

of the economy 

Post-requisite: writing 

scientific articles. 

The purpose of the study: to 

clarify the content of the 

mechanism of cooperation 

between the state and 

entrepreneurship, ways and 

forms of effective cooperation 

between the state and private 

entrepreneurship in order to 

improve the competitiveness of 

regions and access to 

international commodity 

markets. 

Summary of main sections: 

the development of basic terms 

in public administration in a 

foreign language; the study of 

professional communication in 

public administration in a 

foreign language and its 

application in practice. 

Expected result: 

- knowledge of basic terms in 

public administration in a 

foreign language; 

- conducting professional 

communication in a foreign 

language in public 

administration in practice. 

Competences: conducting 

professional communication in 

a foreign language in 

management. 



кездегі техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды 

пайдалана білу қабілеттілігі. 

партнерства на практике. 

Компетенции: 

- - способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты; 

- - способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

- - способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

Модуль коды:  ТК 3.1 
Модуль атауы: JBOOB 1105 

Пән атауы:  Жергілікті басқару 

мен өзін-өзі басқару  

Пререквизит:  Мемлекеттік 

басқару теориясы мен тәжірибесі 

Постреквизит:  магистрлік 

диссертацияны жазу 

Мақсаты: магистранттарды 

жергілікті басқару және өзін-өзі 

басқарудың негізгі нұсқауларымен 

таныстыру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Жергілікті басқарудың 

пәні, міндеттері мен  ғылыми 

негіздері. Жергілікті өзін-өзі 

басқару. Басқару құрылымы. 

Күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк 

саясаттың формаларының iске 

асыруының механизімін түсiнедi; 

ұлттық экономиканың мемлекеттiк 

реттеуiнiң аспаптарын және 

әдiстерін қолданып, талдауға 

икемді болады; жаһандану 

жағдайындағы қазiргi әлемнiң 

экономикалық мәселелерiне өзінің 

бағасымен бағалауды уйренеді. 

Құзыреті: жергілікті мемлекеттік 

реттеудің әдістерін меңгеру.  

Код модуля: КВ 3.1 
Название модуля: MUS 1105 

Название дисциплины: 

Местное управление и 

самоуправление 

Пререквизит:  Теория и 

практика государственного 

управления 

Постреквизит:  написание 

магистерской диссертации 

Цель изучения: ознакомление 

магистрантов с основными 

положениями системы местного 

управления и самоуправления.  

Краткое содержание основных 

разделов: Предмет, задачи и 

научные основы местного 

управление. Местное 

самоуправление. Структура 

управления. 

Ожидаемые результаты: изучат 

законодательную базу 

применительно к каждой теме; 

выяснят функции и особенности 

деятельности госорганов на 

разных уровнях управления; 

рассмотрят отраслевой и 

региональный аспекты 

управления экономикой. 

Компетенции:  

владеть основными методами, 

способами и средствами 

государственного местного 

управления.  

Сode of module: ЕС 3.1 

Name of module: LGSG 1105 

Name of discipline: Local 

government and self-

government 

Prerequisite: Theory and 

practice of public 

administration 

Post-requisite: writing a 

master's thesis 

The purpose of the study: to 

familiarize the students with 

the basic provisions of the 

system of local government 

and self-government. 

Summary of main sections: 

Subject, objectives and 

scientific basis of local 

government. Local 

government. Management 

structure. 

Expected result: they will 

study the legislative framework 

in relation to each topic; clarify 

the functions and features of 

the activities of state bodies at 

different levels of 

management; consider the 

sectoral and regional aspects of 

economic management. 

Competences: own the basic 

methods, methods and means 

of local government. 

Модуль коды: ТК 3.1 
Модуль атауы: MSZBB 1105 

Пән атауы: Мемлекеттік секторда 

жобалар мен бағдарламаларды 

басқару 

Код модуля: КВ 3.1 
Название модуля: UPPGS 1105 

Название дисциплины: 

Управление проектами и 

программами в государственном 

Сode of module: ЕС 3.1 

Name of module: PPMPS 

1105 

Name of discipline: Project 

and programme management 



Пререквизит:  Мемлекеттік 

басқару теориясы мен тәжірибесі 

 Постреквизит:  магистрлік 

диссертацияны жазу 

Мақсаты: мақсатты 

бағдарламаларды жасау мен жүзеге 

асыру, мақсатты бағдарламаларды 

жасау үшін негіздемелер, 

бағдарламаларды басқарудың 

тиімді жолдарын іздеу саласында 

басқарушылық шешімдер 

мәселелері мен әдістері бойынша 

фундаметалды білім алу..  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Жобаларды басқару 

теориясы мен тәжірибесінің 

негіздері. Жобаларды басқару 

мақсаттары мен сапа критерийлері. 

Жобалық қызметтің тәуекелдері 

мен оны бақылау тәсілдері. 

Жобаларды басқару бойынша 

шешім қабылдау үшін ақпарат 

көздері. Жобаны орындау 

жоспарын құру. Жобаны орындау 

мониторингі. Мақсатты 

бағдарламалардың көрсеткіштері, 

мақсаттары мен міндеттері. 

Бағдарлама тиімділігінің 

көрсеткіштері. Мақсатты жобаны 

жасау туралы шешім қабылдау 

үрдісі. 

Күтілетін нәтиже: Осы пән 

бойынша алынған теориялық 

білімдер тәжірибеде түрлі басқару 

салаларында мақсатты 

бағдарламаларды жасау және 

жүзеге асыруда экономикалық және 

әлеуметтік тиімділікті арттыруға 

мүмкіндік береді, сонымен қатар 

елдің экономикалық дамуы мен 

халықтың әл-аухаты шеңберінде 

шешім қабылдау.  

Құзыреті:  Мемлекеттік басұаруда 

жоспар құрастыруға және болжам 

жасауға қабілетті. 

секторе 

Пререквизит: Теория и практика 

государственного управления  

Постреквизит:  написание 

магистерской диссертации 

Цель изучения: приобретение 

фундаментальных знаний по 

проблемам и методам 

управленческих решений в 

области разработки и реализации 

целевых программ, основаниям 

для разработки целевых 

программ, выбора наиболее 

эффективных путей управления 

программами, ресурсами и 

результатами. 

Краткое содержание основных 

разделов: Основы теории и 

практики управления проектами. 

Цели и критерии качества 

управления проектами. Риски 

проектной деятельности и 

приёмы контроля над ними. 

Источники информации для 

принятия решений по 

управлению проектами. 

Составление плана выполнения 

проекта. Мониторинг 

выполнения проекта. Показатели, 

цели, задачи целевых программ. 

Показатели эффективности 

программ. Процесс принятия 

решений о разработке ЦП.  

Ожидаемые результаты: 

Знания, полученные по данной 

дисциплине на практике, 

позволят повысить 

экономическую и социальную 

эффективность при разработке и 

реализации целевых программ в 

различных областях управления, 

а также наиболее качественного 

принятия решений в рамках 

экономического развития 

страны, роста благосостояния 

населения. 

Компетенции: Способен 

формировать планы и прогнозы  

в государственном управлении. 

in the public sector 

Prerequisite: Theory and 

practice of public 

administration 

Post-requisite: writing a 

master's thesis.  

The purpose of the study: 

acquisition of fundamental 

knowledge on the problems 

and methods of management 

decisions in the development 

and implementation of targeted 

programs, the grounds for the 

development of targeted 

programs, choosing the most 

effective ways to manage 

programs, resources and 

results. 

Summary of main sections: 

Fundamentals of project 

management theory and 

practice. Project management 

quality objectives and criteria. 

Risks of project activities and 

methods of control over them. 

Sources of information for 

decision-making on project 

management. Preparation of 

the project implementation 

plan. Monitoring of project 

implementation. Indicators, 

goals, objectives of target 

programs. Programme 

performance indicators. 

Decision-making process on 

the development of targeted 

programs. 

Expected result: The 

knowledge gained in this 

discipline in practice will 

improve the economic and 

social efficiency in the 

development and 

implementation of targeted 

programs in various areas of 

management, as well as the 

most qualitative decision-

making in the framework of 

economic development of the 

country, the growth of the 

welfare of the population. 

Competences: Able to form 

plans and forecasts in public 

administration. 

Модуль коды: ЖООК 

Модуль атауы: MBTT 1106 

Код модуля: ВК 

Название модуля: TPGU1106 

Сode of module: UC 

Name of module: TPPA1106 



Пән атауы: Мемлекеттік басқару 

теориясы мен тәжірибесі 

Пререквизиті: Мемлекеттік 

басқару теориясы 

Постреквизиті:  Өндірістік іс-

тәжірибе  

Мақсаты:  теорияны және 

әдіснаманы, оның мақсатын, 

міндеттерін, функцияларын, 

мемлекеттік басқару жүйесінде 

өтетін үрдістерді, басқару әдістерін 

қарастырады. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  мемлекеттік басқару 

теорияны және әдіснаманы, оның 

мақсатын, міндеттерін, 

функцияларын, мемлекеттік 

басқару жүйесінде өтетін 

үрдістерді, басқару әдістерін 

қарастырады. Мемлекеттің және 

оның түрлі деңгейдегі 

құрылымдарының міндеттері, 

басқару шешімдерін қабылдау 

процесі және басқару 

технологиялары. Академиялық 

ғылым саласы ретінде мемлекеттік 

басқарудың мәні, мемлекеттік 

басқару саласындағы ғылыми 

мектептермен танысу. 

Күтілетін нәтиже:  мемлекет пен 

оның құрылымдарының ел 

дамуының мақсаттары мен 

міндеттеріне, басқарушылық 

шешімдер мен басқару 

технологияларын қабылдау 

процесін қамтамасыз ететін 

міндеттерін айқындау. 

Құзыреті: 

– ұйымдастыру мәселелерін, 

теориясы мен әдіснамасын дамыту 

(ғылыми көзқарастар, мемлекеттік 

басқарудың принциптері); 

– мемлекеттік басқару жүйесінің 

әртүрлі деңгейлері мен 

салаларында білімі болуы. 

Название дисциплины: Теория 

и практика государственного 

управления 

Пререквизит: Теория 

государственного управления 

Постреквизит: 
Производственная практика  

Цель изучения: рассматривает 

теорию и методологию, ее 

назначение, задачи, функции, 

процессы, протекающие в 

системе государственного 

управления, методы управления. 

Краткое содержание основных 

разделов: государственное 

управление рассматривает 

теорию и методологию, ее 

назначение, задачи, функции, 

процессы, протекающие в 

системе государственного 

управления, методы управления. 

Задачи государства и его 

структур различного уровня, 

процесс принятия 

управленческих решений и 

технологии управления. 

Сущность государственного 

управления Как области 

академической науки, 

знакомство с научными школами 

в области государственного 

управления. 

Ожидаемые результаты: 

определение задач государства и 

его структур, обеспечивающих 

процесс принятия 

управленческих решений и 

управленческих технологий, 

цели и задачи развития страны. 

Компетенции:  
- развитие организационных 

проблем, теории и методологии 

(научные подходы, принципы 

государственного управления); 

- иметь знания в различных 

уровнях и областях системы 

государственного управления. 

Name of discipline: Theory 

and practice of public 

administration 

Prerequisite: Theory of public 

administration 

Post-requisite: Work practice 

The purpose of the study: 

examines the theory and 

methodology, its purpose, 

tasks, functions, processes 

occurring in the system of 

public administration, 

management methods. 

Summary of main sections: 

public administration considers 

the theory and methodology, 

its purpose, tasks, functions, 

processes occurring in the 

system of public 

administration, management 

methods. Tasks of the state and 

its structures at various levels, 

the process of making 

managerial decisions and 

management technologies. The 

essence of public 

administration as a field of 

academic science, familiarity 

with scientific schools in the 

field of public administration. 

Expected result: definition of 

the tasks of the state and its 

structures that ensure the 

process of making 

management decisions and 

management technologies, the 

goals and objectives of the 

country's development. 

Competences:  
- development of 

organizational problems, 

theory and methodology 

(scientific approaches, 

principles of public 

administration); 

- have knowledge in various 

levels and areas of the public 

administration system. 

Модуль коды:  

Модуль атауы: ЖООК 

Пән атауы: Мемлекеттік қызмет: 

кадрлық саясат және модернизация 

Пререквизит:  Мемлекеттік 

басқару теориясы мен тәжірибесі 

Постреквизит:  магистрлік 

диссертацияны жазу 

Код модуля:  

Название модуля: ВК 

Название дисциплины: 

Государственная служба: 

кадровая политика и 

модернизация 

Пререквизит:  Теория и 

практика государственного 

Сode of module:  

Name of module: UC 

Name of discipline: Public 

service: personnel policy and 

modernization 

Prerequisite: Theory and 

practice of public 

administration 



Мақсаты: қазіргі Қазақстанда 

мемлекеттік қызмет саласында 

және кадрлық саясатты жүзеге 

асырудға қажетті теориялық 

білімдерін алу және тәжірибелік 

дағдыларды игеру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:Әлеуметтік-құқықтық 

институт ретінде мемлекеттік 

қызмет жүйесінің теориялық 

негіздері мен саяси маңыздылығы. 

Мемлекеттік қызмет жүйесі, оның 

түрлері, лауазымдары мен өту 

ережелері. Мемлекеттік қызмет 

саясатының концептуалдық 

негіздері, қағидалары мен 

механизмі. Мемлекеттік қызмет 

жүйесіндегі кадрлық жұмыс. 

Мемлекеттік қызмет кадрларының 

кәсіби өсуі. Мемлекеттік және 

муниципалдық қызметкерлердің 

қызметтік әрекетінің нормалары. 

Кадрлық саясаттың шетелдік 

тәжірибесі және қазақстандық 

жағдайға бейімдеу. 

Күтілетін нәтиже: Мемлекеттік 

қызмет және кадрлық саясат мәні 

мен мазмұнын білу; мемлекеттік 

қызметтің қазіргі кездегі әдістері 

мен нысандарын білу; кадрлық 

саясатты және оның шетелдік 

тәжірибесін білу; шешім қабылдау 

қазіргі кездегі теорияларды, 

заңдарды, құжаттарды, әдістемелік 

тәсілдер мен процедураларды білу; 

мемлекеттік қызмет жүйесін 

реформалауға және жаңадан 

қалыптастыруға бағытталған 

шешімдерді негіздеу және 

қабылдау; жұмысты жоспарлау; 

кадрларды аттестаттау және 

мүмкіндіктерін бағалау; 

мемлекеттік жүйеде кадр саясатына 

қатысты стратегиялық шешімдерді 

қабылдау; арнайы терминологияны 

игеру; ел, аймақ, муниципалдық 

мекеме деңгейінде жалпы 

міндеттерді шешу үшін өндірістік, 

кадрлық, қаржылық 

бөлімшелерімен тығыз қатынаста 

жұмыс жасау үшін құжаттарды 

даярлау дағдыларын игеру. 

Құзыреті: Мемлекеттік және 

жергілікті басқару саласында 

талдау, ұйымдастыру және 

жоспарлау қабілеттілігі; 

управления  

Постреквизит:  написание 

магистерской диссертации 

Цель изучения: получение 

магистрантами теоретических 

знаний и приобретение ими 

практических навыков в области 

государственной службы и 

реализации кадровой политики в  

современном Казахстане. 

Краткое содержание основных 

разделов: Теоретические основы 

и политическое значение 

системы государственной 

службы как социально-правового 

института. Система 

государственной службы, её 

виды, должности, порядок 

прохождения. Концептуальные 

основы, принципы и механизм  

государственной кадровой  

политики. Кадровая работа в 

системе государственной 

службы. Профессиональное 

развитие кадров государственной 

службы. Нравственные основы 

кадровой политики. Мораль 

государственных и 

муниципальных служащих, 

нормы  их служебного 

поведения. Зарубежный опыт 

организации государственной 

службы и кадровой политики и 

возможность его адаптации в 

казахстанских условиях. 

Ожидаемые результаты: Знать: 

содержание и суть 

государственной службы и 

кадровой политики; виды и 

принципы государственной 

службы; современные методы и 

формы государственной службы; 

основные понятия о кадровой 

политике; зарубежный опыт 

государственной службы и 

кадровой политики. Уметь: 

использовать современные 

теории, законы, документы, 

методические приемы и 

процедуры в принятии решений; 

обосновать и принимать 

решения, направленные на 

формирование и 

реформирование системы 

государственной службы и 

кадровой политики; планировать 

Post-requisite: writing a 

master's thesis 

The purpose of the study: 

obtaining theoretical 

knowledge and practical skills 

in the field of public service 

and implementation of 

personnel policy in modern 

Kazakhstan. 

Summary of main sections: 
Theoretical foundations and 

political significance of the 

civil service system as a socio-

legal institution. The system of 

public service, its types, 

positions, the order of passage. 

Conceptual framework, 

principles and mechanism of 

the state personnel policy. 

Personnel work in the public 

service. Professional 

development of civil service 

personnel. Moral foundations 

of personnel policy. Morality 

of state and municipal 

employees, standards of their 

official behavior. Foreign 

experience in the organization 

of public service and personnel 

policy and the possibility of its 

adaptation in Kazakhstan. 

Expected result:  
Know: the content and essence 

of public service and personnel 

policy; types and principles of 

public service; modern 

methods and forms of public 

service; basic concepts of 

personnel policy; foreign 

experience of public service 

and personnel policy; Be able 

to: use modern theories, laws, 

documents, methodological 

techniques and procedures in 

decision-making; justify and 

make decisions aimed at the 

formation and reform of the 

public service and personnel 

policy; plan personnel work in 

the system of public service; 

conduct personnel certification 

and assessment of the potential 

of the personnel of public 

service; identify key 

employees for the personnel 

reserve; make strategic 



ұйымдастырушылық қабілеттілік; 

дағдарыс жағдайында  аймақтарды 

басқара білу;  

кадровую работу в системе 

органов государственной 

службы; проводить аттестацию 

кадров и оценку потенциала 

кадрового состава органов 

государственной службы; 

определять ключевых 

работников для кадрового 

резерва; принимать 

стратегические решения в 

вопросах, касающихся кадровой  

политики в государственной 

системе. Владеть: специальной 

терминологией; навыками 

подготовки законодательных 

актов, документов в тесном 

взаимодействии с 

производственными, финансо-

выми и кадровыми 

подразделениями 

государственных органов для 

решения общих задач на уровне 

страны, региона, местне 

органов;навыками подготовки 

организационно-экономического 

обоснования принимаемых 

решений, организации, 

планирования и контроля 

деятельности органов 

государственной службы и 

кадровой политики.  

Компетенции: Способен к 

анализу, организации и 

планированию в области 

государственного и местного 

управления; обладать 

организационными 

способностями, уметь находить и 

принимать организационные 

управленческие решения; 

способен управлять регионом в 

условиях кризиса. 

decisions in matters relating to 

personnel policy in the public 

system; To possess: special 

terminology; skills of 

preparation of legislative acts, 

documents in close cooperation 

with production, financial and 

personnel divisions of public 

authorities for the solution of 

the General tasks at the level of 

the country, region, local 

authorities;skills of preparation 

of the organizational and 

economic justification of the 

made decisions, the 

organization, planning and 

control of activity of public 

service bodies and personnel 

policy. 

Competences: Capable of 

analysis, organization and 

planning in the field of public 

and local government; possess 

organizational skills, be able to 

find and make organizational 

management decisions; able to 

manage the region in crisis. 

 


