
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Модуль коды: SCT 1 

Модуль атауы: Ғылыми-

коммуникативтік теория 

Пән атауы: Ғылым тарихы мен 

философиясы 

Пререквизиттер: Философия, 

саясаттану, мәдениеттану, 

әлеуметтану 

Постреквизиттер: кәсіби 

қызметте білім мен практикалық 

дағдыларды қолдану 

Мақсаты: магистранттарға 

ғылымды оқып үйренудің 

негізгі аспектілерінің өзіне 

тән ерекшелігі мен өзара 

байланысын ашып көрсету, 

болмыс туралы біліктіліктерін 

және мәселені шеше алу 

жолдарын қалыптастыру; 

жалпыгуманитарлық 

сипаттағы әдебиетпен өз 

бетімен жұмыс жасай білу, 

басты көзқарастық 

мәселелерді және олардың 

шешімдерін таба білу; 

танымның негізгі принциптері 

мен заңдары туралы 

әлеуметтік өмірдің негіздері 

мен заңдылықтары туралы 

түсінігін қалыптасытыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Философия және ғылым 

әдіснамасы, мәдениет, 

өркениеттегі ғылым, 

ғылымның пайда болуы, 

ғылымның тарихи 

динамикасының негізгі 

кезеңдері, орта ғасырдағы 

ғылым мен философияның 

дамуы, қайта өрлеу дәуірінің 

ғылыми жетістіктері, жаңа 

дәуір ғылымы және 

философиясы,  ғылыми 

танымның құрылымы, 

деңгейлері, әдістері, ғылыми 

революциялар,  ғылымның 

этикалық мәселелері, әлемнің 

ғылыми бейнесі 

қарастырылады. 

Оқыту нәтижелері: Көбінесе 

ғылыми зерттеулер аясында 

бастапқы дамыту немесе 

қолдану үшін негіз немесе 

Код модуля: SCT 1 

Название модуля: Научно-

коммуникативная теория 

Название дисциплины:   
История и философия науки 

Пререквизиты: Философия, 

политология, культурология, 

социология  

Постреквизиты: 

применение знаний и 

практических навыков в 

профессиональной 

деятельности  

Цель: формирование у 

магистрантов умений и 

навыков самостоятельного 

исследования философских 

проблем, проявление 

интереса к познавательной 

деятельности, а также 

закреплений знаний у 

студентов по философской 

науке. Основной задачей 

студента заключается в 

исследовании философских 

учений, понятий, категорий, 

методов познания 

действительности и 

раскрытии взаимосвязи 

теории с практикой.  

Краткое описание: 

Рассматривается 

методология философии и 

науки, наука в культуре, 

цивилизации, зарождение 

науки, основные этапы 

исторической динамики 

науки, развитие науки 

ифилософии в 

средневековье, научные 

достижения науки 

ренессанса, наука и 

философия новой эпохи, 

структура, уровни, методы 

научного познания, научные 

революции, этические 

проблемы науки, научная 

картина мира. 

Результаты обучения: 
Показать знания полученные 

на уровне высшего 

профессионального 

образования, которые 

Сode of module: SCT 1 

Name of module: 
Scientific and 

communicative theory 

Name of discipline: 

History of philosophy and 

science  

Prerequisites: Philosophy, 

political science, cultural 

studies, sociology 

Postrequisites: 

application of knowledge 

and practical skills in 

professional activities 

Purpose: formation of 

undergraduates ' skills and 

abilities of independent 

research of philosophical 

problems, the 

manifestation of interest in 

cognitive activity, as well 

as consolidation of 

knowledge among 

students in philosophical 

science. The main task of 

the student is to study 

philosophical doctrines, 

concepts, categories, 

methods of cognition of 

reality and reveal the 

relationship between 

theory and practice. 

Brief description: 

Considers philosophy and 

methodology of science, 

culture, science in 

civilization, the emergence 

of science, the main stages 

of the historical dynamics 

of science, the 

development of science 

and philosophy in the 

Middle Ages, scientific 

achievements of the 

Renaissance, science and 

philosophy of the new era, 

the structure, levels, 

methods, scientific 

revolutions, ethical issues 

of science, the scientific 

image of the world. 

Learning outcomes: To 

show the knowledge 



мүмкіндік болып табылатын 

идеяларды дамыту немесе 

қолдану үшін жоғары кәсіби 

білім деңгейінде алынған 

білімді көрсету 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Негізгі құзіреттері (НҚ) - 

магистаннтар ғылымның 

тарихы мен философиясының 

негізгі 

түсініктерімен танысады және 

кәзіргі ғылыми даму жағдайға 

дұрыс баға беріп, бұл 

процеске 

теориялық білімдердерін 

пайдалана отыра қатысады. 

Пәндік құзіреттері (ПҚ) – 

пән толық аяқталғаннан кейін 

магистраннтар ғылым тарихы 

мен философиясы дегеніміз 

не, ғылым логикасы, ғылым 

тарихының статусы мен 

проблемалары қандай 

заңдылықтармен жүргізіледі, 

ғылым философиясының 

методологиялық негіздерін, 

қоғамдағы ғылымның рөлі 

мен қызметтерін толық 

меңгеріп шығады. 

Арнайы құзіреттері (АҚ) – 

ғылым көп жағдайда қазіргі 

өркениеттің барлық жаман 

жақтары мен күнәләріне 

жауапты болатын жағдайда 

қаралып келді, осы мәселеге 

дұрыс шешімдер қабылдауға 

үйренесіздер; ғылыми 

дамудың мәнін, 

мүмкіндіктерін, 

заңдылықтарын айқындауды, 

келешегін және негізгі 

түрлерін түсінеді; 

философиялық концепцияның 

ғылымның дамыуна әсерін 

қалыптастырады. 

являются основой или 

возможностью для 

оригинального развития или 

применения идей, часто в 

контексте научных 

исследований 

 Формируемые 

компетенции: Основные 

компетенции (ОК) - 

магистры знакомятся с 

основными понятиями 

истории и философии науки, 

правильно оценивают 

состояние современного 

научного развития и 

участвуют в этом процессе с 

использованием 

теоретических знаний. 

Предметные компетенции 

(ПК) – после полного 

завершения дисциплины 

магистранты полностью 

осваивают основные 

закономерности, что такое 

история и философия науки, 

логика науки, статус и 

проблемы истории науки, 

методологические основы 

философии науки, роль и 

функции науки в обществе. 

Специальные компетенции 

(СК) – наука 

рассматривалась в 

большинстве случаев, когда 

она несет ответственность за 

все плохие стороны и грехи 

современной цивилизации, 

вы учитесь принимать 

правильные решения по 

этому вопросу; понимают 

сущность, возможности, 

закономерности, 

перспективы и основные 

формы научного развития; 

формируют влияние 

философской концепции на 

развитие науки. 

gained at the level of 

higher professional 

education, which is the 

basis or opportunity for 

the original development 

or application of ideas, 

often in the context of 

scientific research Formed 

competencies: Core 

competencies (CC) - 

masters get acquainted 

with the basic concepts of 

history and philosophy of 

science, correctly assess 

the state of modern 

scientific development and 

participate in this process 

using theoretical 

knowledge. Subject 

competence (SC) – after 

the full completion of the 

discipline undergraduates 

fully master the basic laws 

of what is the history and 

philosophy of science, the 

logic of science, the status 

and problems of the 

history of science, the 

methodological 

foundations of the 

philosophy of science, the 

role and functions of 

science in society. 

Special competence (SC) 

– science was considered 

in most cases, when it is 

responsible for all the bad 

sides and sins of modern 

civilization, you learn to 

make the right decisions 

on this issue; understand 

the essence, capabilities, 

patterns, prospects and 

basic forms of scientific 

development; form the 

influence of the 

philosophical concept on 

the development of 

science. 

Модуль коды: SCT 1 

Модуль атауы: Ғылыми-

коммуникативтік теория 

Пән атауы: Жоғары мектеп 

педагогикасы 

Пререквизиттер: педагогика 

(бакалавриат курсы) 

Код модуля: SCT 1 

Название модуля: Научно-

коммуникативная теория 

Название дисциплины:   

Педагогика высшей школы  

Пререквизиты: педагогика 

(курс бакалавриата) 

Сode of module: SCT 1 

Name of module: 

Scientific and 

communicative theory 

Name of discipline: 

Higher school pedagogy 

Prerequisites: pedagogy 



Постреквизиттер: кәсіби 

қызметте білім мен практикалық 

дағдыларды қолдану 

Мақсаты: студенттердің 

даму, тәрбиелеу және оқыту 

заңдылықтарын зерттеу және 

осы негізде білікті маманды 

даярлау процесін жетілдіру 

жолдарын әзірлеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Оқу 

үдерісін (өз бетімен білім 

алу), оқыту, тәрбие беру (өзін-

өзі тәрбиелеу), дамуды (өз-

өзін дамыту) іске асырудың 

және студенттерді қызмет бір 

түрі мен қоғамдық өмірге 

кәсіби тұрғыда дайындаудың 

заңдылықтар мен құралдарын 

зерттейді. Жоғары мектеп 

дидактикасы, жоғары оқу 

орнында тәрбиелеу теориясы 

мен әдістемесі, жоғары 

мектеп менеджменті, жоғары 

мектеп технологиялары 

қарастыралады. 

Оқыту нәтижелері: Көбінесе 

ғылыми зерттеулер аясында 

бастапқы дамыту немесе 

қолдану үшін негіз немесе 

мүмкіндік болып табылатын 

идеяларды дамыту немесе 

қолдану үшін жоғары кәсіби 

білім деңгейінде алынған 

білімді көрсету 

Қалыптасатын құзыреттер: 

өзінің зияткерлік және жалпы 

мәдени деңгейін, тұлғаның 

адамгершілік және дене 

дамуын жетілдіруге қабілетті 

Постреквизиты: 

применение знаний и 

практических навыков в 

профессиональной 

деятельности 

Цель: исследование 

закономерностей развития, 

воспитания и обучения 

студентов и разработка на 

этой основе путей 

совершенствования процесса 

подготовки 

квалифицированного 

специалиста. 

Краткое описание: 

Изучаются закономерности и 

инструменты 

образовательного процесса 

(самообразования), обучения, 

воспитания 

(самовоспитания), развития 

(саморазвития) и 

профессиональной 

подготовки обучающихся к 

определенному виду 

деятельности и 

общественной жизни. 

Рассматривается дидактика 

высшей школы, теория и 

методика в высшем учебном 

заведении, менеджмент 

высшей школы, технологии 

высшей школы. 

Результаты обучения: 
Показать знания полученные 

на уровне высшего 

профессионального 

образования, которые 

являются основой или 

возможностью для 

оригинального развития или 

применения идей, часто в 

контексте научных 

исследований 

Формируемые компетенции: 
Способен к 

совершенствованию своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

нравственного развития 

личности  

(bachelor's course) 

Postrequisites: 

application of knowledge 

and practical skills in 

professional activities 

Purpose: research of 

regularities of 

development, education 

and training of students 

and development on this 

basis of ways of 

improvement of process of 

preparation of the 

qualified specialist. 

Brief description: 

Explores the laws and 

tools of the educational 

process (self-education), 

teaching, education (self-

education), development 

(self-development) and 

professional preparation of 

students for a type of 

activity and public life. 

High school didactics, 

theory and methods of 

higher education, high 

school management, high 

school technology are 

considered. 

Learning outcomes: To 

show the knowledge 

gained at the level of 

higher professional 

education, which is the 

basis or opportunity for 

the original development 

or application of ideas, 

often in the context of 

scientific research Formed 

competencies: able to 

improve their intellectual 

and general cultural level, 

moral and physical 

development of the 

persononality 

Модуль коды: SCT 1 

Модуль атауы: Ғылыми-

коммуникативтік теория 

Пән атауы: Шет тілі (кәсіби) 

Пререквизиттер: 

Код модуля: SCT 1 

Название модуля: Научно-

коммуникативная теория 

Название дисциплины: 

Иностранный язык 

Сode of module: SCT 1 

Name of module: 

Scientific and 

communicative theory 

Name of discipline: 



Шетел тілі В1 

Постреквизиттер:  

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: 
Курс кәсіби салада шет тілін 

оқытудың заманауи үрдістері 

мен талаптарын көрсетеді. Ол 

пәнді оқытудың мақсаттары 

мен міндеттерін, кәсіби 

қарым-қатынаста шет тілді 

сөйлеу қызметін жүзеге асыру 

үшін іскерліктер тізімін, осы 

іскерліктер жүзеге 

асырылатын жағдайлардың 

сипаттамасын, кәсіби 

сөйлеуге тән негізгі тілдік 

материалды қамтиды.  

Оқыту нәтижелері: Көбінесе 

ғылыми зерттеулер аясында 

бастапқы дамыту немесе 

қолдану үшін негіз немесе 

мүмкіндік болып табылатын 

идеяларды дамыту немесе 

қолдану үшін жоғары кәсіби 

білім деңгейінде алынған 

білімді көрсету 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Негізгі құзыреттіліктер  

(НҚ) – магистранттардың 

кәсіби қызметтің міндеттерін 

шешу үшін мемлекеттік тілде 

және шет тілінде ауызша және 

жазбаша түрдегі 

коммуникацияға дайындығы, 

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. 

(профессиональный)    

Пререквизиты: 

Иностранный язык В1 

Постреквизиты: 

Иностранный язык С1 

Цель: Формировать 

профессиональную 

иноязычную речь 

позволяющую реализовывать 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности будущих 

специалистов для повышения 

уровня профессиональной 

компетенции специалиста. 

Краткое описание: Курс 

отражает современные 

тенденции и требования к 

обучению иностранному 

языку в профессиональной 

сфере. Она включает цели и 

задачи изучения 

дисциплины, перечень 

умений для осуществления 

иноязычной речевой 

деятельности в 

профессиональном общении, 

характеристику ситуаций, в 

которых эти умения 

реализуются, основной 

языковой материал, 

характерный для 

профессиональной речи.  

Результаты обучения: 
Показать знания полученные 

на уровне высшего 

профессионального 

образования, которые 

являются основой или 

возможностью для 

оригинального развития или 

применения идей, часто в 

контексте научных 

исследований 

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 

Foreign language 

(professional) 

Prerequisites: : Foreign 

language B1 
Postrequisites: 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: The 

course reflects the current 

trends and requirements 

for learning a foreign 

language in the 

professional sphere. It 

includes the goals and 

objectives of the 

discipline, a list of skills 

for the implementation of 

foreign language speech 

activity in professional 

communication, the 

characteristics of the 

situations in which these 

skills are implemented, the 

main language material 

characteristic of 

professional speech. 

Learning outcomes: To 

show the knowledge 

gained at the level of 

higher professional 

education, which is the 

basis or opportunity for 

the original development 

or application of ideas, 

often in the context of 

scientific research  

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 



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 

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 

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: SCT 1 

Модуль атауы: Ғылыми-

коммуникативтік теория 

Пән атауы: Басқару 

психологиясы 

Пререквизиттер: психология 

(бакалавриат курсы) 

Постреквизиттер: 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 

Код модуля: SCT 1 

Название модуля: Научно-

коммуникативная теория 

Название дисциплины: 
Психология управления   

Пререквизиты: психология 

(курс бакалаврита) 

Постреквизиты: 
применение знаний и 

практических навыков в 

профессиональной 

деятельности 

Цель: изучение 

психологических 

закономерностей 

управленческой 

деятельности, анализ 

психологических условий и 

Сode of module: SCT 1 

Name of module: 
Scientific and 

communicative theory 

Name of discipline: 

Psychology of 

management 

Prerequisites: psychology 

(bachelor's course) 

Postrequisites: 

application of knowledge 

and practical skills in 

professional activities 

Purpose: study of 

psychological regularities 

of management activity, 

analysis of psychological 

conditions and features of 



мен ерекшеліктерін талдау. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Курс білім алушыларды 

басқару қызметінің 

психологиялық компонентінің 

рөлі мен көпаспектілі 

мазмұны туралы қазіргі 

заманғы ұғымдармен 

таныстырады; кәсіби іс-

әрекетті табысты жүзеге 

асыру және өзін-өзі жетілдіру 

үшін болашақ магистрдің 

психологиялық мәдениетін 

жоғарылатады. 

Оқыту нәтижелері: Көбінесе 

ғылыми зерттеулер аясында 

бастапқы дамыту немесе 

қолдану үшін негіз немесе 

мүмкіндік болып табылатын 

идеяларды дамыту немесе 

қолдану үшін жоғары кәсіби 

білім деңгейінде алынған 

білімді көрсету 

Қалыптасатын құзыреттер: 

өзінің зияткерлік және жалпы 

мәдени деңгейін, тұлғаның 

адамгершілік және дене 

дамуын жетілдіруге қабілетті 

особенностей 

управленческой 

деятельности с целью 

повышения эффективности и 

качества работы в системе 

управления. 

Краткое описание: Курс 

дает ознакомление 

обучающихся с 

современными 

представлениями о роли и 

многоаспектном содержании 

психологического 

компонента управленческой 

деятельности; повышении 

психологической культуры 

будущего магистра для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности и 

самосовершенствования. 

Результаты обучения: 
Показать знания полученные 

на уровне высшего 

профессионального 

образования, которые 

являются основой или 

возможностью для 

оригинального развития или 

применения идей, часто в 

контексте научных 

исследований 

 Формируемые 

компетенции: Способен к 

совершенствованию своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

нравственного и физического 

развития личности 

management activities in 

order to improve the 

efficiency and quality of 

work in the management 

system. 

Brief description: The 

course provides students 

with an introduction to 

modern ideas about the 

role and multifaceted 

content of the 

psychological component 

of management; 

improving the 

psychological culture of 

the future master for the 

successful implementation 

of professional activity 

and self-improvement.  

Learning outcomes: To 

show the knowledge 

gained at the level of 

higher professional 

education, which is the 

basis or opportunity for 

the original development 

or application of ideas, 

often in the context of 

scientific research Formed 

competencies: able to 

improve their intellectual 

and general cultural level, 

moral and physical 

development of the 

persononality 

Модуль коды: SDNE 3 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы дамыту жүйесі  

Пән атауы: Инновациялар және 

кәсіпкерлік тәуекелдер 

Пререквизиттер: Кәсіпкерлік 

Постреквизиттер: Магистрлік 

жобаны рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: инвестициялық 

жобалардың тиімді болуының 

механизмін зерттеу. 

Инвестициялық жобалардың 

тиімділігінің экономикалық 

мазмұны және қажеттілігін 

зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс тәуекелдерді 

Код модуля: SDNE 3 

Название модуля: Система 

развития национальной 

экономики   

Название дисциплины: 
Инновации и 

предпринимательские риски     

Пререквизиты: 

предпринимательство 

Постреквизиты: 

Оформление и защита 

магистерского проекта 

Цель: исследование 

механизма достижения 

эффективности 

инвестиционных проектов. 

Изучение необходимости и 

Сode of module: SDNE 3 

Name of module: 

National Economy 

Development System  

Name of discipline: 

Innovation and 

entrepreneurial risks 

Prerequisites: business 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: study of the 

mechanism to achieve 

efficiency of investment 

projects. Study the need 

for and effectiveness of 

the economic content of 



басқарудың заманауи 

әдістерін, тәуекелдерді 

басқару процесінің 

кезеңдерін, тәуекелдерді 

бағалаудың негізгі әдістерін, 

тәуекелдерді азайту 

тетіктерін, тәуекелдерді 

басқару саласындағы 

мәселелерді шешуге арналған 

құралдарды, инновациялық 

кәсіпкерліктегі тәуекелдерді 

басқару бағдарламаларын 

қарастырады 

Оқыту нәтижелері: Көбінесе 

ғылыми зерттеулер аясында 

бастапқы дамыту немесе 

қолдану үшін негіз немесе 

мүмкіндік болып табылатын 

идеяларды дамыту немесе 

қолдану үшін жоғары кәсіби 

білім деңгейінде алынған 

білімді көрсету; 

Бизнес саласындағы 

проблемаларды 

диагностикалау, бағалау, 

шешу және мүмкіндіктерді 

табу үшін талдамалық 

дағдыларды әзірлеу; 

Жобалар мен 

бағдарламаларды талдау және 

бағалау, жобалық басқару 

саласындағы заманауи 

қазақстандық және шетелдік 

стандарттар негізінде оларды 

іске асыру процесін бақылау 

Қалыптасатын құзыреттер: 
нарықтық экономикаға сай 

инвестициялық қызметті 

басқарудың қазіргі әдістер 

жүйесі туралы білу; жаңа 

инвестициялық идеологияны 

және басқарудың 

инвестициялық мәдениетін 

қабылдау; логикалық, 

аналитикалық және 

концептуалды ойлауды игеру 

экономического содержания 

эффективности 

инвестиционного проекта. 

Краткое описание: Курс 

рассматривает  современные 

методы управления рисками, 

этапы процесса управления 

рисками, основные методы 

оценки риска, механизмы 

минимизации риска, 

инструментарий для решения 

задач в области управления 

рисками; программы 

управления рисками в 

инновационном 

предпринимательстве. 

Результаты обучения: 

Показать знания полученные 

на уровне высшего 

профессионального 

образования, которые 

являются основой или 

возможностью для 

оригинального развития или 

применения идей, часто в 

контексте научных 

исследований; 

Разработать аналитические 

навыки для диагностики, 

оценки, решения проблем и 

нахождения возможностей в 

сфере бизнеса; 

Анализировать и оценивать 

проекты и программы, 

контролировать процесс их 

реализации на основе 

современных казахстанских 

и зарубежных стандартов в 

области проектного 

управления  

Формируемые компетенции: 

иметь представление о 

системе современных 

методов управления 

инвестиционной 

деятельности, адекватных 

рыночной экономике;  

воспринимать новую 

инвестиционную идеологию 

и инвестиционную культуру 

управления; овладеть 

навыками логического, 

аналитического и 

концептуального мышления. 

the investment project 

Brief description: The 

course examines 

modern risk 

management methods, 

stages of the risk 

management process, 

basic risk assessment 

methods, risk 

minimization 

mechanisms, tools for 

solving problems in the 

field of risk 

management; risk 

management programs 

in innovative 

entrepreneurship. 

Learning outcomes: 
To show the knowledge 

gained at the level of 

higher professional 

education, which is the 

basis or opportunity for 

the original 

development or 

application of ideas, 

often in the context of 

scientific research; 

Apply special methods 

of economic analysis of 

production and 

economic activity of the 

enterprise ; 

Analyze and evaluate 

projects and programs, 

monitor the process of 

their implementation on 

the basis of modern 

Kazakh and foreign 

standards in the field of 

project management 

Formed competencies: 
Have an understanding of 

the system of modern 

methods of management 

of investment activities, 

adequate market economy;  

Open to new investment 

ideology and investment 

management culture;  

Master the skills of 

logical, analytical and 

conceptual thinking 

Модуль коды: SDNE 3 

Модуль атауы: Ұлттық 

Код модуля: SDNE 3 

Название модуля: Система 

Сode of module: SDNE 3 

Name of module: 



экономиканы дамыту жүйесі  

Пән атауы: Инновациялық 

бизнес-жобаларды бағалау және 

сараптау 

Пререквизиттер: Кәсіпкерлік 

Постреквизиттер: 

Компанияның инновациялық 

жобаларының тәуекелдерін 

талдау және басқару  

Мақсаты: Студенттерді 

инновациялық жобаларға 

сараптама жүргізудің негізгі 

сәттерімен, тәуекелдерді 

бағалау әдістерімен, сондай-ақ 

бизнес-жоспарлаудың 

теориялық негіздерімен 

таныстыру. Студенттердің 

инновациялық қызмет және 

инновациялық жобаларды 

басқару саласындағы кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру 

және дамыту 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс инновацияларды 

басқару, инновациялық 

кәсіпкерліктің мазмұны, 

инноватиканың негізгі 

ұғымдары туралы тұтас 

көзқарасты қалыптастыруды; 

жаңа технологияларға 

инвестициялар тартудың 

тәсілдері мен нысандарын 

негіздеу үшін инновациялық 

бизнес-жобаларды бағалауды; 

инновациялық бизнес-

жобаларды сараптауды, 

инновациялық стратегияны 

инновациялық қайта құру 

технологиясы ретінде іске 

асыруды қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: Бизнес 

саласындағы проблемаларды 

диагностикалау, бағалау, 

шешу және мүмкіндіктерді 

табу үшін талдамалық 

дағдыларды әзірлеу; 

Диссертация, ғылыми мақала, 

есеп, аналитикалық жазба 

және т. б. түрінде ғылыми-

зерттеу және аналитикалық 

жұмыстың нәтижелерін 

қорытындылау; 

Жобалар мен 

бағдарламаларды талдау және 

бағалау, жобалық басқару 

саласындағы заманауи 

развития национальной 

экономики   

Название дисциплины: 

Оценка и экспертиза 

инновационных бизнес-

проектов   

Пререквизиты: 

предпринимательство 

Постреквизиты: Анализ и 

управление рисками бизнес-

процессов компании 

Цель: Ознакомление с 

основными моментами 

проведения экспертизы 

инновационных проектов, 

методами оценки риска, а 

также с теоретическими 

основами бизнес-

планирования. 

Формирование и развитие у 

студентов профессиональных 

компетенций в 

области инновационной деят

ельности и 

управления инновационными

 проектами 

Краткое описание: Курс 

рассматривает формирование 

целостного представления об 

управлении инновациями, 

содержании инновационного 

предпринимательства, 

основных понятиях 

инноватики; оценка  

инновационных бизнес-

проектов для обоснования 

способов и форм 

привлечения инвестиций в 

новые технологии; 

экспертиза инновационных 

бизнес-проектов, реализации 

инновационной стратегии 

как технологии 

инновационных 

преобразований  

Результаты обучения: 

Разработать аналитические 

навыки для диагностики, 

оценки, решения проблем и 

нахождения возможностей в 

сфере бизнеса; 

Обобщить результаты 

научно-исследовательской и 

аналитической работы в виде 

диссертации, научной статьи, 

отчета, аналитической 

National Economy 

Development System  

Name of discipline: 

Assessment and expertise 

of innovative business 

project 

Prerequisites: business 

Postrequisites: Analysis 

and risk management of 

the company's business 

processes   

Purpose: Familiarization  

with the main points of the 

examination of innovative 

projects, methods of risk 

assessment, as well as with 

the theoretical foundations 

of business planning. 

Formation and 

development of students' 

professional competencies 

in the field of innovation 

and management of 

innovative projects 

Brief description: The 

course considers the 

formation of a holistic 

view of innovation 

management, the content 

of innovative 

entrepreneurship, the basic 

concepts of innovation; 

evaluation of innovative 

business projects to justify 

the ways and forms of 

attracting investment in 

new technologies; 

examination of innovative 

business projects, the 

implementation of an 

innovation strategy as a 

technology of innovative 

transformations. 

Learning outcomes: 

Apply special methods 

of economic analysis of 

production and 

economic activity of the 

enterprise ; 

To summarize the results 

of research and analytical 

work in the form of a 

dissertation, scientific 

article, report, analytical 

note, etc.; 

Analyze and evaluate 



қазақстандық және шетелдік 

стандарттар негізінде оларды 

іске асыру процесін бақылау 

Қалыптасатын құзыреттер: 

кәсіби қызметте жаңа білім 

мен дағдыларды өз бетінше 

алуға, түсінуге, құрылымдауға 

және пайдалануға, өзінің 

инновациялық қабілеттерін 

дамытуға қабілетті; өзінің 

ғылыми дүниетанымын 

кеңейтуге және тереңдетуге 

қабілетті; зерттеу 

мақсаттарын өз бетінше 

тұжырымдай алады, 

міндеттерді шешу дәйектілігін 

белгілей алады 

записки и др.;  

Анализировать и оценивать 

проекты и программы, 

контролировать процесс их 

реализации на основе 

современных казахстанских 

и зарубежных стандартов в 

области проектного 

управления 

Формируемые компетенции: 

способен самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения, развивать свои 

инновационные способности; 

способен расширять и 

углублять своё научное 

мировоззрение; способен 

самостоятельно 

формулировать цели 

исследований, устанавливать 

последовательность решения 

задач  

projects and programs, 

monitor the process of 

their implementation on 

the basis of modern 

Kazakh and foreign 

standards in the field of 

project management 

Formed competencies: 
able to independently 

acquire, comprehend, 

structure and use new 

knowledge and skills in 

professional activities, 

develop their innovative 

abilities; able to expand 

and deepen their scientific 

worldview; able to 

independently formulate 

research goals, establish a 

sequence of problem 

solving 

Модуль коды: SDNE 3 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы дамыту жүйесі  

Пән атауы: Стратегиялық 

қамтамасыз ету ауылдық 

аумақтарды дамыту 

Пререквизиттер: 

макроэкономика  

Постреквизиттер: Өңірдің 

әлеуметтік-экономикалық 

процестерін талдау және 

бағалау 

Мақсаты: өңірдің ауылдық 

аумақтарын тұрақты дамытуды 

басқарудың теориялық және 

әдістемелік ережелерін дамыту, 

қоғамдық дамудың негізгі 

секторларында ауылдық 

аумақтарды тұрақты дамыту 

қағидаттарын іске асыру 

бойынша негізгі білімді игеру 

Қысқаша сипаттамасы: 
Курс ауылдық аумақтардың 

орнықты даму теориясының 

қалыптасу алғышарттарын, 

"ауылдық аумақтар", 

"орнықтылық", "даму", 

"орнықты даму" 

санаттарының экономикалық 

мазмұнын, оларды пайдалану 

Код модуля: SDNE 3 

Название модуля: Система 

развития национальной 

экономики   

Название дисциплины: 

Стратегическое обеспечение 

развитие сельских 

территорий     

Пререквизиты: 

макроэкономика 

Постреквизиты: Анализ и 

оценка  социально-

экономических процессов  

региона 

Цель: развитие 

теоретических и 

методических положений 

управления устойчивым 

развитием сельских 

территорий региона, 

овладение основными 

знаниями по реализации 

принципов устойчивого 

развития сельских 

территорий в основных 

секторах общественного 

развития 

Краткое описание: Курс 

рассматривает  подходы, 

определяющие предпосылки 

Сode of module: SDNE 3 

Name of module: 
National Economy 

Development System  

Name of discipline: 

Strategic support for the 

development of rural areas 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Analysis 

and assessment of socio-

economic processes in the 

region 

Purpose: development of 

theoretical and 

methodological provisions 

of the management of 

sustainable development 

of rural areas of the 

region, mastering the basic 

knowledge on the 

implementation of the 

principles of sustainable 

development of rural areas 

in the main sectors of 

social development 

Brief description: The 

course examines the 

approaches that determine 

the prerequisites for the 



мүмкіндіктерін бағалау 

мақсатында шетелдік 

тәжірибенің ерекшеліктері 

мен ауылдық аумақтарды 

дамытудың отандық 

практикасын айқындайтын 

тәсілдерді қарайды. 

Оқыту нәтижелері: 
Диссертация, ғылыми мақала, 

есеп, аналитикалық жазба 

және т. б. түрінде ғылыми-

зерттеу және аналитикалық 

жұмыстың нәтижелерін 

қорытындылау; 

Жаңа белгісіз жағдайларда 

зерттеу міндеттерін шешу 

үшін халықаралық маңызы 

бар пәндерді оқу шеңберінде 

алынған білімді 

интеграциялау; 

Кәсіби дамудың 

маңыздылығын бағалау; 

кәсіпорынның, аймақтың 

немесе саланың 

экономикалық көрсеткіштерін 

жүйелі талдауды және 

экономикалық жағдайын 

болжауды таңдау және 

қолдану. 

Қалыптасатын құзыреттер: 
Білімді Жер ресурстарын, 

жылжымайтын мүлікті 

басқару, кадастрлық және 

жерге орналастыру 

жұмыстарын ұйымдастыру 

және жүргізу үшін пайдалану 

қабілетіне ие; жерге 

орналастыру және кадастрлар 

бойынша жобалық 

шешімдерді іске асыру 

жөніндегі іс-шараларды 

жүзеге асыру қабілетіне ие  

становления теории 

устойчивого развития 

сельских территорий, 

экономическое содержание 

категорий «сельские 

территории», 

«устойчивость», «развитие», 

«устойчивое развитие», 

особенности зарубежного 

опыта и отечественную 

практику развития сельских 

территорий с целью оценки 

возможностей их 

использования. 

Результаты обучения: 

Обобщить результаты 

научно-исследовательской и 

аналитической работы в виде 

диссертации, научной статьи, 

отчета, аналитической 

записки и др.; 

Интегрировать знания, 

полученные в рамках 

изучения дисциплин 

международного значения, 

для решения 

исследовательских задач в 

новых неопределенных 

условиях; 

Оценивать  важность 

профессионального развития; 

выбирать и применять 

системный анализ 

экономических показателей и 

прогнозирования 

экономического состояния 

предприятия, региона или 

отрасли 

Формируемые компетенции: 

Обладает способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ; 

способностью осуществлять 

мероприятия по реализации 

проектных решений по 

землеустройству и кадастрам  

formation of the theory of 

sustainable development 

of rural territories, the 

economic content of the 

categories "rural 

territories"," 

sustainability"," 

development"," 

sustainable development", 

features of foreign 

experience and domestic 

practice of rural 

development in order to 

assess the possibilities of 

their use. 

Learning outcomes: To 

summarize the results of 

research and analytical 

work in the form of a 

dissertation, scientific 

article, report, analytical 

note, etc.; 

Integrate the knowledge 

gained in the 

framework of the study 

of disciplines of 

international 

importance to solve 

research problems in 

new uncertain 

conditions; 

To assess the importance 

of professional 

development; to choose 

and apply a systematic 

analysis of economic 

indicators and forecasting 

of the economic state of an 

enterprise, region or 

industry. 

Formed competencies: 

Has the ability to use 

knowledge for the 

management of land 

resources, real estate, 

organization and conduct 

of cadastral and land 

management works; the 

ability to implement 

measures for the 

implementation of design 

decisions on land 

management and cadastres 

Модуль коды: SDNE 3 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы дамыту жүйесі  

Код модуля: SDNE 3 

Название модуля: Система 

развития национальной 

Сode of module: SDNE 3 

Name of module: 

National Economy 



Пән атауы: Агроөнеркәсіптік 

кешен және елдің аграрлық 

азық-түлік қауіпсіздігі 

Пререквизиттер: 
макроэкономика  

Постреквизиттер: Өңірдің 

әлеуметтік-экономикалық 

процестерін талдау және 

бағалау 

Мақсаты: негізгі қағидаттар, 

заңдылықтар, экономикалық 

стратегияларды әзірлеу, оларды 

негіздеу және қабылданған 

стандарттарға сәйкес жұмыс 

нәтижелерін ұсыну және жұмыс 

нәтижелерін кәсіби қызметте 

пайдалану туралы жүйелі тұтас 

түсінік үшін қажетті 

дағдыларды қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Курс Қазақстанның АӨК-ін, 

елдің экономикалық 

қауіпсіздік тұжырымдамасын, 

ҚР агроазық-түлік 

қауіпсіздігіне төнетін 

қатерлердің сыныптамасын, 

ҚР агроазық-түлік 

қауіпсіздігінің мемлекеттік 

стратегиясын зерделейді. 

Оқыту нәтижелері: 
Диссертация, ғылыми мақала, 

есеп, аналитикалық жазба 

және т. б. түрінде ғылыми-

зерттеу және аналитикалық 

жұмыстың нәтижелерін 

қорытындылау; 

Кәсіби дамудың 

маңыздылығын бағалау; 

кәсіпорынның, аймақтың 

немесе саланың 

экономикалық көрсеткіштерін 

жүйелі талдауды және 

экономикалық жағдайын 

болжауды таңдау және 

қолдану. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Тапсырмаларды дайындауды 

дербес жүзеге асыру және 

белгісіздік факторын ескере 

отырып жобалық шешімдерді 

әзірлеу, тиісті әдістемелік 

және нормативтік 

құжаттарды, сондай-ақ 

әзірленген жобалар мен 

бағдарламаларды іске асыру 

бойынша ұсыныстар мен іс-

экономики   

Название дисциплины: 
АПК и  

агропродовольственная 

безопасность  страны   

Пререквизиты: 

макроэкономика  

Постреквизиты: Анализ и 

оценка  социально-

экономических процессов  

региона 

Цель: формирование 

навыков, необходимых для 

системного целостного 

представления о базовых 

принципах, закономерностях, 

разработки экономических 

стратегий, их обоснования и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами и 

использования результатов 

работы в профессиональной 

деятельности. 

Краткое описание: Курс 

изучает АПК Казахстана, 

концепцию экономической 

безопасности страны, 

классификацию угроз 

агропродовольственной 

безопасности РК, 

государственную стратегию 

агропродовольственной 

безопасности РК 

Результаты обучения: 

Обобщить результаты 

научно-исследовательской и 

аналитической работы в виде 

диссертации, научной статьи, 

отчета, аналитической 

записки и др.; 

Оценивать  важность 

профессионального развития; 

выбирать и применять 

системный анализ 

экономических показателей и 

прогнозирования 

экономического состояния 

предприятия, региона или 

отрасли. 

Формируемые компетенции: 
Обладать способностью 

самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

Development System  

Name of discipline: Agro-

industrial complex and 

agro-food security of the 

country 

Prerequisites: 

Macroeconomics  

Postrequisites: Analysis 

and assessment of socio-

economic processes in the 

region 

Purpose: formation of 

skills necessary for a 

systematic holistic view of 

the basic principles, 

patterns, development of 

economic strategies, their 

justification and 

presentation of work 

results in accordance with 

accepted standards and the 

use of work results in 

professional activities. 

Brief description: The 

course studies the agro-

industrial complex of 

Kazakhstan, the concept of 

economic security of the 

country, the classification 

of threats to agricultural 

and food security of the 

Republic of Kazakhstan, 

the state strategy of 

agricultural and food 

security of the Republic of 

Kazakhstan. 

Learning outcomes: To 

summarize the results of 

research and analytical 

work in the form of a 

dissertation, scientific 

article, report, analytical 

note, etc.; 

To assess the importance 

of professional 

development; to choose 

and apply a systematic 

analysis of economic 

indicators and forecasting 

of the economic state of an 

enterprise, region or 

industry. 

Formed competencies: 
Have the ability to 

independently prepare 

assignments and develop 



шараларды әзірлеу қабілетіне 

ие болу 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия 

по реализации 

разработанных проектов и 

программ  

design solutions taking 

into account the 

uncertainty factor, develop 

appropriate 

methodological and 

regulatory documents, as 

well as proposals and 

measures for the 

implementation of 

developed projects and 

programs 

Модуль коды: SDNE 3 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы дамыту жүйесі  

Пән атауы: Жаһандық 

экономика және 

компанияларды 

интернационалдандыру 

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Постреквизиттер: 

Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Мақсаты: кәсіби қызметтегі 

перспективалық бағыттарды 

анықтау үшін отандық және 

шетелдік зерттеушілер алған 

нәтижелерді қорытындылау 

және бағалау үшін қажетті 

дағдыларды қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс жаһандық 

экономиканың пайда болуы 

мен дамуының себептері мен 

заңдылықтарын, жаһандық 

экономиканың жұмыс істеу 

механизмі туралы идеяларды 

қалыптастыруды, жаһандану 

процестерінің қоғам 

өміріндегі орны мен рөлі 

туралы идеяларды 

қалыптастыруды және 

компанияларды 

интернационалдандыруды 

қарастырады 

Оқыту нәтижелері: 
Диссертация, ғылыми мақала, 

есеп, аналитикалық жазба 

және т. б. түрінде ғылыми-

зерттеу және аналитикалық 

жұмыстың нәтижелерін 

қорытындылау; 

Жаңа белгісіз жағдайларда 

зерттеу міндеттерін шешу 

үшін халықаралық маңызы 

бар пәндерді оқу шеңберінде 

Код модуля: SDNE 3 

Название модуля: Система 

развития национальной 

экономики   

Название дисциплины: 
Глобальная экономика и 

интернационализация 

компаний     

Пререквизиты:  
макроэкономика 

Постреквизиты: Научно-

исследовательская работа 

магистранта 

Цель: формирование 

навыков, необходимых для 

обобщения и оценивания 

результатов, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, для 

выявления перспективных 

направлений в 

профессиональной 

деятельности 

Краткое описание: Курс 

рассматривает  причины и 

закономерности  

возникновения и развития 

глобальной экономики, 

формирование 

представлений о механизме 

функционирования 

глобальной экономики, 

формирование 

представлений о месте и 

роли процессов 

глобализации в жизни 

общества и 

интернационализация 

компаний 

Результаты обучения: 
Обобщить результаты 

научно-исследовательской и 

аналитической работы в виде 

диссертации, научной статьи, 

Сode of module: SDNE 3 

Name of module: 

National Economy 

Development System  

Name of discipline: The 

global economy and the 

internationalization of 

companies 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Scientific 

research work of the 

master student 

Purpose: formation of 

skills necessary for 

generalization and 

evaluation of the results 

obtained by domestic and 

foreign researchers to 

identify promising areas in 

professional activity 

Brief description: The 

course examines the 

causes and patterns of the 

emergence and 

development of the global 

economy, the formation of 

ideas about the mechanism 

of functioning of the 

global economy, the 

formation of ideas about 

the place and role of 

globalization processes in 

the life of society and the 

internationalization of 

companies 

Learning outcomes: To 

summarize the results of 

research and analytical 

work in the form of a 

dissertation, scientific 

article, report, analytical 

note, etc.; 

Integrate the knowledge 

gained in the 



алынған білімді 

интеграциялау; 

Экономиканың жаһандану 

процестерінің дамуы 

жағдайындағы әлеуметтік-

экономикалық процестердің 

жағдайын бағалау 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Түрлі нарықтарда 

экономикалық агенттердің 

мінез - құлық стратегиясын 

әзірлеу қабілетіне ие болу; 

микро-және макро деңгейде 

экономикалық саясат 

саласындағы іс-шараларды 

бағалау және стратегиялық 

шешімдер қабылдау үшін 

талдамалық материалдар 

дайындау қабілетіне ие болу 

отчета, аналитической 

записки и др.; 

Интегрировать знания, 

полученные в рамках 

изучения дисциплин 

международного значения, 

для решения 

исследовательских задач в 

новых неопределенных 

условиях; 

Оценивать состояние 

социально-экономических 

процессов в условиях 

развития процессов 

глобализации экономики 

Формируемые компетенции: 
Обладать способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках; способностью 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне  

framework of the study 

of disciplines of 

international 

importance to solve 

research problems in 

new uncertain 

conditions; 

To assess the state of 

socio-economic processes 

in the context of the 

development of the 

processes of economic 

globalization  

Formed competencies: 
Have the ability to develop 

strategies for the behavior 

of economic agents in 

various markets; the 

ability to prepare 

analytical materials for 

evaluating economic 

policy measures and 

making strategic decisions 

at the micro and macro 

levels 

Модуль коды: SDNE 3 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы дамыту жүйесі  

Пән атауы: Адами ресурстар 

мен eңбек экономикасы 

Пререквизиттер: 
макроэкономика 

Постреквизиттер: 

Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Мақсаты: негізделген 

ұйымдастырушылық-

экономикалық нормативтер 

негізінде еңбек көрсеткіштерін 

талдау әдістерін зерттеу және 

қолдану. Курс материалдары 

персоналға жұмсалатын 

шығындарды, Еңбек өнімділігі 

мен тиімділігін талдау, 

жоспарлау және басқару 

мәселелерін ашады 

Қысқаша сипаттамасы: 
Макро-мезо-және микро 

деңгейде адам ресурстарымен 

экономиканың қазіргі заманғы 

теориясының негіздерін 

зерттеу; еңбек әлеуетінің 

экономикалық табиғатын 

Код модуля: SDNE 3 

Название модуля: Система 

развития национальной 

экономики   

Название дисциплины: 

Экономика человеческих 

ресурсов и труда   

Пререквизиты:  
макроэкономика 

Постреквизиты: Научно-

исследовательская работа 

магистранта 

Цель: изучение и 

применение методов анализа 

трудовых показателей на 

основе обоснованных 

организационно-

экономических нормативов. 

Материалы курса 

раскрывают вопросы 

анализа, планирования и 

управления расходами на 

персонал, 

производительностью и 

эффективностью труда 

Краткое описание: 
Изучение основ современной 

теории экономики 

Сode of module: SDNE 3 

Name of module: 
National Economy 

Development System  

Name of discipline: 

Economics of human 

resources and labor 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Scientific 

research work of the 

master student  

Purpose: study and 

application of methods for 

analyzing labor indicators 

based on sound 

organizational and 

economic standards. The 

course materials cover the 

issues of analysis, 

planning and management 

of personnel costs, 

productivity and labor 

efficiency 

Brief description: The 

study of the basics of the 

modern theory of 

economics by human 



және адам ресурстарын 

қалыптастыру және пайдалану 

жүйесін ашу. 

Оқыту нәтижелері: Көбінесе 

ғылыми зерттеулер аясында 

бастапқы дамыту немесе 

қолдану үшін негіз немесе 

мүмкіндік болып табылатын 

идеяларды дамыту немесе 

қолдану үшін жоғары кәсіби 

білім деңгейінде алынған 

білімді көрсету; 

Халықтың экономикалық 

және әлеуметтік дамуындағы 

жекелеген нарық субъектілері 

қабылдаған шешімдердің 

салдарын болжау; 

Экономиканың жаһандану 

процестерінің дамуы 

жағдайындағы әлеуметтік-

экономикалық процестердің 

жағдайын бағалау 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ұйымның стратегиялық 

жоспарларына сәйкес 

Персоналды ағымдағы 

іскерлік бағалаудың 

мақсаттарын, міндеттері мен 

түрлерін анықтай білу; 

бәсекеге қабілетті персоналды 

тарту, іріктеу және іріктеу 

саясатын әзірлеу және енгізу; 

кадрлық және әлеуметтік 

саясатты, ұйымның 

персоналды басқару 

стратегиясын енгізу және іске 

асыру дағдыларын меңгеру 

  

 

 

 

человеческими ресурсами на 

макро- мезо- и микроуровне; 

раскрытие экономической 

природы трудового 

потенциала и системы 

формирования и 

использования человеческих 

ресурсов 

Результаты обучения: 

Показать знания полученные 

на уровне высшего 

профессионального 

образования, которые 

являются основой или 

возможностью для 

оригинального развития или 

применения идей, часто в 

контексте научных 

исследований; 

Прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

отдельными субъектами 

рынка в экономическом и 

социальном развитии жизни 

населения; 

Оценивать состояние 

социально-экономических 

процессов в условиях 

развития процессов 

глобализации экономики 

Формируемые компетенции: 

обладать умением 

определять цели, задачи и 

виды текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации; умением 

разрабатывать и внедрять 

политику привлечения, 

подбора и отбора 

конкурентоспособного 

персонала; владением 

навыками внедрения и 

реализации кадровой и 

социальной политики, 

стратегии управления 

персоналом организации  

resources at the macro-

meso - and micro-levels; 

the disclosure of the 

economic nature of labor 

potential and the system of 

formation and use of 

human resources. 

Learning outcomes: 
To show the knowledge 

gained at the level of 

higher professional 

education, which is the 

basis or opportunity for 

the original 

development or 

application of ideas, 

often in the context of 

scientific research 

To predict the 

consequences of 

decisions made by 

individual market 

participants in the 

economic and social 

development of the 

population's life; 

To assess the state of 

socio-economic processes 

in the context of the 

development of the 

processes of economic 

globalization  

Formed competencies: 

possess the ability to 

determine the goals, 

objectives and types of 

current business 

evaluation of personnel in 

accordance with the 

strategic plans of the 

organization; the ability to 

develop and implement a 

policy of attracting, 

selecting and selecting 

competitive personnel; 

possess the skills of 

implementing and 

implementing personnel 

and social policy, 

personnel management 

strategy of the 

organization 

Модуль коды: SDNE 3 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы дамыту жүйесі  

Пән атауы: Өңірлік аграрлық 

Код модуля: SDNE 3 

Название модуля: Система 

развития национальной 

экономики   

Сode of module: SDNE 3 

Name of module: 
National Economy 

Development System  

https://translate.yandex.kz/translator/Kazakh-Russian
https://translate.yandex.kz/translator/Kazakh-Russian
https://translate.yandex.kz/translator/Kazakh-Russian
https://translate.yandex.kz/translator/Kazakh-Russian


азық-түлік нарығының 

инфрақұрылымы  

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Постреквизиттер: Зерттеу 

практикасы 

Мақсаты: студенттерде өңірлік 

аграрлық азық-түлік нарығы 

инфрақұрылымының 

қалыптасуы мен тиімді жұмыс 

істеуі мәселелері бойынша 

теориялық және практикалық 

білім кешенін қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 
Курс экономикалық 

қатынастар жүйесіндегі 

аграрлық азық-түлік нарығы 

инфрақұрылымы 

элементтерінің экономикалық 

мазмұнын, ерекшеліктерін, 

жіктелуін, өңірдегі аграрлық 

азық-түлік нарығы 

инфрақұрылымының дамуын 

қарайды 

Оқыту нәтижелері: 

Диссертация, ғылыми мақала, 

есеп, аналитикалық жазба 

және т. б. түрінде ғылыми-

зерттеу және аналитикалық 

жұмыстың нәтижелерін 

қорытындылау; 

Кәсіби дамудың 

маңыздылығын бағалау; 

кәсіпорынның, аймақтың 

немесе саланың 

экономикалық көрсеткіштерін 

жүйелі талдауды және 

экономикалық жағдайын 

болжауды таңдау және 

қолдану. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

әлеуметтік-экономикалық 

процестер мен құбылыстар 

туралы отандық және 

шетелдік статистиканың 

деректерін талдау және 

түсіндіру, өңірлік аграрлық 

азық-түлік нарығы 

инфрақұрылымының 

әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерінің өзгеру 

үрдістерін анықтау және 

талдау қабілетіне ие болу  

Название дисциплины: 

Инфраструктура  

регионального 

агропродовольственного 

рынка    

Пререквизиты: 

макроэкономика 

Постреквизиты: 
Исследовательская практика 

Цель: формирование у 

студентов комплекса 

теоретических и 

практических знаний по 

вопросам становления и 

эффективного 

функционирования инфрастр

уктуры регионального 

агропродовольственного 

рынка    

Краткое описание: Курс 

рассматривает 

экономическое содержание, 

особенности, классификацию 

элементов инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка в системе 

экономических отношений, 

развитие инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка в регионе  

Результаты обучения: 

Обобщить результаты 

научно-исследовательской и 

аналитической работы в виде 

диссертации, научной статьи, 

отчета, аналитической 

записки и др.; 

Оценивать  важность 

профессионального развития; 

выбирать и применять 

системный анализ 

экономических показателей и 

прогнозирования 

экономического состояния 

предприятия, региона или 

отрасли 

Формируемые компетенции: 
обладать способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять и 

анализировать тенденции 

изменения социально-

Name of discipline: 

Infrastructure of the 

regional agri-food market 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Research 

practice 

Purpose: formation of 

students' complex of 

theoretical and practical 

knowledge on the 

formation and effective 

functioning of the 

infrastructure of the 

regional agro-food market 

Brief description: The 

course examines the 

economic content, 

features, classification of 

elements of the 

infrastructure of the agri-

food market in the system 

of economic relations, the 

development of the 

infrastructure of the agri-

food market in the region 

Learning outcomes: 

To summarize the 

results of research and 

analytical work in the 

form of a dissertation, 

scientific article, report, 

analytical note, etc.; 

To assess the importance 

of professional 

development; to choose 

and apply a systematic 

analysis of economic 

indicators and forecasting 

of the economic state of an 

enterprise, region or 

industry. 

Formed competencies: 
have the ability to analyze 

and interpret data from 

domestic and foreign 

statistics on socio-

economic processes and 

phenomena, identify and 

analyze trends in socio-

economic indicators of the 

infrastructure of the 

regional agro-food market 



экономических показателей 

инфраструктуры региональн

ого агропродовольственного 

рынка    

Модуль коды: SDNE 3 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы дамыту жүйесі  

Пән атауы: Халықаралық 

экономикалық интеграция және 

Қазақстан 

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Постреквизиттер: Зерттеу 

практикасы 

Мақсаты: студенттерде 

Халықаралық экономикалық 

интеграция және Қазақстан 

мәселелері бойынша теориялық 

және практикалық білім 

кешенін қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс әлемдік интеграция 

процесінің пайда болу, 

қалыптасу және даму 

ерекшеліктерін, Халықаралық 

экономикалық интеграцияның 

даму проблемаларын, 

еуропалық интеграцияның 

дамуын зерттейді, еуразиялық 

кеңістіктегі интеграциялық 

процестер мен факторлар мен 

қағидаттарды талдайды. 

АТМӨ-дегі интеграциялық 

процестер зерттелуде. 

Америка құрлығындағы 

интеграция бағаланады, 

Солтүстік Америка 

интеграциясының 

динамикасы (НАФТА) 

талданады, Латын Америкасы 

елдерінің интеграциясының 

идеялары мен жоспарлары 

зерттеледі. Қазақстанның 

Халықаралық экономикалық 

интеграциядағы рөлі мен 

орны Оқыту нәтижелері: 

Жаңа белгісіз жағдайларда 

зерттеу міндеттерін шешу 

үшін халықаралық маңызы 

бар пәндерді оқу шеңберінде 

алынған білімді 

интеграциялау; 

Экономиканың жаһандану 

процестерінің дамуы 

жағдайындағы әлеуметтік-

экономикалық процестердің 

Код модуля: SDNE 3 

Название модуля: Система 

развития национальной 

экономики   

Название дисциплины: 

Международная 

экономическая интеграция и 

Казахстан   

Пререквизиты: 

макроэкономика 

Постреквизиты: 

Исследовательская практика 

Цель: формирование у 

студентов комплекса 

теоретических и 

практических знаний по 

вопросам международной 

экономической интеграции и 

Казахстана   

Краткое описание: Курс 

изучает особенности 

возникновения, становления 

и развития процесса мировой 

интеграции, проблемы 

развития международной 

экономической интеграции, 

развития европейской 

интеграции, анализируются 

факторы и принципы и 

интеграционных процессов 

на евразийском 

пространстве. Изучаются 

интеграционные процессы в 

АТР. Оценивается 

интеграция на американском 

континенте, анализируется 

динамика 

Североамериканской 

интеграции (НАФТА), 

изучаются идеи и планы 

интеграции стран Латинской 

Америки. Роль и место 

Казахстана в международной 

экономической интеграции 

Результаты обучения: 

Интегрировать знания, 

полученные в рамках 

изучения дисциплин 

международного значения, 

для решения 

исследовательских задач в 

новых неопределенных 

Сode of module: SDNE 3 

Name of module: 
National Economy 

Development System  

Name of discipline: 

International economic 

integration and 

Kazakhstan 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Research 

practice 

Purpose: formation of 

students' complex of 

theoretical and practical 

knowledge on 

international economic 

integration and 

Kazakhstan 

Brief description: The 

course studies the 

peculiarities of the 

emergence, formation and 

development of the world 

integration process, the 

problems of the 

development of 

international economic 

integration, the 

development of European 

integration, analyzes the 

factors and principles of 

integration processes in 

the Eurasian space. 

Integration processes in 

the Asia-Pacific region are 

studied. Integration on the 

American continent is 

evaluated, the dynamics of 

North American 

integration (NAFTA) is 

analyzed, ideas and plans 

for the integration of Latin 

American countries are 

studied. The role and place 

of Kazakhstan in 

international economic 

integration  

Learning outcomes: 

Integrate the knowledge 

gained in the 

framework of the study 



жағдайын бағалау 

Қалыптасатын құзыреттер: 

әлемдік экономика дамуының 

негізгі үрдістерін анықтау, 

мамандану өңірін әлемдік 

шаруашылық байланыстар 

жүйесіне енгізу проблемасына 

әртүрлі тәсілдерге баға беру; 

Халықаралық экономикалық 

интеграциядан тиісті 

мәселелерді өз бетінше және 

білікті түрде тұжырымдау 

және әзірлеу, әлемдік 

экономика мен Қазақстан 

дамуының жай-күйі мен 

негізгі үрдістерін талдау 

қабілеті мен дайындығына ие 

болу 

условиях;  

Оценивать состояние 

социально-экономических 

процессов в условиях 

развития процессов 

глобализации экономики 

Формируемые компетенции: 

обладать способностью 

определять основные 

тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей; 

способностью и готовностью 

самостоятельно и 

квалифицированно 

формулировать и 

разрабатывать 

соответствующие вопросы из 

международной 

экономической интеграции, 

анализировать состояние и 

основные тенденции 

развития мировой экономики 

и Казахстана  

of disciplines of 

international 

importance to solve 

research problems in 

new uncertain 

conditions; 

To assess the state of 

socio-economic processes 

in the context of the 

development of the 

processes of economic 

globalization  

Formed competencies: 

have the ability to 

determine the main trends 

in the development of the 

world economy, assess 

various approaches to the 

problem of including the 

region of specialization in 

the system of world 

economic relations; the 

ability and willingness to 

independently and 

professionally formulate 

and develop relevant 

issues from international 

economic integration, 

analyze the state and main 

trends in the development 

of the world economy and 

Kazakhstan  

Модуль коды: MMEA 2   

Модуль атауы: 

Микро- и макроэкономиқалық 

талдау  

Пән атауы: Микроэкономика 

(жетілдірілген) 

Пререквизиттер:  

Микроэкономика 

Постреквизиттер: 

Мaкроэкономика 

(жетілдірілген) 

Мақсаты: магистранттардың 

Микроэкономика саласындағы 

негізгі экономикалық 

проблемалар, 

микроэкономикалық талдаудың 

әдістері мен мүмкіндіктері, 

ойын теориясы және 

микроэкономикалық 

процестерді зерттеудің басқа да 

заманауи ғылыми құралдары 

туралы теориялық және 

қолданбалы білімдерін дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Код модуля: MMEA 2  

Название модуля: Микро- и 

макроэкономический анализ 

Название дисциплины: 
Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Пререквизиты: 

Микроэкономика 

Постреквизиты: 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Цель: развитие 

теоретических и прикладных 

знаний магистрантов об 

основных экономических 

проблемах в области 

микроэкономики, методах и 

возможностях 

микроэкономического 

анализа, теории игр и других 

современных научных 

средств исследования 

микроэкономических 

процессов. 

Сode of module: MMEA 

2  

Name of module: Micro- 

and macroeconomic 

analysis 

Name of discipline: 

Microeconomics 

(advanced level) 

Prerequisites: 

Microeconomics 

Postrequisites: 

Macroeconomics 

(advanced level) 

Purpose: development of 

theoretical and applied 

knowledge of 

undergraduates about the 

main economic problems 

in the field of 

microeconomics, methods 

and possibilities of 

microeconomic analysis, 

game theory and other 

modern scientific means of 



«Микроэкономика» (ілгері 

деңгей) курсы 

микроэкономикалық 

теорияның іргелі мәселелерін 

тереңдете баяндау болып 

табылады. Пәнді оқытудың 

озық деңгейі ұғынудың қазіргі 

деңгейін ескере отырып, 

негізгі теориялық 

концепцияларды зерттеуді 

болжайды. Бұл тәсіл білім 

берудің екінші сатысындағы 

мамандарды кешенді 

дайындауда мүмкіндіктерді 

кеңейтуге және құзыреттілік 

тәсілді қалыптастыруға 

мүмкіндік береді 

Оқыту нәтижелері: Көбінесе 

ғылыми зерттеулер аясында 

бастапқы дамыту немесе 

қолдану үшін негіз немесе 

мүмкіндік болып табылатын 

идеяларды дамыту немесе 

қолдану үшін жоғары кәсіби 

білім деңгейінде алынған 

білімді көрсету  

Қалыптасатын құзыреттер: 

экономикалық саясат 

саласындағы іс-шараларды 

бағалау және микро деңгейде 

стратегиялық шешімдер 

қабылдау үшін аналитикалық 

материалдар дайындау 

қабілетіне ие болу 

Краткое описание: Курс 

«Микроэкономика 

(продвинутый уровень)» 

представляет собой 

углубленное изложение 

фундаментальных вопросов 

микроэкономической теории. 

Продвинутый уровень 

изучения дисциплины 

предполагает исследование 

основных теоретических 

концепций с учетом 

современного уровня 

осмысления. Данный подход 

позволит расширить 

возможности и 

сформировать 

компетентностный подход в 

комплексной подготовке 

специалистов второй ступени 

образования. 

Результаты обучения: 
Показать знания полученные 

на уровне высшего 

профессионального 

образования, которые 

являются основой или 

возможностью для 

оригинального развития или 

применения идей, часто в 

контексте научных 

исследований 

Формируемые компетенции: 

обладать способностью 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микроуровне  

studying microeconomic 

processes. 

Brief description: The 

course "Microeconomics 

(advanced level)" is an in-

depth presentation of the 

fundamental issues of 

microeconomics theory. 

Advanced level of study of 

the discipline involves the 

study of basic theoretical 

concepts, taking into 

account the current level 

of understanding. This 

approach will allow to 

expand opportunities and 

to form competence 

approach in complex 

training of specialists of 

the second stage of 

education. 

Learning outcomes: 
To show the knowledge 

gained at the level of 

higher professional 

education, which is the 

basis or opportunity for 

the original 

development or 

application of ideas, 

often in the context of 

scientific research  

Formed competencies: 

have the ability to prepare 

analytical materials for 

evaluating economic 

policy measures and 

making strategic decisions 

at the micro level 

Модуль коды: MMEA 2   

Модуль атауы: Микро- и 

макроэкономиқалық талдау 

Пән атауы: Инвестициялық 

жоспарлау  

Пререквизиттер: 
макроэкономика 

Постреквизиттер: 

Мaкроэкономика 

(жетілдірілген) 

Мақсаты: заманауи әдістер, 

тәсілдер мен технологиялар 

көмегімен қаржылық және 

инвестициялық қызметті 

жоспарлау дағдыларын 

қалыптастыру 

Код модуля: MMEA 2  

Название модуля: Микро- и 

макроэкономический анализ 

Название дисциплины: 
Инвестиционное 

планирование 

Пререквизиты: 

макроэкономика 

Постреквизиты: 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Цель: формирование 

навыков планирования 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности с помощью 

Сode of module: MMEA 

2  

Name of module: Micro- 

and macroeconomic 

analysis 

Name of discipline: 

Investment planning 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: 

Macroeconomics 

(advanced level)  

Purpose: formation of 

financial and investment 

activity planning skills 

using modern methods, 



Қысқаша сипаттамасы: 

Курс инвестициялық 

жоспарлау практикасын оның 

барлық көріністерінде ашады 

және кәсіпорын (ұйым) 

қызметінің мақсаттарын, 

стратегиясын айқындау, 

перспективаға арналған іс-

қимыл жоспарын әзірлеу, 

қойылған мақсаттарға қол 

жеткізу үшін инвестициялар 

сомасын айқындау және 

жобаға инвестициялық 

шығындардың тиімділігін 

бағалау білігін қарайды. 

Оқыту нәтижелері: Жобалар 

мен бағдарламаларды талдау 

және бағалау, жобалық 

басқару саласындағы 

заманауи қазақстандық және 

шетелдік стандарттар 

негізінде оларды іске асыру 

процесін бақылау; 

Кәсіби дамудың 

маңыздылығын бағалау; 

кәсіпорынның, аймақтың 

немесе саланың 

экономикалық көрсеткіштерін 

жүйелі талдауды және 

экономикалық жағдайын 

болжауды таңдау және 

қолдану. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

инвестициялау мен 

қаржыландырудың әртүрлі 

жағдайларында 

инвестициялық жобаларға 

бағалау жүргізу, ұзақ мерзімді 

инвестицияларды 

жоспарлаудың әртүрлі 

әдістерін және оларды 

қаржыландыру көздерін 

қолдану; қаржылық және 

инвестициялық жоспарлау 

мәселелері бойынша өз 

ұстанымын білдіру және 

негіздеу 

современных методов, 

приемов и технологий 

Краткое описание: Курс 

раскрывает практику 

инвестиционного 

планирования во всех ее 

проявлениях и рассматривает 

умение определять цели, 

стратегию деятельности 

предприятия (организации), 

разрабатывать план действий 

на перспективу, определять 

сумму инвестиций для 

достижения поставленных 

целей и оценивать 

эффективность 

инвестиционных затрат в 

проект. 

Результаты обучения: 

Анализировать и оценивать 

проекты и программы, 

контролировать процесс их 

реализации на основе 

современных казахстанских 

и зарубежных стандартов в 

области проектного 

управления ; 

Оценивать  важность 

профессионального развития; 

выбирать и применять 

системный анализ 

экономических показателей и 

прогнозирования 

экономического состояния 

предприятия, региона или 

отрасли. 

Формируемые компетенции: 

проводить оценку 

инвестиционных проектов 

при различных условиях 

инвестирования и 

финансирования, применять 

различные методы 

планирования долгосрочных 

инвестиций и источников их 

финансирования; выражать и 

обосновывать свою позицию 

по вопросам финансового 

иинвестиционного 

планирования  

techniques and 

technologies 

Brief description: The 

course reveals the practice 

of investment planning in 

all its manifestations and 

considers the ability to 

determine the goals, 

strategy of the enterprise 

(organization), develop an 

action plan for the future, 

determine the amount of 

investment to achieve the 

goals and evaluate the 

effectiveness of 

investment costs in the 

project. 

Learning outcomes: 
Analyze and evaluate 

projects and programs, 

monitor the process of 

their implementation on 

the basis of modern 

Kazakh and foreign 

standards in the field of 

project management; 

To assess the 

importance of 

professional 

development; to choose 

and apply a systematic 

analysis of economic 

indicators and 

forecasting of the 

economic state of an 

enterprise, region or 

industry. 

Formed competencies: 
evaluate investment 

projects under different 

conditions of investment 

and financing, apply 

various methods of 

planning long-term 

investments and sources of 

their financing; express 

and justify their position 

on financial and 

investment planning 

Модуль коды: MMEA 2 

Модуль атауы: Микро- и 

макроэкономиқалық талдау 

Пән атауы: Макроэкономика 

(жетілдірілген)  

Пререквизиттер: 

Код модуля: MMEA 2  

Название модуля: Микро- и 

макроэкономический анализ 

Название дисциплины: 
Макроэкономика 

(продвинутый уровень)  

Сode of module: MMEA 

2  

Name of module: Micro- 

and macroeconomic 

analysis 

Name of discipline: 



Макроэкономика 

Постреквизиттер: Зерттеу 

практикасы 

Мақсаты: экономикалық 

білімнің барлық жүйесінің 

негізін құрайтын іргелі 

экономикалық ғылыммен 

танысу және ғылыми 

экономикалық дүниетанымды 

қалыптастыру; макро деңгейдегі 

экономикалық құбылыстар мен 

процестерді зерттеудің 

әдіснамасы мен құралдарын 

игеру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс магистрлерде 

макроэкономикалық деңгейде 

экономикалық агенттердің 

мінез-құлқының 

ерекшеліктерін тереңірек 

түсінуді қалыптастыру, ақша 

айналымы, қаржы-несиелік 

және өндірістік секторлар 

мәселелерін шешуде дұрыс 

бағдарлануға, экономикалық 

мақсаттылықты ескере 

отырып, олардың кәсіби 

қызметімен байланысты 

міндеттерді қоюға және 

шешуге мүмкіндік беретін 

ұлттық деңгейде 

экономиканың даму 

заңдылықтарын білуді 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: Көбінесе 

ғылыми зерттеулер аясында 

бастапқы дамыту немесе 

қолдану үшін негіз немесе 

мүмкіндік болып табылатын 

идеяларды дамыту немесе 

қолдану үшін жоғары кәсіби 

білім деңгейінде алынған 

білімді көрсету; 

Экономика саласында 

қабылданатын және іске 

асырылатын шешімдерді 

негіздеуге, техникалық-

экономикалық талдау жүргізу 

әдістерін талдау  

Қалыптасатын құзыреттер: 

Белгісіздік факторын ескере 

отырып, макроэкономикалық 

жобалардың тиімділігін 

бағалау қабілетіне ие болу; 

экономикалық есептеулер 

жүргізу үшін 

Пререквизиты: 

Макроэкономика 

Постреквизиты: 

Исследовательская практика 

Цель: ознакомление с 

фундаментальной 

экономической наукой, 

лежащей в основе всей 

системы экономических 

знаний и формирование 

научного экономического 

мировоззрения; овладение 

методологией и 

инструментарием 

исследования экономических 

явлений и процессов на 

макроуровне. 

Краткое описание: Курс 

дает сформирование у 

магистров  

более глубокого понимания 

особенностей  

поведения  экономических  

аспектов  на  

макроэкономическом  

уровне,  овладение  

знаниями  закономерностей  

развития  экономики  на  

национальном  уровне,  

позволяющим  им  правильно  

ориентироваться  в  решении  

проблем  денежного  

обращения,  финансово-

кредитного  и  

производственного  

секторов,  ставить  и  

решать  задачи,  связанные  с  

их  профессиональной  

деятельностью,  с  учетом  

экономической 

целесообразности.  

Результаты обучения: 
Показать знания полученные 

на уровне высшего 

профессионального 

образования, которые 

являются основой или 

возможностью для 

оригинального развития или 

применения идей, часто в 

контексте научных 

исследований; 

Анализировать методы 

проведения технико-

экономического анализа, к 

обоснованию принимаемых и 

Macroeconomics 

(advanced level) 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Research 

practice  

Purpose: familiarization 

with the fundamental 

economic science 

underlying the entire 

system of economic 

knowledge and the 

formation of a scientific 

economic worldview; 

mastering the 

methodology and tools for 

the study of economic 

phenomena and processes 

at the macro level. 

Brief description: The 

course gives masters a 

deeper understanding of 

the behavior of economic 

agents at the 

macroeconomic level, 

mastering the knowledge 

of the laws of economic 

development at the 

national level, allowing 

them to properly navigate 

in solving problems of 

money circulation, 

financial,credit and 

manufacturing sectors, to 

set and solve problems 

related to their 

professional activities, 

taking into account 

economic feasibility. 

Learning outcomes: 
To show the knowledge 

gained at the level of 

higher professional 

education, which is the 

basis or opportunity for 

the original 

development or 

application of ideas, 

often in the context of 

scientific research; 

To analyze the methods 

of technical and 

economic analysis, to 

substantiate the 

decisions taken and 

implemented in the 



макроэкономикалық 

ақпараттың әртүрлі көздерін 

талдау және пайдалану 

қабілетіне ие болу 

реализуемых решений в 

области  экономики 

Формируемые компетенции: 

Обладать способностью 

оценивать эффективность 

макроэкономических 

проектов с учётом фактора 

неопределённости; 

способностью анализировать 

и использовать различные 

источники 

макроэкономической 

информации для проведения 

экономических расчётов  

field of economics  

Formed competencies: 
Have the ability to 

evaluate the effectiveness 

of macroeconomic 

projects taking into 

account the uncertainty 

factor; the ability to 

analyze and use various 

sources of macroeconomic 

information for economic 

calculations 

Модуль коды: MMEA 2    

Модуль атауы: 

Микро- и макроэкономиқалық 

талдау 

Пән атауы: Жаңа 

экономикалық даму 

жағдайындағы институттарды 

жаңғырту 

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Постреквизиттер: Зерттеу 

практикасы 

Мақсаты: меншіктің барлық 

нысанындағы шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің 

экономикалық қызмет 

жағдайларын ырықтандыру, 

қолайлы бизнес-ахуалды 

қалыптастыру негізінде жаңа 

экономикалық даму жағдайында 

институттарды жаңғырту үшін 

ынталандырулар жасау 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курсты оқу қазіргі 

Қазақстанның экономикалық 

дамуына әсер ететін 

объективті және субъективті 

факторларды ұғынуға 

мүмкіндік береді, жаңа 

экономикалық даму 

жағдайында институттарды 

экономикалық және 

әлеуметтік жаңғыртуға 

теориялық-әдіснамалық 

тәсілдерді зерттеуге 

бағытталған. 

Оқыту нәтижелері: Жаңа 

белгісіз жағдайларда зерттеу 

міндеттерін шешу үшін 

халықаралық маңызы бар 

пәндерді оқу шеңберінде 

алынған білімді 

Код модуля: MMEA 2  

Название модуля: Микро- и 

макроэкономический анализ 

Название дисциплины: 
Модернизация институтов в 

условиях нового 

экономического развития     

Пререквизиты: 
макроэкономика 

Постреквизиты: 
Исследовательская практика 

Цель: создание стимулов 

для модернизации 

институтов в условиях 

нового экономического 

развития на основе 

либерализации условий экон

омической деятельности 

субъектов хозяйствования 

всех форм собственности, 

формирования 

благоприятного бизнес-

климата  

Краткое описание: 
Изучение данного курса дает 

осмысление объективных и 

субъективных факторов, 

влияющих на экономическое 

развитие современного 

Казахстана, направлена на 

изучение теоретико-

методологических подходов 

к экономической и 

социальной модернизации 

институтов в условиях 

нового экономического 

развития.   

Результаты обучения: 
Интегрировать знания, 

полученные в рамках 

изучения дисциплин 

международного значения, 

Сode of module: MMEA 

2  

Name of module: Micro- 

and macroeconomic 

analysis 

Name of discipline: 

Modernization of 

institutions in the context 

of new economic 

development        

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Research 

practice  

Purpose: creation of 

incentives for the 

modernization of 

institutions in the context 

of new economic 

development based on the 

liberalization of the 

conditions of economic 

activity of business entities 

of all forms of ownership, 

the formation of a 

favorable business climate 

Brief description: The 

study of this course 

provides insight into the 

objective and subjective 

factors affecting the 

economic development of 

modern Kazakhstan, 

aimed at the study of 

theoretical and 

methodological 

approaches to the 

economic and social 

modernization of 

institutions in the new 

economic development. 

Learning outcomes: 



интеграциялау; 

Экономиканың жаһандану 

процестерінің дамуы 

жағдайындағы әлеуметтік-

экономикалық процестердің 

жағдайын бағалау  

Қалыптасатын құзыреттер: 

жаңа экономикалық даму 

жағдайындағы институттарды 

модернизациялаудың саяси, 

әлеуметтік-мәдени, 

экономикалық факторларын 

талдау және түсіндіру 

қабілетіне ие болу  

для решения 

исследовательских задач в 

новых неопределенных 

условиях; 

Оценивать состояние 

социально-экономических 

процессов в условиях 

развития процессов 

глобализации экономики 

Формируемые компетенции: 
обладать способностью 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

модернизации институтов в 

условиях нового 

экономического развития  

Integrate the knowledge 

gained in the 

framework of the study 

of disciplines of 

international 

importance to solve 

research problems in 

new uncertain 

conditions; 

To assess the state of 

socio-economic 

processes in the context 

of the development of 

the processes of 

economic globalization  

Formed competencies: 
have the ability to analyze 

and explain political, 

socio-cultural, economic 

factors of modernization 

of institutions in the 

context of new economic 

development 

Модуль коды: MMEA 2   

Модуль атауы: Микро- и 

макроэкономиқалық талдау 

Пән атауы: Экономика 

саласындағы ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру 

әдістемесі 

Пререквизиттер: Экономика 

және кәсіпкерлік принциптері 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: ғылыми таным 

әдіснамасының іргелі 

мәселелерін қалыптастыру, 

экономикалық ғылымдар 

жүйесіндегі зерттеу әдістерінің 

орнын, орны мен рөлін анықтау, 

Экономикалық зерттеулер 

әдістерінің жалпы 

методологиялық негіздерін 

жетілдіру және одан әрі дамыту 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пәнді оқу негізінде ғылыми 

білім мен ғылыми әдістерді 

дамытудың, экономикалық 

теорияны саралау мен 

кәсіпқойландырудың 

объективті процестері жатыр. 

Зерттеу экономикадағы 

ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру экономикалық 

теорияны ғылыми пәндердің 

Код модуля: MMEA 2  

Название модуля: Микро- и 

макроэкономический анализ 

Название дисциплины: 

Методика и организация 

научных исследований в 

экономике  

Пререквизиты: Принципы 

экономики и  

предпринимательства 

Постреквизиты: 
Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Цель: формирование 

фундаментальных проблем 

методологии научного позна

ния, выявление положения, 

места и 

роли методов исследования в

 системе экономических 

наук, совершенствование и 

дальнейшее развитие 

общеметодологических 

основ методов экономически

х исследований 

Краткое описание: В основе 

изучения данной 

дисцитплины лежат 

объективные процессы 

развития научного знания и 

научных методов, 

дифференциации и 

профессионализации 

Сode of module: MMEA 

2  

Name of module: Micro- 

and macroeconomic 

analysis 

Name of discipline: 

Methodology and 

organization of scientific 

research in Economics 

management 

Prerequisites: Principles 

of Economics and 

entrepreneurship 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: formation of 

fundamental problems of 

the methodology of 

scientific cognition, 

identification of the 

position, place and role of 

research methods in the 

system of economic 

sciences, improvement and 

further development of the 

general methodological 

foundations of economic 

research methods 

Brief description: The 

study of this discipline is 

based on objective 

processes of development 



жалпы жүйесіне енгізудің 

қажетті шарты болып 

табылады. Жалпы ғылыми 

әдіснаманың органикалық 

бөлігі ретінде экономикалық 

зерттеу әдіснамасын игеру 

шаруашылық өмірді 

ұйымдастырудағы 

өзгерістерге байланысты 

құбылыстардың кең ауқымын 

талдауға ықпал етеді. 

Оқыту нәтижелері: Көбінесе 

ғылыми зерттеулер аясында 

бастапқы дамыту немесе 

қолдану үшін негіз немесе 

мүмкіндік болып табылатын 

идеяларды дамыту немесе 

қолдану үшін жоғары кәсіби 

білім деңгейінде алынған 

білімді көрсету; 

Диссертация, ғылыми мақала, 

есеп, аналитикалық жазба 

және т. б. түрінде ғылыми-

зерттеу және аналитикалық 

жұмыстың нәтижелерін 

қорытындылау; 

Кәсіби дамудың 

маңыздылығын бағалау; 

кәсіпорынның, аймақтың 

немесе саланың 

экономикалық көрсеткіштерін 

жүйелі талдауды және 

экономикалық жағдайын 

болжауды таңдау және 

қолдану.   

Қалыптасатын құзыреттер: 

экономиканы зерттеудің 

заманауи әдістерін қолдана 

отырып, тиісті кәсіби салада 

ғылыми-зерттеу қызметін 

дербес жүзеге асыру 

қабілетіне ие болу 

экономической теории. 

Изучение организация 

научных исследований в 

экономике является 

необходимым условием 

включения экономической 

теории в общую систему 

научных дисциплин. 

Освоение методологии 

экономического 

исследования как 

органической части 

общенаучной методологии 

способствует анализу 

широкого круга явлений, 

связанных с изменениями в 

организации хозяйственной 

жизни.  

Результаты обучения: 

Показать знания полученные 

на уровне высшего 

профессионального 

образования, которые 

являются основой или 

возможностью для 

оригинального развития или 

применения идей, часто в 

контексте научных 

исследований; 

Обобщить результаты 

научно-исследовательской и 

аналитической работы в виде 

диссертации, научной статьи, 

отчета, аналитической 

записки и др.; 

Оценивать  важность 

профессионального развития; 

выбирать и применять 

системный анализ 

экономических показателей и 

прогнозирования 

экономического состояния 

предприятия, региона или 

отрасли  

Формируемые компетенции: 
обладать способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования экономики 

of scientific knowledge 

and scientific methods, 

differentiation and 

professionalization of 

economic theory. The 

organization of scientific 

research in Economics is a 

necessary condition for the 

inclusion of economic 

theory in the General 

system of scientific 

disciplines. The 

development of the 

methodology of economic 

research as an organic part 

of the General scientific 

methodology contributes 

to the analysis of a wide 

range of phenomena 

related to changes in the 

organization of economic 

life. 

Learning outcomes: 

To show the knowledge 

gained at the level of 

higher professional 

education, which is the 

basis or opportunity for 

the original 

development or 

application of ideas, 

often in the context of 

scientific research; 

To summarize the 

results of research and 

analytical work in the 

form of a dissertation, 

scientific article, report, 

analytical note, etc.; 

To assess the 

importance of 

professional 

development; to choose 

and apply a systematic 

analysis of economic 

indicators and 

forecasting of the 

economic state of an 

enterprise, region or 

industry  

Formed competencies: 
have the ability to 

independently carry out 

research activities in the 

relevant professional field 

using modern methods of 



economic research 

Модуль коды: MMEA 2   

Модуль атауы: Микро- и 

макроэкономиқалық талдау 

Пән атауы: Экономикалық 

пәндерді оқыту әдістемесі 

Пререквизиттер: Экономика 

және кәсіпкерлік принциптері 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау  

Мақсаты: білім алушыларда 

педагогикалық қызмет 

саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды 

қалыптастыру, ЖОО-да әр түрлі 

экономикалық пәндер 

оқытушысының кәсіби 

қызметінің әр түрін орындауға 

құзыреттілікті қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс магистранттарға 

экономикалық пәндерді 

оқытуда педагогикалық 

процесті басқарудың жалпы 

түсініктері мен элементтерін 

қолдануға үйретеді. Заманауи 

әдістемелік тәсілдердің 

көмегімен білім алушылардың 

оқу процесінің негізгі 

нысандарындағы ойлау 

белсенділігін жандандырады. 

Экономикалық пәндерді 

оқыту әдістемесін табысты 

қолдану бойынша теориялық 

негіздер мен практикалық 

дағдыларды қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: Көбінесе 

ғылыми зерттеулер аясында 

бастапқы дамыту немесе 

қолдану үшін негіз немесе 

мүмкіндік болып табылатын 

идеяларды дамыту немесе 

қолдану үшін жоғары кәсіби 

білім деңгейінде алынған 

білімді көрсету; 

Кәсіби дамудың 

маңыздылығын бағалау; 

кәсіпорынның, аймақтың 

немесе саланың 

экономикалық көрсеткіштерін 

жүйелі талдауды және 

экономикалық жағдайын 

болжауды таңдау және 

қолдану.   

Қалыптасатын құзыреттер: 

Код модуля: MMEA 2  

Название модуля: Микро- и 

макроэкономический анализ 

Название дисциплины: 

Методика преподавания 

экономических дисциплин 

Пререквизиты: Принципы 

экономики и  

предпринимательства 

Постреквизиты: 

Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Цель: формирование у 

обучающихся теоретических 

знаний и практических 

навыков в области 

педагогической 

деятельности, формирование 

компетенций к выполнению 

различных видов 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

различных экономических ди

сциплин в ВУЗе. 

Краткое описание: Данный 

курс учит магистрантов 

применять общие понятия и 

элементы управления 

педагогическим процессом к 

преподаванию 

экономических дисциплин. С 

помощью современных 

методических приемов 

активизирует мыслительную 

деятельность обучающихся в 

основных формах учебного 

процесса. Рассматривает 

теоретические основы и 

практических навыков по 

успешному применению 

методики преподавания 

экономических дисциплин. 

Результаты обучения: 
Показать знания полученные 

на уровне высшего 

профессионального 

образования, которые 

являются основой или 

возможностью для 

оригинального развития или 

применения идей, часто в 

контексте научных 

исследований; 

Оценивать  важность 

профессионального развития; 

Сode of module: MMEA 

2  

Name of module: Micro- 

and macroeconomic 

analysis 

Name of discipline: 

Methods of teaching 

economic disciplines  

Prerequisites: Principles 

of Economics and 

entrepreneurship 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis  

Purpose: the formation of 

students' theoretical 

knowledge and practical 

skills in the field of 

pedagogical activity, the 

formation of competencies 

to perform various types 

of professional activities 

of a teacher of various 

economic disciplines at a 

university. 

Brief description: This 

course teaches 

undergraduates to apply 

general concepts and 

control elements of the 

pedagogical process to the 

teaching of economic 

disciplines. With the help 

of modern methodological 

techniques, it activates the 

mental activity of students 

in the main forms of the 

educational process. 

Examines the theoretical 

foundations and practical 

skills for the successful 

application of the 

methodology of teaching 

economic disciplines. 

Learning outcomes: 
To show the knowledge 

gained at the level of 

higher professional 

education, which is the 

basis or opportunity for 

the original 

development or 

application of ideas, 

often in the context of 

scientific research; 



Жұмысшыларды, 

қызметшілерді және орта 

буын мамандарын даярлаудың 

педагогикалық процесін 

тиімді ұйымдастыру мен 

басқаруды қамтамасыз ету 

үшін кәсіби-педагогикалық 

функцияларды орындау 

қабілетіне ие болу  

выбирать и применять 

системный анализ 

экономических показателей и 

прогнозирования 

экономического состояния 

предприятия, региона или 

отрасли. 

Формируемые компетенции: 
Обладать способностью 

выполнять профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена   

To assess the 

importance of 

professional 

development; to choose 

and apply a systematic 

analysis of economic 

indicators and 

forecasting of the 

economic state of an 

enterprise, region or 

industry.  

Formed competencies: 
Have the ability to 

perform professional and 

pedagogical functions to 

ensure the effective 

organization and 

management of the 

pedagogical process of 

training workers, 

employees and mid-level 

specialists 

Модуль коды: AMEP 4 

Модуль атауы: 

Экономикалық процестерді 

талдау және модельдеу 

Пән атауы: Компанияның 

инновациялық жобаларының 

тәуекелдерін талдау және 

басқару  

Пререквизиттер: Экономика 

және кәсіпкерлік принциптері 

Постреквизиттер: Жаһандық 

экономика және компанияларды 

интернационалдандыру 

Мақсаты: Кәсіпорында 

тәуекелдерді басқару туралы; 

тәуекелдерді басқаруды таңдау 

және әдістері туралы; 

кәсіпорындар мен ұйымдардың 

тәуекелдерін басқару 

алгоритмдерінің, рәсімдерінің, 

тәсілдері мен әдістерінің 

жиынтығы туралы білімді, 

іскерлікті және дағдыларды 

қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс қолданбалы сипатқа ие, 

студенттерге кәсіби білім 

жиынтығын, саладағы тиімді 

кәсіби қызмет үшін еңбек 

функцияларын алуға 

мүмкіндік береді: контекстті 

анықтау, сәйкестендіру, 

тәуекелдерді талдау және 

қауіп факторларына әсер ету 

Код модуля: AMEP 4 

Название модуля: Анализ и 

моделирование 

экономических процессов 

Название дисциплины: 

Анализ и управление 

рисками бизнес-процессов 

компании 

Пререквизиты: Принципы 

экономики и  

предпринимательства 

Постреквизиты: Глобальная 

экономика и 

интернационализация 

компаний 

Цель: Формирование 

знаний, умений и навыков об 

управлении рисками на 

предприятии; о выборе и 

методах управления 

рисками; о совокупности 

алгоритмов, процедур, 

приемов и методов 

управления рисками 

предприятий и организаций 

Краткое описание: Курс 

имеет прикладной характер, 

позволяет обучающимся 

приобрести набор 

профессиональных знаний, 

трудовых функций для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности в сфере: 

Сode of module: AMEP 4 

Name of module: 
Analysis and modeling of 

economic processes 

Name of discipline: 

Analysis and risk 

management of the 

company's business 

processes                                 

Prerequisites: Principles 

of Economics and 

entrepreneurship 

Postrequisites: The global 

economy and the 

internationalization of 

companies 

Purpose: Formation of 

knowledge, skills and 

abilities about risk 

management at the 

enterprise; about the 

choice and methods of risk 

management; about the set 

of algorithms, procedures, 

techniques and methods of 

risk management of 

enterprises and 

organizations 

Brief description: The 

course has an applied 

nature, allows students to 

acquire a set of 

professional knowledge, 

labor functions for 



шараларын әзірлеу. 

Оқыту нәтижелері: 
Кәсіпорынның өндірістік-

шаруашылық қызметін 

экономикалық талдаудың 

арнайы әдістерін қолдану; 

Бизнес саласындағы 

проблемаларды 

диагностикалау, бағалау, 

шешу және мүмкіндіктерді 

табу үшін талдамалық 

дағдыларды әзірлеу 

Қалыптасатын құзыреттер: 

активтерді бағалау, айналым 

капиталын басқару, 

инвестициялық шешімдер 

қабылдау, қаржыландыру 

бойынша шешімдер қабылдау, 

дивидендтік саясат пен 

капитал құрылымын 

қалыптастыру үшін, оның 

ішінде жаһандану жағдайында 

әлемдік нарықтардағы 

операцияларға байланысты 

шешімдер қабылдау кезінде 

қаржылық менеджменттің 

негізгі әдістерін қолдану білігі 

определение контекста, 

идентификация, анализ 

рисков и выработка 

мероприятий по воздействию 

на факторы риска. 

Результаты обучения: 
Применять специальные 

методы экономического 

анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

Разработать аналитические 

навыки для диагностики, 

оценки, решения проблем и 

нахождения возможностей в 

сфере бизнеса 

Формируемые компетенции: 

умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

effective professional 

activity in the field: 

determining the context, 

identifying, analyzing 

risks and developing 

measures to influence risk 

factors. 

Learning outcomes: 
Apply special methods 

of economic analysis of 

production and 

economic activity of the 

enterprise; 

Apply special methods 

of economic analysis of 

production and 

economic activity of the 

enterprise 

Formed competencies: 

the ability to apply the 

basic methods of financial 

management for asset 

valuation, working capital 

management, investment 

decisions, financing 

decisions, the formation of 

dividend policy and capital 

structure, including when 

making decisions related 

to operations on world 

markets in the context of 

globalization 

 Модуль коды: AMEP 4 

Модуль атауы: 

Экономикалық процестерді 

талдау және модельдеу 

Пән атауы: Өңірдің 

әлеуметтік-экономикалық 

процестерін талдау және 

бағалау 

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Постреквизиттер: Өңірлік 

аграрлық азық-түлік нарығының 

инфрақұрылымы 

Мақсаты: аумақтарды 

әлеуметтік-экономикалық 

дамытудың ерекшеліктерін, 

басымдықтарын және 

стратегиясын, өңірлік 

экономика мен әлеуметтік 

саланы зерттеу әдістерін 

қолдану, сондай-ақ ұлттық және 

әлемдік экономикада болып 

жатқан серпінді өзгерістерді 

ескере отырып, әмбебап 

Код модуля: AMEP 4 

Название модуля: Анализ и 

моделирование 

экономических процессов 

Название дисциплины: 

Анализ и оценка  социально-

экономических процессов  

региона 

Пререквизиты: 

макроэкономика 

Постреквизиты: 

Инфрастурктура 

регионального 

агропродовольственного 

рынка 

Цель: определение 

особенностей, приоритетов и 

стратегии социально-

экономического развития 

территорий, применением 

методов исследования 

региональной экономики и 

социальной сферы, а также 

развития универсальных 

Сode of module: AMEP 4 

Name of module: 
Analysis and modeling of 

economic processes 

Name of discipline: 

Analysis and assessment 

of socio-economic 

processes in the region 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: 

Infrastructure of the 

regional agri-food market 

Purpose: determination of 

the features, priorities and 

strategies of socio-

economic development of 

territories, the use of 

research methods of 

regional economy and 

social sphere, as well as 

the development of 

universal competencies 

and the basis for the 



құзыреттерді дамыту және 

кәсіби құзыреттерді дамыту 

үшін негіздерді айқындау 

Қысқаша сипаттамасы: 
Өңірлердің әлеуметтік-

экономикалық дамуын 

талдаудың теориялық және 

әдіснамалық тәсілдерімен, 

Қазақстан өңірлерінде болып 

жатқан әлеуметтік-

экономикалық өзгерістердің 

сипаты туралы тұрақты 

түсініктерді қалыптастыруда, 

әлеуметтік-экономикалық 

процестерді зерттеу және талдау 

әдістерін меңгеруде, арнайы 

білімдерден, зерттеу 

дағдыларынан басқа 

қалыптастыруда танысу береді. 

Оқыту нәтижелері: 
Халықтың экономикалық 

және әлеуметтік дамуындағы 

жекелеген нарық субъектілері 

қабылдаған шешімдердің 

салдарын болжау; 

Экономиканың жаһандану 

процестерінің дамуы 

жағдайындағы әлеуметтік-

экономикалық процестердің 

жағдайын бағалау; 

Кәсіби дамудың 

маңыздылығын бағалау; 

кәсіпорынның, аймақтың 

немесе саланың 

экономикалық көрсеткіштерін 

жүйелі талдауды және 

экономикалық жағдайын 

болжауды таңдау және 

қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер: 
үлгілік әдістемелер мен 

қолданыстағы нормативтік-

құқықтық база негізінде 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін 

сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу қабілеті; кәсіби 

міндеттерді шешу үшін 

қажетті деректерді жинау, 

талдау, жүйелеу, бағалау және 

интерпретациялауды жүзеге 

асыру қабілеті; ықтимал 

экономикалық тәуекелдерге 

талдау жүргізу және бағалау, 

компетенций и основы для 

развития профессиональных 

компетенций с учетом 

динамичных изменений 

происходящих в 

национальной и мировой 

экономике 

Краткое описание: Дает 

ознакомление с 

теоретическими и 

методологическими 

подходами к анализу 

социально-экономического 

развития регионов, в 

формировании устойчивых 

представлений о характере 

социально-экономических 

изменений происходящих в 

регионах Казахстана, 

овладение методами 

исследования и анализа 

социально-экономических 

процессов, формирование 

помимо специальных знаний, 

исследовательских навыков. 

Результаты обучения: 
Прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

отдельными субъектами 

рынка в экономическом и 

социальном развитии жизни 

населения; 

Оценивать состояние 

социально-экономических 

процессов в условиях 

развития процессов 

глобализации экономики; 

Оценивать  важность 

профессионального развития; 

выбирать и применять 

системный анализ 

экономических показателей и 

прогнозирования 

экономического состояния 

предприятия, региона или 

отрасли 

Формируемые компетенции: 
способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; способность 

development of 

professional competencies, 

taking into account the 

dynamic changes taking 

place in the national and 

global economy 

Brief description: It 

provides familiarization 

with theoretical and 

methodological 

approaches to the analysis 

of socio-economic 

development of regions, in 

the formation of stable 

ideas about the nature of 

socio-economic changes 

taking place in the regions 

of Kazakhstan, mastering 

the methods of research 

and analysis of socio-

economic processes, the 

formation of special 

knowledge, research skills. 

Learning outcomes: 
To predict the 

consequences of 

decisions made by 

individual market 

participants in the 

economic and social 

development of the 

population's life; 

To assess the state of 

socio-economic 

processes in the context 

of the development of 

the processes of 

economic globalization; 

To assess the 

importance of 

professional 

development; to choose 

and apply a systematic 

analysis of economic 

indicators and 

forecasting of the 

economic state of an 

enterprise, region or 

industry.  

Formed competencies: 

the ability to calculate 

economic and socio-

economic indicators 

characterizing the 

activities of economic 

entities on the basis of 



өңірлердің экономикалық 

қауіпсіздігіне негізгі қауіп-

қатерлердің даму серпінінің 

болжамдарын жасау және 

негіздеу қабілеті 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

способность проводить 

анализ и давать оценку 

возможных экономических 

рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической 

безопасности регионов 

standard methods and the 

current regulatory 

framework; the ability to 

collect, analyze, 

systematize, evaluate and 

interpret data necessary for 

solving professional tasks; 

the ability to analyze and 

assess possible economic 

risks, make and justify 

forecasts of the dynamics 

of the development of the 

main threats to the 

economic security of 

regions  

 Модуль коды: AMEP 4 

Модуль атауы: 

Экономикалық процестерді 

талдау және модельдеу 

Пән атауы: Экономикалық 

талдаудың заманауи 

математикалық құралдары 

Пререквизиттер: 

Экономикадағы математик 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: мемлекеттік және 

жеке құрылымдарда жұмыс 

істеу үшін қажетті 

Экономикалық теория мен 

практикаға заманауи 

математикалық аппаратты 

қолдану саласындағы білімді, 

іскерлікті және дағдыларды 

қалыптастыру және меңгеру, 

сондай-ақ экономика саласында 

функционалдық міндеттерді 

орындау үшін қажетті кәсіби 

қасиеттерді, құзыреттерді 

дамыту 

Қысқаша сипаттамасы: 
Курс Мемлекеттік және жеке 

құрылымдарда жұмыс істеу 

үшін қажетті қазіргі заманғы 

математикалық аппаратты 

Экономикалық теория мен 

практикаға қолдану 

саласындағы білімді, 

іскерлікті және дағдыларды 

меңгеруді, сондай-ақ 

экономика саласындағы 

функционалдық міндеттерді 

орындау үшін қажетті кәсіби 

қасиеттерді, құзыреттілікті 

дамытуды қалыптастырады. 

Код модуля: AMEP 4 

Название модуля: Анализ и 

моделирование 

экономических процессов 

Название дисциплины: 
Современный 

математический 

инструментарий 

экономического анализа 

Пререквизиты: математика 

в экономике 

Постреквизиты: 

Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Цель: формирование и 

усвоение знаний, умений и 

навыков в области 

применения современного ма

тематического аппарата 

к экономической теории и 

практике, которые 

необходимы для работы в 

государственных и частных 

структурах, а также развитие 

профессиональных качеств, 

компетенций, необходимых 

для выполнения 

функциональных 

обязанностей в сфере 

экономики 

Краткое описание: Курс 

формирует  усвоение знаний, 

умений и  

навыков в области 

применения современного 

математического аппарата к 

экономической теории и 

практике, которые 

необходимы для работы в 

государственных и частных 

структурах, а также развитие 

Сode of module: AMEP 4 

Name of module: 

Analysis and modeling of 

economic processes 

Name of discipline: 
Modern mathematical 

tools of economic analysis 

Prerequisites: 

mathematics in Economics 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: formation and 

assimilation of knowledge, 

skills and abilities in the 

field of application of 

modern mathematical 

apparatus to economic 

theory and practice, which 

are necessary for work in 

public and private 

structures, as well as the 

development of 

professional qualities, 

competencies necessary to 

perform functional duties 

in the field of economics 

Brief description: The 

course forms the 

assimilation of knowledge 

and skills in the field of 

application of modern 

mathematical apparatus to 

economic theory and 

practice, which are 

necessary for work in 

public and private 

structures, as well as the 

development of 

professional qualities, 

competencies necessary to 



Оқыту нәтижелері: 

Кәсіпорынның өндірістік-

шаруашылық қызметін 

экономикалық талдаудың 

арнайы әдістерін қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер: 
Экономикалық құбылыстарды 

модельдеуде қолданылатын 

негізгі математикалық 

әдістерді білу, мысалы, дөңес 

бағдарламалау, максимум 

принципі, динамикалық 

бағдарламалау, векторлық 

оңтайландыру, қозғалмайтын 

нүктелер туралы теоремалар; 

экономикалық-математикалық 

модельдерді жасау және 

зерттеу кезінде осы әдістерді 

дұрыс қолдана білу; 

Қарапайым дифференциалдық 

теңдеулерді шешу, оңтайлы 

басқару мен динамикалық 

бағдарламалаудың нақты 

есептерін шешу, тепе-теңдікті 

табу дағдылары болуы керек. 

профессиональных 

качеств, компетенций, 

необходимых для 

выполнения 

функциональных 

обязанностей в сфере 

экономики. 

Результаты обучения: 
Применять специальные 

методы экономического 

анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Формируемые компетенции: 

Знать основные 

математические методы, 

применяемые при 

моделировании 

экономических явлений, 

такие как выпуклое 

программирование, принцип 

максимума, динамическое 

программирование, 

векторная оптимизация, 

теоремы о неподвижных 

точках; уметь грамотно 

пользоваться этими 

методами при разработке и 

исследовании экономико-

математических моделей; 

иметь навыки решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений, решения 

конкретных задач 

оптимального управления и 

динамического 

программирования, 

нахождения равновесий. 

perform functional duties 

in the field of Economics. 

Learning outcomes: 

Apply special methods 

of economic analysis of 

production and 

economic activity of the 

enterprise 

Formed competencies: 

To know the basic 

mathematical methods 

used in modeling 

economic phenomena, 

such as convex 

programming, the 

maximum principle, 

dynamic programming, 

vector optimization, fixed 

point theorems; to be able 

to competently use these 

methods in the 

development and research 

of economic and 

mathematical models; to 

have skills in solving 

ordinary differential 

equations, solving specific 

problems of optimal 

control and dynamic 

programming, finding 

equilibria 

 Модуль коды: AMEP 4 

Модуль атауы: 

Экономикалық процестерді 

талдау және модельдеу 

Пән атауы: Экономикалық 

өзгерістер жағдайындағы 

әлеуметтік даму 

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: экономикалық 

өзгерістер жағдайындағы 

заманауи ғылыми тәсілдер мен 

технологиялар негізінде 

аумақтарды әлеуметтік 

Код модуля: AMEP 4 

Название модуля: Анализ и 

моделирование 

экономических процессов 

Название дисциплины: 
Социальное развитие в 

условиях экономических 

изменений 

Пререквизиты: 

макроэкономика 

Постреквизиты: 
Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Цель: выбор и реализация 

стратегических приоритетов 

социального развития 

территорий на основе 

Сode of module: AMEP 4 

Name of module: 

Analysis and modeling of 

economic processes 

Name of discipline: 
Social development in the 

context of economic 

changes 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: selection and 

implementation of 

strategic priorities of 

social development of 



дамытудың стратегиялық 

басымдықтарын таңдау және 

іске асыру 

Қысқаша сипаттамасы: 
Курс әлеуметтік жұмыс 

экономикасының құрамдас 

бөліктерін және қазіргі 

кезеңдегі оның ұйымдарының 

принциптерін, нарықтық 

қатынастардың әлеуметтік 

салаға әсерін зерттейді. 

Оқыту нәтижелері: 
Халықтың экономикалық 

және әлеуметтік дамуындағы 

жекелеген нарық субъектілері 

қабылдаған шешімдердің 

салдарын болжау; 

Экономиканың жаһандану 

процестерінің дамуы 

жағдайындағы әлеуметтік-

экономикалық процестердің 

жағдайын бағалау 

Қалыптасатын құзыреттер: 

кәсіби қызметтің 

басымдықтарын анықтай білу, 

басқарушылық шешімдерді, 

оның ішінде белгісіздік пен 

тәуекелдер жағдайында 

әзірлеу және тиімді орындау, 

экономикалық өзгерістер 

кезінде реттеуші әсер етудің 

барабар құралдары мен 

технологияларын қолдана 

білу; басқарушылық 

шешімдер сапасының 

параметрлерін және әкімшілік 

процестерді жүзеге асыруды 

анықтай білу, ауытқуларды 

анықтау және түзету 

шараларын қабылдай білу 

современных научных 

подходов и технологий в 

условиях экономических 

изменений 

Краткое описание: Курс 

изучает составные   части   

экономики   социальной   

работы   и   принципов   её 

организаций на современном 

этапе, влияние рыночных 

отношений на социальную 

сферу. 

Результаты обучения: 

Прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

отдельными субъектами 

рынка в экономическом и 

социальном развитии жизни 

населения; 

Оценивать состояние 

социально-экономических 

процессов в условиях 

развития процессов 

глобализации экономики 

Формируемые компетенции: 

умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при экономических 

изменениях; умение 

определять параметры 

качества управленческих 

решений и осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и принимать 

корректирующие меры 

territories based on 

modern scientific 

approaches and 

technologies in the context 

of economic changes 

Brief description: The 

course studies the 

components of the 

economics of social work 

and the principles of its 

organizations at the 

present stage, the impact 

of market relations on the 

social sphere. 

Learning outcomes: 

To predict the 

consequences of 

decisions made by 

individual market 

participants in the 

economic and social 

development of the 

population's life; 

To assess the state of 

socio-economic 

processes in the context 

of the development of 

the processes of 

economic globalization  

Formed competencies: 
the ability to determine the 

priorities of professional 

activity, develop and 

effectively execute 

management decisions, 

including in conditions of 

uncertainty and risks, 

apply adequate tools and 

technologies of regulatory 

influence in economic 

changes; the ability to 

determine the quality 

parameters of management 

decisions and the 

implementation of 

administrative processes, 

identify deviations and 

take corrective measures 

 Модуль коды: AMEP 4 

Модуль атауы: 

Экономикалық процестерді 

талдау және модельдеу 

Пән атауы: Фирманың 

экономикалық қауіпсіздігі 

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Код модуля: AMEP 4 

Название модуля: Анализ и 

моделирование 

экономических процессов 

Название дисциплины: 

Экономическая безопасность 

фирмы 

Пререквизиты: 

Сode of module: AMEP 4 

Name of module: 
Analysis and modeling of 

economic processes 

Name of discipline: 

Economic security of the 

company 

Prerequisites: 



Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: корпоративтік 

ресурстарды тиімсіз пайдалану 

салдарынан ықтимал залалдың 

алдын алу үшін кәсіпорын 

(ұйым) қызметіндегі 

дағдарыстық жағдайларды 

уақтылы айқындау бойынша 

білім мен дағдыларды 

қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс кәсіпорынның 

экономикалық қауіпсіздігі 

мазмұнының мәні мен 

негіздерін, жеке тұлғаны, 

қауіпсіздік деңгейінің негізгі 

өлшемдері мен 

көрсеткіштерін, 

коммерциялық тәуекелді 

талдау әдістерін зерттейді. 

Оқыту нәтижелері: 

Кәсіпорынның өндірістік-

шаруашылық қызметін 

экономикалық талдаудың 

арнайы әдістерін қолдану; 

Бизнес саласындағы 

проблемаларды 

диагностикалау, бағалау, 

шешу және мүмкіндіктерді 

табу үшін талдамалық 

дағдыларды әзірлеу 

Қалыптасатын құзыреттер: 
Басқару шешімдерінің 

ұсынылған нұсқаларын сыни 

бағалау және әлеуметтік-

экономикалық тиімділік 

критерийлерін, тәуекелдерді 

және ықтимал әлеуметтік-

экономикалық салдарларды 

ескере отырып, оларды 

жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстарды әзірлеу және 

негіздеу қабілеті 

макроэкономика 

Постреквизиты: 
Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Цель: формирование знаний 

и навыков по 

своевременному 

определению кризисных 

ситуаций в 

деятельности предприятия (о

рганизации) для 

предотвращения возможного 

ущерба вследствие 

неэффективного 

использования 

корпоративных ресурсов 

Краткое описание: Курс 

изучает   сущность и основы 

содержания экономической 

безопасности предприятия, 

личности, основных 

критериев и показателей 

уровня безопасности, 

методов анализа 

коммерческого риска.  

Результаты обучения: 
Применять специальные 

методы экономического 

анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

Разработать аналитические 

навыки для диагностики, 

оценки, решения проблем и 

нахождения возможностей в 

сфере бизнеса 

Формируемые компетенции: 

Способность 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 

Macroeconomics 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: formation of 

knowledge and skills for 

timely identification of 

crisis situations in the 

activities of an enterprise 

(organization) to prevent 

possible damage due to 

inefficient use of corporate 

resources 

Brief description: The 

course studies the essence 

and basics of the content 

of the economic security 

of an enterprise, an 

individual, the main 

criteria and indicators of 

the level of security, 

methods of analyzing 

commercial risk. 

Learning outcomes: 
Apply special methods 

of economic analysis of 

production and 

economic activity of the 

enterprise; 

Apply special methods 

of economic analysis of 

production and 

economic activity of the 

enterprise 

Formed competencies: 

The ability 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 

 


