
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Модуль коды: SCT 1 

Модуль атауы: Ғылыми-

коммуникативтік теория 

Пән атауы: Шет тілі (кәсіби) 

Пререквизиттер: 

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: 

Мәдениетаралық ортада тілдік 

құзыреттілікті бөлу, басқару 

психологиясының дағдыларын 

ашу 

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 

Код модуля: SCT 1 

Название модуля: Научно-

коммуникативная теория 

Название дисциплины: 
Иностранный язык 

(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: 
Разделять языковые 

компетенции в межкультурной 

среде, раскрывать навыки 

психологии управления 

Формируемые компетенции: 

Основные компетенции (ОК) 

– Готовность магистрантов к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, владеть 

практическими способами 

поиска научной и 

профессиональной 

информации с использованием 

современных компьютерных 

Сode of module: SCT 1 

Name of module: Scientific 

and communicative theory 

Name of discipline: 

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 

share language 

competencies in an 

intercultural environment, 

to reveal the skills of 

management psychology 

Formed competencies: 

Core competencies (CC) - 

Readiness of 

undergraduates to 

communicate verbally and 

in writing in the state 

language and a foreign 

language to solve the 

problems of professional 

activity, to know practical 

ways of finding scientific 

and professional 

information using modern 

computer tools, network 



ерекшеліктерін білуі тиіс. 

Мәдениетаралық ғылыми 

қарым-қатынас жағдайындағы 

коммуникативтік мінез-құлық 

ережелерін. Халықаралық 

тәжірибеде қабылданған 

ғылыми еңбектерді рәсімдеуге 

қойылатын талаптарды білуі 

тиіс. 

Арнайы құзыреттер – (АрҚ) 

- ғылыми және ғылыми-

әдістемелік қызметтің 

мақсаттары мен міндеттері 

туралы білімі болу керек; 

 - шет тілді мәдениеттің 

теориялық және әдіснамалық 

негіздерін білу; 

 - практикалық сипаттағы 

нақты әдістемелік міндеттерді 

шешу үшін отандық және 

шетелдік әдістемелік 

мұралардың жетістіктерін, 

шетел тілінде білім берудің 

қазіргі заманғы әдістемелік 

бағыттары мен 

тұжырымдамаларын білу 

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 

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 

мен ерекшеліктерін талдау. 

 Қысқаша сипаттамасы: 

Курс білім алушыларды 

басқару қызметінің 

психологиялық компонентінің 

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 особенностей 

управленческой деятельности с 

целью повышения 

эффективности и качества 

работы в системе управления. 

 Краткое описание: Курс дает 

ознакомление обучающихся с 

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 

management activities in 

order to improve the 

efficiency and quality of 

work in the management 

system. 

 Brief description: The 

course provides students 



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: 
Мәдениетаралық ортада тілдік 

құзыреттілікті бөлу, басқару 

психологиясының дағдыларын 

ашу 

Қалыптасатын құзыреттер: 

өзінің зияткерлік және жалпы 

мәдени деңгейін, тұлғаның 

адамгершілік және дене 

дамуын жетілдіруге қабілетті 

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: 
Разделять языковые 

компетенции в межкультурной 

среде, раскрывать навыки 

психологии управления 

 Формируемые компетенции: 

Способен к 

совершенствованию своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

нравственного и физического 

развития личности 

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 

share language 

competencies in an 

intercultural environment, 

to reveal the skills of 

management psychology 

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: менеджмент 

Пререквизиттер: 
экономикалық теория 

Постреквизиттер: Өндірістік 

практика 

Мақсаты: Магистранттарға 

менеджмент теориясы мен 

практикасы саласында терең 

біліммен қамтамасыз ету, бұл 

нарықтық экономика 

жағдайында университетті 

бітіргеннен кейін басқару 

қызметімен тиімді айналысуға 

мүмкіндік береді. 

 Қысқаша сипаттамасы: 

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: 
Кәсіпорынды басқару 

жөніндегі қызметті 

Код модуля: SCT 1 

Название модуля: Научно-

коммуникативная теория 

Название дисциплины: 

менеджмент   

Пререквизиты: 

экономическая теория 

Постреквизиты: 

Производственная практика 

Цель: Обеспечение 

магистрантов глубокими 

знаниями в области теории и 

практики менеджмента, что 

позволит им по окончании 

университета в условиях 

рыночной экономики 

эффективно заниматься 

управленческой  

деятельностью. 

 Краткое описание: Курс 

ориентирован на подготовку 

высококвалифицированных 

руководителей и специалистов 

для отраслей экономики и 

социальной сферы и бизнеса, 

направлен на привитие 

управленческих навыков и 

обеспечение подготовки 

профессиональных менеджеров 

(руководителей общего 

профиля по всем аспектам 

управленческой деятельности). 

Основной упор делается на 

Сode of module: SCT 1 

Name of module: Scientific 

and communicative theory 

Name of discipline: 

management 

Prerequisites: Economic 

theory 

 Postrequisites: Internship 

Purpose: Providing 

undergraduates with deep 

knowledge in the field of 

theory and practice of 

management, which will 

allow them to graduate from 

the University in a market 

economy to effectively 

engage in management 

activities. 

 Brief description: The 

course introduces students 

to modern ideas about the 

role and multidimensional 

content of the psychological 

component of management 

activities; improving the 

psychological culture of the 

future master for the 

successful implementation 

of professional activities 

and self-improvement. 

Learning outcomes: 
Organize, plan and 

coordinate enterprise 



ұйымдастыру, жоспарлау және 

үйлестіру және оның 

нарықтық стратегиясын 

қалыптастыру 

Қалыптасатын құзыреттер: 

құзыретті: 

- ұйымдағы ғылым және 

кәсіби қызмет түрі ретінде 

менеджмент туралы ұғымды 

анықтауда.  

- менеджментте алынған 

білімді, кәсіби қызмет 

процесінде пайдалану.  

- коммуникативтік және 

ұйымдастырушылық 

дағдыларды қолдануда 

изучение актуальных проблем 

современного менеджмента, 

стратегического управления,  

риск-менеджмента и 

управления инновациями, 

персоналом. 

Результаты обучения: 

Организовывать,  планировать 

и координировать деятельность  

по  управлению предприятием 

и формировать его рыночную 

стратегию 

Формируемые компетенции: 

компетентны: 

- в определении понятия о 

менеджменте, как о науке и 

виде профессиональной 

деятельности в организации.  

- использовать полученные в 

менеджменте знания, в 

процессе профессиональной 

деятельности.  

- в применении 

коммуникативных и 

организационных навыков 

management activities and 

form its market strategy 

Formed competence: 

competent: 

- in the definition of 

management as a science 

and type of professional 

activity in the organization.  

- use the knowledge gained 

in management, in the 

process of professional 

activity.  

- application of 

communication and 

organizational skills 

Модуль коды: ANE 2 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы талдау  

Пән атауы: Микро және 

макроэкономикалық талдау 

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Постреквизиттер: 

Магистранттың эксперименттік-

зерттеу жұмысы 

Мақсаты: нарықты зерттеу, 

сатып алушылардың мінез-

құлқын зерттеу, жағдай мен 

мәселені талдау, 

мүмкіндіктеріне қарай шешім 

қабылдаулары, бәсекеге 

қабілеттілікті арттыру және 

табысты көбейту. Бұл пән 

магистранттың барлық болып 

жатқан үрдістерді макро- және 

микродеңгейде түсінуі үшін 

керек. 

 Қысқаша сипаттамасы: 

"Микро және 

макроэкономикалық талдау" 

курсы - магистратурада білім 

алушыларға микро – 

макроэкономикалық талдау 

әдістерін пайдалана отырып, 

өзінің болашақ мамандану 

пәндері мен нақты - 

Код модуля: ANE 2 

Название модуля: Анализ 

национальной экономики   

Название дисциплины: 

Микро-и макроэкономический  

анализ 

Пререквизиты:  
макроэкономика 

Постреквизиты: 
Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта 

Цель: исследование рынка, 

изучение поведения 

покупателей, анализ ситуации 

и проблемы, их решение с 

учетом имеющихся 

возможностей, повышение 

конкурентоспособности, 

увеличение прибыли. Данная 

дисциплина нужна для того, 

чтобы магистранту понять все 

происходящие процессы на 

макро- и микро- уровне. 

Краткое описание: Курс 

«Микро и макроэкономический 

анализ» - рассматривает 

зависимости и 

взаимозависимости; факторы, 

при которых устанавливается 

рыночное равновесие, а также 

Сode of module: ANE 2 

Name of module: Analysis 

of the national economy  

Name of discipline: Micro-

and macroeconomic 

analysis 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: 

Experimental research work 

of the master student 

Purpose: market research 

study of consumer behavior, 

analysis of the situation and 

problems and their solution 

on existing capacities and 

competitiveness, increase 

profits. This discipline is 

needed in order to understand 

all undergraduates processes 

occurring at the macro and 

micro level. 

Brief description: The 

course "Micro and 

macroeconomic analysis" - 

helps students to master the 

master's degree in parallel 

studied specific economic 

disciplines and disciplines of 

their future specialization 

using the methods of micro-



экономикалық пәндерді қатар 

меңгеруге көмектеседі, 

экономикалық ойлауды және 

болашақ ғылыми, 

педагогикалық немесе 

шаруашылық қызметке 

қажетті экономикалық 

білімдерді хабар беруді 

дамытады. 

Оқыту нәтижелері: Кәсіби 

қызметтегі нарықтық 

экономиканың экономикалық 

заңдарын топтастыру; қазіргі 

әлемде болып жатқан 

жаһандану және 

интернационализация 

процестерін ашу 

Қалыптасатын құзыреттер: 
теория және практиканы, 

сұраныс пен ұсыныстың 

қалыптасуын, салыстырмалы 

статистиканы және сұранысты 

талдауды, еңбекті ұсыну және 

шаруашылық жүргізу 

капиталын, өндіріс және өнім 

шығындарын, бәсекелес 

фирманың пайдасын 

максимизациялау, 

шаруашылық жүргізу 

тәжірибесінде магистранттар 

объективті экономикалық 

заңдылықтардың қызмет ету 

механизмін қолану негіздерін 

игереді.  

проблемы общего 

экономического равновесия, 

основанного на равновесии 

индивидуальных 

хозяйственных единиц; состав 

потоков продукции и потоков 

доходов и, соответственно, 

проблемы производства и 

реализации, механизмы их 

адаптации к рыночному спросу 

и потреблению. 

Результаты обучения: 
Сгруппировать экономические 

законы рыночной экономики в 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

процессы глобализации и 

интернационализации, 

происходящие в современном 

мире 

Формируемые компетенции: 

магистранты будут знать 

основы   использования   

механизма  действия  

объективных  экономических 

законов  в  практике 

хозяйствования, теорию и 

практику, формирование  

спроса  и предложения, 

сравнительную статистику и 

анализ спроса, предложение 

труда и капитала 

домохозяйствами, 

производство и издержки 

производства, максимизацию 

прибыли конкурентной фирмы 

macroeconomic analysis, 

develops economic thinking 

and communication of 

economic knowledge 

necessary for future 

scientific, pedagogical or 

economic activities. 

Learning outcomes: To 

group the economic laws 

of the market economy in 

professional activity; to 

reveal the processes of 

globalization and 

internationalization 

taking place in the 

modern world 

Formed competencies: 
undergraduates will know 

the basics of using the 

mechanism of action of 

objective economic laws in 

management practice, 

theory and practice, the 

formation of supply and 

demand, comparative 

statistics and analysis of the 

demand, the supply of labor 

and capital by households, 

production and production 

costs, profit-maximizing 

competitive firm 

Модуль коды: ANE 2 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы талдау  

Пән атауы: Әлеуметтік-

экономикалық процестерді 

болжау 

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Постреквизиттер: 

Магистранттың эксперименттік-

зерттеу жұмысы 

Мақсаты: басқару шешімдерін 

қабылдаудағы болжаудың рөлін 

зерделеу және эконометрикалық, 

статистикалық және 

экономикалық-математикалық 

әдістер мен модельдер 

көмегімен әлеуметтік-

экономикалық процестерді 

талдау дағдыларын 

Код модуля: ANE 2 

Название модуля: Анализ 

национальной экономики   

Название дисциплины: 
Прогнозирование социально-

экономических процессов 

Пререквизиты:  

макроэкономика 

Постреквизиты: 

Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта 

Цель: изучение роли 

прогнозирования в принятии 

управленческих решений и 

формирование навыков 

анализа социально-

экономических процессов с 

помощью эконометрических, 

статистических и экономико-

Сode of module: ANE 2 

Name of module: Analysis 

of the national economy  

Name of discipline: 
Forecasting of socio-

economic processes 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: 

Experimental research work 

of the master student 

Purpose: the study of the 

role of forecasting in 

management decision-

making and the formation of 

skills for analyzing socio-

economic processes using 

econometric, statistical and 

economic-mathematical 

methods and models 



қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 
Басқарушылық шешімдерді 

қабылдау мен 

қалыптастырудағы болжаудың 

рөлін зерделейді 

эконометрикалық, 

статистикалық және 

экономикалық-математикалық 

әдістер мен модельдердің 

көмегімен әлеуметтік-

экономикалық процестерді 

талдау дағдылары. 

Әлеуметтік-экономикалық 

процестерді болжаудың 

теориялық негіздері, уақыт 

қатарларын болжаудың 

әртүрлі әдістері, соның ішінде 

декомпозициялық талдау, 

бейімделу модельдері және 

ARIMA модельдері 

қарастырылады. 

Оқыту нәтижелері: Негізгі 

құралдар, қорларды басқару, 

шығындарды басқару; 

кәсіпорынның экономикалық 

тиімділігін анықтау бойынша 

типтік әдістемелер негізінде 

аналитикалық есептеулер 

жүргізу; 

Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің сыртқы 

экономикалық қызметін және 

тәуекелдерін жоспарлау және 

болжау; экономикалық 

субъектілердің инновациялық 

дамуын жетілдіру жөніндегі 

іс-шараларды әзірлеу 

Қалыптасатын құзыреттер: 

зерттеу тақырыбы бойынша 

ақпаратты өңдеу, талдау және 

жүйелеу үшін тиісті 

математикалық аппаратты 

және аспаптық құралдарды 

пайдалану қабілеті; саладағы 

инновациялар негізінде жаңа 

бизнес-жобаларды құру 

бойынша бизнес-жоспарларды 

әзірлеу қабілеті; экономика 

мен бизнесте шешімдер 

қабылдауды қолдаудың 

математикалық модельдерін 

әзірлеуді және зерттеуді 

жүзеге асыру қабілеті  

математических методов и 

моделей 

Краткое описание: Изучает 

роль прогнозирования в 

принятии управленческих 

решений и формирование 

навыков анализа социально-

экономических процессов с 

помощью эконометрических, 

статистических и экономико-

математических методов и 

моделей. Рассматриваются 

теоретические основы 

прогнозирования социально-

экономических процессов, 

различные методы 

прогнозирования временных 

рядов, в том числе 

декомпозиционный анализ, 

адаптивные модели и ARIMA 

модели 

Результаты обучения: Вести 

аналитические расчеты  на  

основе  типовых  методик  по  

основным  средствам,  

управлению  запасами,  

управлению затратами; 

определению экономической 

эффективности предприятия; 

Планировать и прогнозировать   

внешнеэкономическую 

деятельность и риски 

хозяйствующих субъектов; 

разрабатывать  мероприятия  

по  совершенствованию  

инновационного развития 

экономических субъектов 

Формируемые компетенции: 
способность использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные средства 

для обработки, анализа и 

систематизации информации 

по теме исследования; 

способность разрабатывать 

бизнес-планы по созданию 

новых бизнес-проектов на 

основе инноваций в сфере; 

способность осуществлять 

разработку и исследование 

математических моделей 

поддержки принятия решений 

в экономике и бизнесе 

Brief description: Studies 

the role of forecasting in 

management decision-

making and the formation 

of skills for analyzing socio-

economic processes using 

econometric, statistical and 

economic-mathematical 

methods and models. The 

theoretical foundations of 

forecasting socio-economic 

processes, various methods 

of forecasting time series, 

including decomposition 

analysis, adaptive models 

and ARIMA models are 

considered. 

Learning outcomes: 
Conduct analytical 

calculations based on 

standard methods for fixed 

assets, inventory 

management, cost 

management; determining 

the economic efficiency of 

the enterprise; 

Plan and forecast foreign 

economic activity and 

risks of economic 

entities; develop 

measures to improve the 

innovative development 

of economic entities 

Formed competencies: the 

ability to use the appropriate 

mathematical apparatus and 

tools for processing, 

analyzing and systematizing 

information on the research 

topic; the ability to develop 

business plans for creating 

new business projects based 

on innovations in the field; 

the ability to develop and 

research mathematical 

models of decision support 

in economics and business 

Модуль коды: ANE 2 

Модуль атауы: Ұлттық 

Код модуля: ANE 2 

Название модуля: Анализ 

Сode of module: ANE 2 

Name of module: Analysis 



экономиканы талдау  

Пән атауы: Компанияның 

бизнес-процестерінің 

тәуекелдерін талдау және 

басқару  

Пререквизиттер: Экономика 

және кәсіпкерлік принциптері 

Постреквизиттер: Магистрлік 

жобаны рәсімдеу және қорғау 

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: 

Тәуекелдердің бизнес-

процестерге әсерін зерттейді, 

оларды анықтау, сұрыптау 

және жою тәсілдерін, тәуекел 

жағдайында басқарушылық 

шешімдер қабылдаудың 

ұйымдастырушылық және 

технологиялық негіздерін, 

тәуекелдердің пайда 

болуының негізгі 

алғышарттарын, 

кәсіпорынның тәуекелдерді 

басқару теориясының 

негіздерін, өндірістік 

тәуекелдердің өлшемдері мен 

көрсеткіштерін зерттейді, 

белгісіздік жағдайында шешім 

таңдау критерийлері 

келтірілген, оңтайлы 

инвестициялық портфельдерді 

қалыптастыру негіздері 

берілген. 

Оқыту нәтижелері: 

Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің сыртқы 

экономикалық қызметін және 

тәуекелдерін жоспарлау және 

болжау; экономикалық 

субъектілердің инновациялық 

дамуын жетілдіру жөніндегі 

іс-шараларды әзірлеу; 

Экономикалық талдау 

деректерін қорытындылау 

және шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржылық, 

национальной экономики   

Название дисциплины: 
Анализ и управление рисками 

бизнес-процессов компании 

Пререквизиты: Принципы 

экономики и  

предпринимательства 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерского 

проекта 

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: Изучает 

влияние рисков на бизнес-

процессы, рассматривает 

подход для их обнаружения, 

сортировки и устранения,  

организационные и 

технологические основы 

принятия управленческих 

решений в условиях риска, 

ключевые предпосылки 

возникновения рисков, основы 

теории управления рисками 

предприятия, измерители и 

показатели производственных 

рисков, приводятся критерии 

выбора решений в условиях 

неопределенности, даны 

основы формирования 

оптимальных инвестиционных 

портфелей. 

Результаты обучения: 
Планировать и прогнозировать   

внешнеэкономическую 

деятельность и риски 

хозяйствующих субъектов; 

разрабатывать  мероприятия  

по  совершенствованию  

инновационного развития 

экономических субъектов; 

Обобщать данные  

экономического анализа  и 

планировать  финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию хозяйствующих  

субъектов, применять 

полученные  сведения для  

принятия управленческих 

of the national economy  

Name of discipline: 
Analysis and risk 

management of the 

company's business 

processes                                 

Prerequisites: Principles of 

Economics and 

entrepreneurship 

Postrequisites: Design and 

defense of a master's thesis 

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: 
Studies the impact of 

risks on business 

processes, considers an 

approach for their 

detection, sorting and 

elimination, 

organizational and 

technological bases for 

making managerial 

decisions in risk 

conditions, key 

prerequisites for the 

occurrence of risks, the 

basics of the theory of 

enterprise risk 

management, meters and 

indicators of production 

risks, criteria for 

choosing solutions in 

conditions of uncertainty 

are given, the basis for 

the formation of optimal 

investment portfolios is 

given. 

Learning outcomes:  
Plan and forecast foreign 

economic activity and 

risks of economic 

entities; develop 

measures to improve the 

innovative development 

of economic entities: 



бухгалтерлік және өзге де 

ақпаратын жоспарлау, 

алынған мәліметтерді 

басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін қолдану; 

Бизнес саласындағы 

мәселелерді диагностикалау, 

бағалау, шешу және 

мүмкіндіктерді табу үшін 

аналитикалық дағдыларды 

таңдау 

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 

решений; 

Выбирать 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 

 

Summarize the data of 

economic analysis and 

plan financial, 

accounting and other 

information of economic 

entities, apply the 

information obtained to 

make management 

decisions; 

Choose analytical skills 

to diagnose, evaluate, 

solve problems and find 

business opportunities 

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: ANE 2 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы талдау  

Пән атауы: Өңірдің 

әлеуметтік-экономикалық 

процестерін талдау және 

бағалау 

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Постреквизиттер: Магистрлік 

жобаны рәсімдеу және қорғау 

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 құзыреттерді 

дамыту және кәсіби 

құзыреттерді дамыту үшін 

негіздерді айқындау 

Қысқаша сипаттамасы: 

Өңірлердің әлеуметтік-

экономикалық дамуын 

талдауға теориялық және 

Код модуля: ANE 2 

Название модуля: Анализ 

национальной экономики   

Название дисциплины: 

Анализ и оценка  социально-

экономических процессов  

региона 

Пререквизиты: 

макроэкономика 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерского 

проекта 

Цель: определение 

особенностей, приоритетов и 

стратегии социально-

экономического развития 

территорий, применением 

методов исследования 

региональной экономики и 

социальной сферы, а также 

развития универсальных 

компетенций и основы для 

развития профессиональных 

компетенций с учетом 

динамичных изменений 

происходящих в национальной 

и мировой экономике 

Краткое описание: 

Рассматривает теоретические и 

Сode of module: ANE 2 

Name of module: Analysis 

of the national economy  

Name of discipline: 

Analysis and assessment of 

socio-economic processes in 

the region 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Design and 

defense of a master's thesis 

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 development of 

professional competencies, 

taking into account the 

dynamic changes taking 

place in the national and 

global economy 

Brief description: 
Considers theoretical and 

methodological approaches 



әдіснамалық тәсілдерді 

қарайды, Қазақстан 

өңірлерінде болып жатқан 

әлеуметтік-экономикалық 

өзгерістердің сипаты туралы 

тұрақты түсінік 

қалыптастырады, әлеуметтік-

экономикалық процестерді 

зерттеу және талдау әдістерін 

меңгереді, арнайы 

білімдерден, зерттеу 

дағдыларынан басқа 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: 
Экономикалық талдау 

деректерін қорытындылау 

және шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржылық, 

бухгалтерлік және өзге де 

ақпаратын жоспарлау, 

алынған мәліметтерді 

басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін қолдану; 

Экономикалық процестерді 

басқару және реттеу әдістерін 

бағалау, экономикаға қатысты 

тиімділік критерийлерін 

таңдау 

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, 

өңірлердің экономикалық 

қауіпсіздігіне негізгі қауіп-

қатерлердің даму серпінінің 

болжамдарын жасау және 

негіздеу қабілеті 

методологические подходы к 

анализу социально-

экономического развития 

регионов, формирует 

устойчивое представление 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: 
Обобщать данные  

экономического анализа  и 

планировать  финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию хозяйствующих  

субъектов, применять 

полученные  сведения для  

принятия управленческих 

решений; 

Оценивать методы управления 

и регулирования 

экономических процессов, 

выбирать критерии 

эффективности применительно 

к экономике 

Формируемые компетенции: 
способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; способность 

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 

to the analysis of socio-

economic development of 

regions, forms a stable idea 

of 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 in addition to special 

knowledge. 

Learning outcomes: 
Summarize the data of 

economic analysis and plan 

financial, accounting and 

other information of 

economic entities, apply the 

information obtained to 

make management 

decisions; 

To evaluate the methods 

of management and 

regulation of economic 

processes, to choose the 

criteria of efficiency in 

relation to the economy 

Formed competencies: the 

ability to calculate 

economic and socio-

economic indicators 

characterizing the activities 

of economic entities on the 

basis of 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: ANE 2 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы талдау  

Пән атауы: Стратегиялық 

Код модуля: ANE 2 

Название модуля: Анализ 

национальной экономики   

Название дисциплины: 

Сode of module: ANE 2 

Name of module: Analysis 

of the national economy  

Name of discipline: 



қамтамасыз ету ауылдық 

аумақтарды дамыту 

Пререквизиттер: 

макроэкономика  

Постреквизиттер: Магистрлік 

жобаны рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: өңірдің ауылдық 

аумақтарын тұрақты дамытуды 

басқарудың теориялық және 

әдістемелік ережелерін дамыту, 

қоғамдық дамудың негізгі 

секторларында ауылдық 

аумақтарды тұрақты дамыту 

қағидаттарын іске асыру 

бойынша білім негіздерін 

меңгеру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс ауылдық аумақтардың 

орнықты даму теориясының 

қалыптасу алғышарттарын, 

"ауылдық аумақтар", 

"орнықтылық", "даму", 

"орнықты даму" 

санаттарының экономикалық 

мазмұнын, оларды пайдалану 

мүмкіндіктерін бағалау 

мақсатында шетелдік 

тәжірибенің ерекшеліктері 

мен ауылдық аумақтарды 

дамытудың отандық 

практикасын айқындайтын 

тәсілдерді қарайды. 

Оқыту нәтижелері: 

Экономикалық процестерді 

басқару және реттеу әдістерін 

бағалау, экономикаға қатысты 

тиімділік критерийлерін 

таңдау 

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 

Стратегическое обеспечение 

развитие сельских территорий     

Пререквизиты: 

макроэкономика 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерского 

проекта 

Цель: развитие теоретических 

и методических положений 

управления устойчивым 

развитием сельских 

территорий региона, овладение 

основами знаниями по 

реализации принципов 

устойчивого развития сельских 

территорий в основных 

секторах общественного 

развития 

Краткое описание: Курс 

рассматривает  подходы, 

определяющие предпосылки 

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: 

Оценивать методы управления 

и регулирования 

экономических процессов, 

выбирать критерии 

эффективности применительно 

к экономике 

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 

Strategic support for the 

development of rural areas 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Design and 

defense of a master's thesis 

Purpose: development of 

theoretical and 

methodological provisions 

of the management of 

sustainable development of 

rural areas of the region, 

mastering the basics of 

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 

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 

evaluate the methods of 

management and regulation 

of economic processes, to 

choose the criteria of 

efficiency in relation to the 

economy 

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: ANE 2 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы талдау  

Пән атауы: Агроөнеркәсіптік 

кешен және елдің аграрлық 

азық-түлік қауіпсіздігі 

Пререквизиттер: 

макроэкономика  

Постреквизиттер: Магистрлік 

жобаны рәсімдеу және қорғау 

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, аграрлық 

өндірістің Жер ресурстарын 

және жерді тиімді пайдалану 

жолдарын, экономикалық 

тиімділікті және ауыл 

шаруашылығын кеңейтілген 

молықтыруды енгізу 

жолдарын қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: Кәсіби 

қызметтегі нарықтық 

экономиканың экономикалық 

заңдарын топтастыру; қазіргі 

әлемде болып жатқан 

жаһандану және 

интернационализация 

процестерін ашу; 

Экономикалық процестерді 

басқару және реттеу әдістерін 

бағалау, экономикаға қатысты 

тиімділік критерийлерін 

таңдау 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Тапсырмаларды дайындауды 

дербес жүзеге асыру және 

белгісіздік факторын ескере 

отырып жобалық шешімдерді 

әзірлеу, тиісті әдістемелік 

Код модуля: ANE 2 

Название модуля: Анализ 

национальной экономики   

Название дисциплины: АПК 

и  агропродовольственная 

безопасность  страны   

Пререквизиты: 

макроэкономика  

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерского 

проекта 

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 

рассматривает АПК 

Казахстана, концепцию 

экономической безопасности 

страны, классификацию угроз 

агропродовольственной 

безопасности РК, 

государственную стратегию 

агропродовольственной 

безопасности РК, земельные 

ресурсы аграрного 

производства и пути 

эффективного использования 

земли, экономическая 

эффективность и пути 

введения расширенного 

воспроизводства сельского 

хозяйства. 

Результаты обучения: 
Сгруппировать экономические 

законы рыночной экономики в 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

процессы глобализации и 

интернационализации, 

происходящие в современном 

мире; 

Оценивать методы управления 

и регулирования 

экономических процессов, 

выбирать критерии 

эффективности применительно 

Сode of module: ANE 2 

Name of module: Analysis 

of the national economy  

Name of discipline: Agro-

industrial complex and 

agro-food security of the 

country 

Prerequisites: 

Macroeconomics  

Postrequisites: Design and 

defense of a master's thesis 

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 examines the agro-

industrial complex of 

Kazakhstan, the concept of 

economic security of the 

country, the classification of 

threats to agri-food security 

of the Republic of 

Kazakhstan, the state 

strategy of agri-food 

security of the Republic of 

Kazakhstan, land resources 

of agricultural production 

and ways of effective use of 

land, economic efficiency 

and ways of introducing 

expanded reproduction of 

agriculture. 

Learning outcomes: To 

group the economic laws of 

the market economy in 

professional activity; to 

reveal the processes of 

globalization and 

internationalization taking 

place in the modern world; 

To evaluate the methods of 

management and regulation 

of economic processes, to 

choose the criteria of 

efficiency in relation to the 

economy 

Formed competencies: 



және нормативтік құжаттарды, 

сондай-ақ әзірленген жобалар 

мен бағдарламаларды іске 

асыру бойынша ұсыныстар 

мен іс-шараларды әзірлеу 

қабілетіне ие болу 

к экономике 

Формируемые компетенции: 
Обладать способностью 

самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

Have the ability to 

independently prepare 

assignments and develop 

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: ANE 2 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы талдау  

Пән атауы: Инновациялық 

бизнес-жобаларды бағалау және 

сараптау 

Пререквизиттер: Кәсіпкерлік 

Постреквизиттер: Магистрлік 

жобаны рәсімдеу және қорғау 

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 құзыреттерді 

дамыту және кәсіби 

құзыреттерді дамыту үшін 

негіздерді айқындау 

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. 

Код модуля: ANE 2 

Название модуля: Анализ 

национальной экономики   

Название дисциплины: 

Оценка и экспертиза 

инновационных бизнес-

проектов   

Пререквизиты: 

предпринимательство 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерского 

проекта 

Цель: определение 

особенностей, приоритетов и 

стратегии социально-

экономического развития 

территорий, применением 

методов исследования 

региональной экономики и 

социальной сферы, а также 

развития универсальных 

компетенций и основы для 

развития профессиональных 

компетенций с учетом 

динамичных изменений 

происходящих в национальной 

и мировой экономике 

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-

Сode of module: ANE 2 

Name of module: Analysis 

of the national economy  

Name of discipline: 

Evaluation and expertise of 

innovative business projects 

Prerequisites: business 

Postrequisites: Design and 

defense of a master's thesis 

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 development of 

professional competencies, 

taking into account the 

dynamic changes taking 

place in the national and 

global economy 

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 



Оқыту нәтижелері: 

Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің сыртқы 

экономикалық қызметін және 

тәуекелдерін жоспарлау және 

болжау; экономикалық 

субъектілердің инновациялық 

дамуын жетілдіру жөніндегі 

іс-шараларды әзірлеу; 

Бизнес саласындағы 

мәселелерді диагностикалау, 

бағалау, шешу және 

мүмкіндіктерді табу үшін 

аналитикалық дағдыларды 

таңдау 

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, 

өңірлердің экономикалық 

қауіпсіздігіне негізгі қауіп-

қатерлердің даму серпінінің 

болжамдарын жасау және 

негіздеу қабілеті 

проектов, реализации 

инновационной стратегии как 

технологии инновационных 

преобразований  

Результаты обучения: 

Планировать и прогнозировать   

внешнеэкономическую 

деятельность и риски 

хозяйствующих субъектов; 

разрабатывать  мероприятия  

по  совершенствованию  

инновационного развития 

экономических субъектов; 

Выбирать аналитические 

навыки для диагностики, 

оценки, решения проблем и 

нахождения возможностей в 

сфере бизнеса 

Формируемые компетенции: 

способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; способность 

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 

implementation of an 

innovation strategy as a 

technology of innovative 

transformations. 

Learning outcomes:  

Plan and forecast foreign 

economic activity and 

risks of economic 

entities; develop 

measures to improve the 

innovative development 

of economic entities; 

Choose analytical skills to 

diagnose, evaluate, solve 

problems and find business 

opportunities 

Formed competencies: the 

ability to calculate 

economic and socio-

economic indicators 

characterizing the activities 

of economic entities on the 

basis of 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: ANE 2 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы талдау  

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 басқарудың 

Код модуля: ANE 2 

Название модуля: Анализ 

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 

экономического содержания 

эффективности 

Сode of module: ANE 2 

Name of module: Analysis 

of the national economy  

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 the 

investment project 

Brief description: The 



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: 

Кәсіпорынды басқару 

жөніндегі қызметті 

ұйымдастыру, жоспарлау және 

үйлестіру және оның 

нарықтық стратегиясын 

қалыптастыру; 

Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің сыртқы 

экономикалық қызметін және 

тәуекелдерін жоспарлау және 

болжау; экономикалық 

субъектілердің инновациялық 

дамуын жетілдіру жөніндегі 

іс-шараларды әзірлеу; 

Бизнес саласындағы 

мәселелерді диагностикалау, 

бағалау, шешу және 

мүмкіндіктерді табу үшін 

аналитикалық дағдыларды 

таңдау 

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  

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: 

Организовывать,  планировать 

и координировать деятельность  

по  управлению предприятием 

и формировать его рыночную 

стратегию; 

Планировать и прогнозировать   

внешнеэкономическую 

деятельность и риски 

хозяйствующих субъектов; 

разрабатывать  мероприятия  

по  совершенствованию  

инновационного развития 

экономических субъектов; 

Выбирать аналитические 

навыки для диагностики, 

оценки, решения проблем и 

нахождения возможностей в 

сфере бизнеса 

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.  

course examines modern 

methods of risk 

management  

* stages of the risk 

management process, the 

main methods of risk 

assessment, 

• risk minimization 

mechanisms, tools for 

solving problems in the 

field of risk management; 

risk management programs 

in innovative 

entrepreneurship 

Learning outcomes:  

Organize, plan and 

coordinate enterprise 

management activities 

and form its market 

strategy; 

Plan and forecast foreign 

economic activity and 

risks of economic 

entities; develop 

measures to improve the 

innovative development 

of economic entities; 

Choose analytical skills to 

diagnose, evaluate, solve 

problems and find business 

opportunities 

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: ANE 2 

Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы талдау  

Пән атауы: Жаһандық 

экономика және 

компанияларды 

интернационалдандыру 

Пререквизиттер: 
макроэкономика 

Постреквизиттер: Магистрлік 

Код модуля: ANE 2 

Название модуля: Анализ 

национальной экономики   

Название дисциплины: 
Глобальная экономика и 

интернационализация 

компаний     

Пререквизиты:  
макроэкономика 

Постреквизиты: Оформление 

Сode of module: ANE 2 

Name of module: Analysis 

of the national economy  

Name of discipline: The 

global economy and the 

internationalization of 

companies 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Design and 



жобаны рәсімдеу және қорғау 

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: Кәсіби 

қызметтегі нарықтық 

экономиканың экономикалық 

заңдарын топтастыру; қазіргі 

әлемде болып жатқан 

жаһандану және 

интернационализация 

процестерін ашу; 

Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің сыртқы 

экономикалық қызметін және 

тәуекелдерін жоспарлау және 

болжау; экономикалық 

субъектілердің инновациялық 

дамуын жетілдіру жөніндегі 

іс-шараларды әзірлеу 

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 

и защита магистерского 

проекта 

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: 

Сгруппировать экономические 

законы рыночной экономики в 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

процессы глобализации и 

интернационализации, 

происходящие в современном 

мире; 

Планировать и прогнозировать   

внешнеэкономическую 

деятельность и риски 

хозяйствующих субъектов; 

разрабатывать  мероприятия  

по  совершенствованию  

инновационного развития 

экономических субъектов 

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 

defense of a master's thesis 

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 

group the economic laws 

of the market economy in 

professional activity; to 

reveal the processes of 

globalization and 

internationalization 

taking place in the 

modern world; 

Plan and forecast foreign 

economic activity and risks 

of economic entities; 

develop measures to 

improve the innovative 

development of economic 

entities 

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: ANE 2 Код модуля: ANE 2 Сode of module: ANE 2 



Модуль атауы: Ұлттық 

экономиканы талдау  

Пән атауы: Адами ресурстар 

мен eңбек экономикасы 

Пререквизиттер: 

макроэкономика 

Постреквизиттер: Магистрлік 

жобаны рәсімдеу және қорғау 

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 және 

адам ресурстарын 

қалыптастыру және пайдалану 

жүйесін ашу. 

Оқыту нәтижелері: Негізгі 

құралдар, қорларды басқару, 

шығындарды басқару; 

кәсіпорынның экономикалық 

тиімділігін анықтау бойынша 

типтік әдістемелер негізінде 

аналитикалық есептеулер 

жүргізу; 

Кәсіпорынды басқару 

жөніндегі қызметті 

ұйымдастыру, жоспарлау және 

үйлестіру және оның 

нарықтық стратегиясын 

қалыптастыру; 

Экономикалық талдау 

деректерін қорытындылау 

және шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржылық, 

бухгалтерлік және өзге де 

ақпаратын жоспарлау, 

алынған мәліметтерді 

басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ұйымның стратегиялық 

жоспарларына сәйкес 

Персоналды ағымдағы 

Название модуля: Анализ 

национальной экономики   

Название дисциплины: 

Экономика человеческих 

ресурсов и труда   

Пререквизиты:  
макроэкономика 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерского 

проекта 

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 человеческими 

ресурсами на макро- мезо- и 

микроуровне; раскрытие 

экономической природы 

трудового потенциала и 

системы формирования и 

использования человеческих 

ресурсов 

Результаты обучения: Вести 

аналитические расчеты  на  

основе  типовых  методик  по  

основным  средствам,  

управлению  запасами,  

управлению затратами; 

определению экономической 

эффективности предприятия; 

Организовывать,  планировать 

и координировать деятельность  

по  управлению предприятием 

и формировать его рыночную 

стратегию; 

Обобщать данные  

экономического анализа  и 

планировать  финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию хозяйствующих  

субъектов, применять 

полученные  сведения для  

принятия управленческих 

решений 

Формируемые компетенции: 
обладать умением определять 

Name of module: Analysis 

of the national economy  

Name of discipline: 

Economics of human 

resources and labor 

Prerequisites: 

Macroeconomics 

Postrequisites: Design and 

defense of a master's thesis 

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: Studies 

the basics of the modern 

theory of human resource 

economics at the macro-

meso - and micro-levels; 

disclosure of the economic 

nature of labor potential and 

the system of formation and 

use of human resources. 

Learning outcomes:  

Conduct analytical 

calculations based on 

standard methods for 

fixed assets, inventory 

management, cost 

management; 

determining the 

economic efficiency of 

the enterprise; 

Organize, plan and 

coordinate enterprise 

management activities 

and form its market 

strategy; 

Summarize the data of 

economic analysis and plan 

financial, accounting and 

other information of 

economic entities, apply the 

information obtained to 

make management 

decisions 

Formed competencies: 

possess the ability to 

determine the goals, 



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 

 

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 

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 

 


