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Кіріспе  

 

Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша 

құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша 
пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Студент мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны 

компонентінің  пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау 

бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 
Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Студент эдвайзермен 

бірлесе отырып, студенттің жеке оқу жоспарын құру үшін пәндерге жазылу 

нысанын толтырады.  
Құрметті студенттер! Білім беру траекториясының біртұтастығының 

ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

Введение 

 

При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог 
элективных дисциплин, который представляет собой систематизированный 

перечень дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание. 

Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского компонента, 

студент должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.  
Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с 

ним студент заполняет форму записи студентов на дисциплины для 

составления ИУП (индивидуального учебного плана). 
Уважаемые студенты! Важно помнить, что от того, насколько 

продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.  

 

Introduction  

 

With credit technology, a catalog of elective courses is developed. A catalog is a 
systematic list of elective component courses and contains a brief description of 

them.  

Along with studying the required / university component courses, the student 

must choose an elective course.  
Advisers help students make choices of elective courses. Together with their 

adviser, the student fills out a form to register for courses for an ICP (individual 

curriculum plan).  

Dear students! It is important to remember that the level of your professional 
training as a future specialist depends on how considered and complete your 

educational trajectory will be. 
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Семестр бойынша элективті пәндерді бөлу/ Распределение элективных 

дисциплин по семестрам/ Distribution of elective courses by semester 

 

Пәннің атауы / Наименование дисциплины /Course name 

Кредиттер саны / 
Кол-во кредитов/ 

Number of credits 

Академиялық 

кезең/ 
Акад период/ 

Academic period 
Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы 
права и  антикоррупционной культуры / Basics of Law and Anti-
Corruption Culture 

5 3 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность 
жизнедеятельности/ Ecology and Life Safety 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері/ Основы экономики и 
предпринимательства/ Basics of economics and business  

Көшбасшылық негіздері / Основы лидерства / Basics of Leadership  

Бизнес-жоспарлау негіздері / Основы бизнес-планирования / Basics of 
business planning 

5 4 

Қоғамдық сектор экономикасы / Экономика общественного сектора / 
Public sector economy  

Экономикалық әлеуметтану / Экономическая социология / Economic 
sociology 

5 4 

Халықаралық экономикалық қатынастар / Международные 
экономические отношения  / International economic relations 

Аймақтық экономика / Региональная экономика / Regional economy 3 4 

Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру /Организация 
внешнеэкономической деятельности/ The foreign trade activities 
organization 

Кәсіпорындарда қаржы-экономикалық жұмысты 
ұйымдастыру/Организация финансово-экономической работы на 
предприятий/Organization of financial and economic work at enterprises 

5 5 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экономикалық талдау / 
Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия / 
Economic analysis of economic activity of the enterprise 

Табиғатты пайдалану экономикасы / Экономика природопользования / 

Nature management economy  

5 5 

Жасыл экономика / Зеленая экономика / Green economy 

Халықаралық экономика / Международная экономика / Intemational 

Economics 

5 5 

Әлемдік ауыл шаруашылығы / Мировое сельское хозяйство / World 
agriculture 

Модуль  1 Бизнесті дамытудың экономикалық-құқықтық 

аспектілері /Экономико-правовые аспекты развития бизнеса 

1. Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық-құқықтық негіздері / 
/Экономико-правовые основы предпринимательства 
2. Экономикалық деректерді сандық талдау / Количественный анализ 
экономических данных 

5,5 5 

Модуль 2 Minor 

Бизнесті бағалау / Оценка бизнеса  / Business estimation 5 6 

Агробизнесті бағалау / Оценка агробизнеса /Evaluation of agribusiness 

Инновациялық қызмет экономикасы мен ұйымдастырылуы / Экономика 
и организация инновационной деятельности / Economics and 

organization of innovation 

5 6 

АӨК инновация негіздері / Основы инновации в АПК / The foundations 
of innovation in agriculture 

Модуль  1 Экономикалық талдау теориясы / Теория 5.5 6 
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экономического анализа:  

1. Экономикалық өсу теориялары / Теории экономического роста,  
2. Кәсіпорынның техникалық-экономикалық талдауы / Технико-
экономический анализ предприятия 

Модуль 2 Minor 

Кәсіпорын шығындарын болжау және жоспарлау / Прогнозирование и 
планирование затрат предприятия / Forecasting and enterprise costs 

planning 

5 7 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау / Социально-экономическое 
планирование / Socio-economic planning 

Өндірісті ұйымдастыру теориясы / Теория организации производства / 
Theory of organization of production 

5 7 

Өндірістік сфераның экономикасы / Экономика производственной 

сферы / Economy of the production sphere  

Салалық нарықтардың экономикасы / Экономика отраслевых рынков / 
The branch markets economy 

3 7 

АӨК экономикасы  /Экономика АПК / Agribusiness Economics 

Әлеуметтік-экономикалық жүйелердің институционалдық өзгерістерін 
жобалау/Проектирование институциональных изменений социально-

экономических систем/Designing institutional changes in socio-economic 
systems 

5 7 

Экономикалық саясат / Экономическая политика / Economic policy 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі /Инвестиционная деятельность 
предприятия/ Enterprise  Investment Activity 

4 7 

АӨК инвестициялық қызметінің негіздері / Основы инвестиционной 

деятельности в АПК / Fundamentals of investment activity in agriculture 

Экономикалық дамудың кластерлік теориясы / Кластерная теория 
экономического развития / Cluster theory of economic development 

3 7 

Еңбекті мөлшерлеу және еңбек ақы төлеу /Нормирование и оплата 
труда / Rationing and payment 



2 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер /Элективные дисциплины для студентов 2курса /Elective   

subjects for 2 st year students 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы антикоррупционной культуры / Basics of Anti-Corruption Culture  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша құқықтық 

білім мен азаматтық ұстаным жүйесін қалыптастыру. 
Сформировать систему правовых знаний и гражданской 

позиции по противодействию коррупции. 
To form a system of legal knowledge and civil 

position on combating corruption. 
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 
-Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі 

ережелерін, Мемлекеттік басқару органдарының жүйесін, 

сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мәнін, 

себептері мен шараларын түсінетін болады; 

-оқиғалар мен әрекеттерді заң тұрғысынан талдайды; 

-нормативтік актілерді қолдану,  

сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-

адамгершілік тетіктерін қолданады; 

-меңгеруі тиіс: түрлі құжаттарға құқықтық талдау жүргізу 

дағдылары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

жетілдіру дағдылары;   

-өз өмірінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық білімді 

қолдану; 
-білуге тиіс: сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда 

болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар 

үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік 

шаралары;  

-меңгеруі керек: моральдық сана құндылықтарын іске асыру 

және күнделікті практикада адамгершілік нормаларын 

ұстану; жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс жасау. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 
- понимать основные положения действующего  

законодательства Казахстана, систему органов 

государственного управления, а также сущность,  

причины  и меры противодействия коррупции; 

- анализировать события  и действия с точки зрения права,  

- применять нормативные акты, а также задействовать 

духовно-нравственные механизмы предотвращения 

коррупции; 

- владеть навыками ведения правового анализа различных 

документов, навыками совершенствования 

антикоррупционной культуры; 

- применять в своей жизнедеятельности правовые знания 
против коррупции; 

 - знать сущность коррупции и причины её 

происхождения; меру морально-нравственной и правовой 

ответственности за коррупционные правонарушения; 

- реализовывать ценности морального сознания и 

следовать нравственным нормам в повседневной 

практике; работать над повышением уровня 

антикоррупционной культуры в молодежной среде. 

After successful completion of the course, students 

will be 
- understand the main provisions of the current 

legislation of Kazakhstan, the system of public 

administration, as well as the essence, causes and 

measures to combat corruption; 

 - analyze events and actions from the point of view 

of law,  

- apply regulations as well as to strengthen spiritual 

and moral mechanisms for prevention of corruption; 

- possess the skills of conducting legal analysis of 

various documents, skills of improving the anti-

corruption culture;  

- apply legal knowledge against corruption in their 
life activities;  

- know the essence of corruption and the reasons for 

its origin; the measure of moral and legal 

responsibility for corruption offenses;  

- to implement the values of moral consciousness and 

follow moral norms in everyday practice; to work to 

increase the level of anti-corruption culture among 

young people. 
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary 

"Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялық-әдіснамалық 

негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шарты 

ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлық 
табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерінде мемлекет пен 

қоғамдық ұйымдардың өзара іс-қимылы. 

Теоретико-методологические основы понятия 

«коррупции». Совершенствование социально-

экономических отношений  казахстанского общества как 

условия  противодействию  коррупции. Психологические 
особенности природы коррупционного поведения.  

Формирование антикоррупционной культуры. 

Взаимодействие государства  и  общественных  

организаций  в  вопросах противодействия коррупции.  

Theoretical and methodological foundations of the 

concept of "corruption". Improving the socio-

economic relations of the Kazakh society as a 

condition for combating corruption.  
Psychological features of the nature of corrupt 

behavior. Formation of an anti-corruption culture. 

Formation of an anti-corruption culture. Interaction 

of the state and public organizations in the fight 

against corruption. 
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager 

Байтасова  М.Ж. Аубакирова З.Б. Batyrbekova D.S. 
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Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность жизнедеятельности/ Ecology and Life Safety 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 
Техносфера мен табиғи экожүйелер қызметіндегі 

қауіпті және төтенше қауіпті жағдайларда ескерту 

қабілеттері және экоқорғау ойлауды қалыптастыру. 

Формирование экозащитного мышления и способности 

предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций в 

функционировании природных экосистем и техносферы. 

the  formation  of  eco-protective  thinking  and  the  

ability  to  prevent  dangerous  and  emergency  situations 

at the functioning of natural ecosystems and the 

technosphere. 
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 
-экологияның, тіршілік қауіпсіздігі мен тұрақты 

дамудың негізгі тұжырымдамаларын, антропогендік 

қызметтің әлеуметтік-экологиялық салдарын түсіну; 

- олардың жай-күйінің қауіпті деңгейінің туындауының 

алдын алу үшін табиғи және техногендік жүйелердің 

дамуы мен орнықтылығының зерделенген 

заңдылықтарын қолдану; 

- іске асырылған және ықтимал қауіптердің теріс әсерін 

және олардың деңгейлерін, антропогендік қызмет 

тәуекелдерін бағалау; 

 - техносфераның қауіпсіздігін арттыру бойынша іс - 

шараларды жоспарлау; 

-өз бетінше жұмыс істеу, командада жұмыс істеу, 

шешім қабылдау, сыни ойлау, цифрлық және 

ақпараттық-компьютерлік технологияларды қолдану, 

ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларына ие болу. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 
- понимать основные концепции экологии, безопасности 

жизнедеятельности, устойчивого развития; социально-

экологические последствия антропогенной деятельности; 

 - применять изученные закономерности развития и 

устойчивости природных и техногенных систем для 

предупреждения возникновения опасного уровня их 

состояния; 

- оценивать негативное воздействие реализованных и 

потенциальных опасностей и их уровни, риски 

антропогенной деятельности;   

- планировать мероприятия по повышению безопасности 

техносферы; 

- обладать навыками самостоятельной работы, работы в 

команде, принятия решений, критического мышления, 

применения цифровых и информационно-компьютерных 

технологий, работы с информацией. 

After successful completion of the course, students will 

be 
- understand the basic concepts of ecology, life safety, 

sustainable development; social and environmental 

consequences of anthropogenic activities; 

- apply the studied patterns of development and stability of 

natural and man-made systems to prevent the occurrence 

of a dangerous level of their condition 

- assess the negative impact of realized and potential 

hazards and their levels, risks of anthropogenic activities; 

- plan measures to improve the safety of the technosphere; 

 - have the skills of independent work, teamwork, 

decision-making, critical thinking, the use of digital and 

information and computer technologies, working with 

information. 

 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary 
Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Биосфера-

ноосфералық концепциясы. Табиғи ресурстары және 

оларды тиімді пайдалану. Қазіргі жаһанды экологиялық 

және әлеуметтік -экологиялық мәселелер. Қоршаған 

орта және тұрақты даму. Қазақстан тұрақты даму 

жолында. Жасыл экономика. Қолайлы тәуекелдің 

концепциясы. Қауіпті және зиянды факторлардың 

жіктелуі. Төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимылдар 

реттігі. 

Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Биосферно-

ноосферная концепция. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Глобальные 

экологические и социально-экологические проблемы 

современности. Окружающая среда и устойчивое развитие. 

Казахстан на пути к устойчивому развитию. Зеленая 

экономика. Концепция приемлемого риска. Классификация 

опасных и вредных факторов. Порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях.   

Autecology.  Demecology.  Synecology.  Biosphere-

noosphere  concept.  Natural  resources  and environmental 

management. Current global environmental problems, 

current social and environmental problems.  Environment  

and  sustainable  development.  Kazakhstan  on  the  way  

to sustainable development. Green economy. The  concept  

of  acceptable  risk.  Classification  of  dangerous  and  

harmful  factors.   
The order of actions in emergency situations. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager 
Жокушева З.Г Кожевников С.К. Kozhevnikov S. K. 
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Экономика және кәсіпкерлік негіздері / Основы экономики и предпринимательства / Basics of economics and business  

Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose 

Cалауатты экономикалық ойды, бәсекелестік 
ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 
қызметін ұйымдастырудың теориялық және 
тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 

Формирование экономического образа мышления, 
теоретических и практических навыков организации 
успешной предпринимательской деятельности 
предприятий в конкурентной среде. 

Formation of an economic way of thinking, theoretical 
and practical skills of organization of successful 
entrepreneurial activity of enterprises in a competitive 
environment. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- қазіргі заманғы экономика принциптері мен 
заңдылықтардың қызмет етілуін, экономикалық 

категориялар, микро және макродеңгейдегі 
ұғымдық аппаратты түсінеді; 
-  экономикалық жағдайды талдайды; 
- кәсіпкерлік қызметтің осы немесе басқа 
түрлерінің базалық процестерін белгілейді; 
- табысты кәсіпкерлік қызметіне мінездеме 
береді;  

- бизнес-жоспарды құрады және ұсынады; 
- алған білімдерін пайдалы кәсіпкерлік қызмет 
үшін қолданады; 
-  кәсіпкерлік қызметті экономикалық және 
әлеуметтік басқару саласында дұрыс шешім 
қабылдай алады.  

После завершения курса обучающиеся будут 

- понимать принципы и законы функционирования 

современной экономики, экономические категории, 
понятийный аппарат на микро- и макроуровнях;  
- анализировать экономическую ситуацию;  
- выделять базовые процессы того или иного вида 
предпринимательской деятельности;  
- давать характеристику успешности 
предпринимательской деятельности;   

- составлять  и презентовать бизнес-планы;  
- применять полученные знания для построения 
прибыльной предпринимательской деятельности 
-принимать правильные решения в области 
экономического и социального управления 
предпринимательской деятельности. 

After successful completion of the course, students 

will be 

- understand the principles and laws of the functioning 
of the modern economy, economic categories, 

conceptual apparatus at the micro and macro levels; 
- analyze the economic situation; 
- identify the basic processes of a particular type of 
business activity; 
- give a description of the success of entrepreneurial 
activity; 
- create and present business plans; 

- apply the acquired knowledge to build a profitable 
business activity 
-make the right decisions in the field of economic and 
social management of business activities. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary 

Экономика қызмет етуінің іргелі мәселелері. 
Капитал.  Сұраныс пен ұсыныс нарығы. 

Бәсекелестік және монополия. Кәсіпкерлік: 
түсінігі, мәні, негізгі түрлері және ұйымдастыру 
нысандары.   Кәсіпкерлік қызметтегі 
тәуекелдер. Коммерциялық құпия және оны 
қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызметті 
қаржыландыру. Кәсіпкерлік мәдениеті және 
этикасы. 

Фундаментальные проблемы функционирования 
экономики. Капитал. Рынок Спрос и предложение. 

Конкуренция и монополия.  Предпринимательство: 
понятие, сущность, основные виды и формы 
организации. Риски в предпринимательской 
деятельности. Коммерческая тайна и способы ее 
защиты. Финансирование предпринимательской 
деятельности. Культура и этика 
предпринимательства.  

Fundamental problems of the functioning of the 
economy. Capital. Market Supply and demand. 

Competition and monopoly. Entrepreneurship: the 
concept, essence, main types and forms of organization. 
Risks in business activities. Trade secrets and ways to 
protect them. Financing of business activities. Culture 
and ethics of entrepreneurship. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager 

Баязитова И.А. Шмидт В.А. Тurezhanov S.U. 
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Көшбасшылық негіздері  / Основы лидерства / Basics of Leadership 
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose 

студенттердің көшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, 

кәсіпорын, аймақ және жалпы ел деңгейінде әсер ету 

әдістерін тиімді пайдалану арқылы адамдардың мінез-

құлқын және өзара әрекеттесуін тиімді басқару 

әдістемесі мен практикасын меңгеру. 

овладение студентами методологией и практикой 

эффективного управления поведением и 

взаимодействием людей путем эффективного 

использования лидерских качеств, стилей, методов 

влияния на уровне предприятия, региона и страны в 

целом. 

mastering the methodology and practice of effective 

management of people's behavior and interaction by 

effective use of leadership qualities, styles, methods of 

influence at the level of the enterprise, region and 

country as a whole. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 
- басқарудың барлық деңгейлеріндегі ұйымдардағы 
көшбасшылық мәселелерін теориялық және 

практикалық шешуге ғылыми көзқарастың мәні мен 

әдістерін түсіну; 

- басқарушылық міндеттерді шешу үшін көшбасшылық 

пен биліктің негізгі теорияларын қолдану; 

- жеке басының артықшылықтары мен кемшіліктерін 

сыни бағалау; 

- ұжымда жұмыс істеу; әлеуметтік маңызды мәселелер 

мен үдерістерді талдау, топтық динамика үдерістерін 

және команданы қалыптастыру қағидаттарын білу 

негізінде топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру; 

- тұлғааралық, топтық және ұйымдастырушылық 

коммуникацияларды талдау және жобалау 

- іскерлік қарым-қатынас дағдыларына ие болу; әр түрлі 

жағдайларға байланысты басқарудың алуан түрлі 

стильдеріне ие болу; көшбасшылық қасиеттерді зерттеу 

әдістері мен әдістемелеріне, көшбасшылық қабілеттерді 

дамыту технологияларына ие болу. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 
- понимать сущность и методы научного подхода к 

теоретическому и практическому решению проблем 

лидерства в организациях на всех уровнях управления; 

-использовать основные теории лидерства и власти для 

решения управленческих задач;  

- критически оценивать личные достоинства и 

недостатки;  

- работать в коллективе; анализировать социально 

значимые проблемы и процессы, эффективно 

организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды; 

- анализировать и проектировать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации 

- обладать навыками делового общения; 

многообразными стилями управления в зависимости от 

различных ситуаций;  методами и методиками 

исследования лидерских качеств, технологиями 
развития лидерских способностей. 

After successful completion of the course, students 

will be 
- understand the essence and methods of the scientific 

approach to the theoretical and practical solution of 

leadership problems in organizations at all levels of 

management;  

- use the basic theories of leadership and power to solve 

management problems;  

- critically evaluate personal strengths and weaknesses;  

- work in a team; analyze socially significant problems 

and processes, effectively organize group work based on 

knowledge of the processes of group dynamics and the 

principles of team formation;  

- analyze and design interpersonal, group and 

organizational communications;  

- possess business communication skills; diverse 

management styles depending on different situations; 

methods and techniques for studying leadership qualities, 

technologies for developing leadership abilities. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary 
Көшбасшылықтың табиғаты мен мәні. Көшбасшылық 

және менеджмент. Көшбасшылықтың дәстүрлі 

концепциялары. Көшбасшылықтың инновациялық 

концепциялары. Топтар, командалар және команда құру. 

Көшбасшының дамуы. 
Өзгерістерді жүзеге асыру кезіндегі көшбасшылық. 

Көшбасшылық мәселелері. 

Природа и сущность лидерства. Лидерство и 

менеджмент. Традиционные концепции лидерства. 

Инновационные концепции лидерства. Группы, 

команды и командообразование. Развитие лидера. 
Лидерство при осуществлении изменений. Проблемы 

лидерства. 

The nature and essence of leadership. Leadership and 

management. The traditional concept of leadership. The 

innovative concept of leadership. groups, teams, and 

team building. The development of a leader. leadership 

in implementing change. The issue of leadership. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager 
Есімхан Г.Е. Тобылов К.Т. Toвilov K. T. 
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Бизнес-жоспарлау негіздері / Основы бизнес-планирования / Basics of business planning 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Пәннің мақсаты-теориялық білімді қалыптастыру 

және ел экономикасының түрлі салаларындағы 

кәсіпорындардың бизнес-жоспарларын құрастыру мен 

талдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Цель дисциплины - в формировании теоретических знаний и 

приобретении практических навыков составления и анализа 

бизнес-планов предприятий различных отраслей экономики 

страны 

The purpose of the discipline - in the formation of 

theoretical knowledge and acquisition of practical skills in 

drawing up and analysis of business plans for enterprises 

in various sectors of the economy of the country 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 
- шығарылатын өнімді өндіру және сату, өнімнің жаңа 

түрлерін, озық техника мен технологияны игеру үшін 

қажетті материалдық, еңбек және қаржылық 
шығындар бойынша есептерді орындау. -ұйымның 

қаржы-экономикалық қызметін жоспарлау және 

бақылау. Ұйымның есептілігінде қамтылған 

қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты 

талдау және түсіндіру және алынған мәліметтерді 

басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдалану - 

экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, 

өңдеу және талдаудың заманауи әдістерін меңгеру; - 

ұйымның қаржы-шаруашылық, өндірістік және 

коммерциялық қызметінің (бизнес-жоспарларының) 

жобаларын жасау - стартаптар құру дағдыларын 

меңгеру 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 
- выполнять расчеты по материальным, трудовым и 

финансовым затратам, необходимых для производства и 

реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов 
продукции, прогрессивной техники и технологии. 

-планировать и контролировать финансово-экономическую 

деятельность организации. Анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организации, и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

- владеть навыками современных методов сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

- составлять проекты финансово-хозяйственной, 

производственной и коммерческой деятельности (бизнес-

планов) организации; - владеть навыками создания стартапов 

After successful completion of the course, students will 

be 
- perform calculations of material, labor and financial costs 

required for production and sales of products, development 
of new types of products, advanced techniques and 

technology. 

-Plan and control financial and economic activity of the 

organization. Analyze and interpret financial, accounting 

and other information contained in the reports of the 

organization, and use the information obtained for making 

management decisions 

- possess the skills of modern methods of collecting, 

processing and analyzing economic and social data 

- make projects of financial-economic, industrial and 

commercial activity (business-plans) of an organization 

- have skills in creating startups 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, экономикаға кіріспе Экономическая теория, введение в экономику Economic Theory, Introduction to Economics 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Пән бизнес-жоспардың құрылымын зерттейді. 

Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі бизнес-

жоспарлаудың маңызы. Кәсіпкерлік тәуекелдерді 

бағалау. Бизнес-жоспарды іске асыру. 

Дисциплина изучает  структуру бизнес-плана. Значение 

бизнес-планирования в системе управления предприятием. 

Оценка предпринимательских рисков. Реализация бизнес-

плана. 

The discipline examines the structure of the business plan. 

The importance of business planning in the enterprise 

management system. Assessment of business risks. 

Implementation of the business plan. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisite 

Ұйым экономикасы, Бизнесті бағалау, Өндірісті 

ұйымдастыру теориясы 

Экономика организации, Оценка бизнеса, Теория организации 

производства 

Organizational Economics, Business valuation, Theory of 

production organization 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Кафедра филиалдарында сабақтар өткізу, тәжірибелі 

мамандарды шақыру, бизнес өкілдерімен іскерлік 

кездесулер өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, приглашение 

специалистов-практиков, проведение деловых встреч с 

представителями бизнеса. 

Conducting classes at the department's branches, inviting 

practitioners, holding business meetings with business 

representatives. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. – э. ғ. м. Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 
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Қоғамдық сектор экономикасы / Экономика общественного сектора / Public sector economy 
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Курстың негізгі мақсаты: мемлекеттің басқа 

шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы 

нақты жағдайын мүмкіндігінше нақты көрсету, 

олардың өзара әсерін, мемлекетке тән функциялар 

мен мүмкіндіктердің шекараларын көрсету, сондай-

ақ осы саясат көрсететін мемлекеттік саясаттың 

нақты міндеттері мен мүдделері қалыптасатын 

механизмдерді зерттеу. 

Основная цель курса: как можно яснее отразить 

специфическое положение государства среди других 

субъектов хозяйствования, показать их взаимовлияние, 

границы тех функций и возможностей, которые присущи 

государству, а также изучить те механизмы, на базе которых 

формируются конкретные задачи государственной политики 

и интересы, которые эта политика отражает. 

The main purpose of the course: to reflect as clearly as 

possible the specific position of the state among other 

economic subjects, to show their mutual influence, the limits 

of those functions and opportunities that are inherent in the 

state, as well as to study those mechanisms on the basis of 

which specific tasks of state policy and the interests that this 

policy reflects are formed. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 
нарықтың кемшіліктерін талдауға 

микроэкономиканың теориялық құралдарын қолдана 

білу; - басқа шаруашылық жүргізуші субъектілер 

арасындағы мемлекет жағдайының ерекшелігін 

білу;; - мемлекеттік саясаттың нақты міндеттері 

қалыптасатын және осы саясат көрсететін 

мүдделерді анықтайтын механизмдерді қолдану 

дағдыларын меңгеру. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут: 
-уметь применять теоретический инструментарий 

микроэкономики к анализу несовершенств рынка; 

- знать специфику положения государства среди других 

субъектов хозяйствования; 

- владеть навыками применения механизмов, на базе 

которых формируются конкретные задачи государственной 

политики и определения интересов, которые эта политика 

отражает. 

After successful completion of the course, students will be 
-be able to apply the theoretical tools of microeconomics to 

the analysis of market imperfections; 

- know the specific position of the state among other 

economic subjects; 

- Have the skills to apply the mechanisms on the basis of 

which specific tasks of the state policy are formed and 

determine the interests which this policy reflects. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, микроэкономика Экономическая теория, микроэкономика Economic theory, microeconomics 
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Пән нарықтық кемшіліктерді талдауға, қоғамдық 

кірістер мен шығыстардың ресурстарды 

орналастыруға және кірісті бөлуге әсеріне қатысты 

мәселелерді зерттейді. Уақыттың бір бөлігі 
қоғамдық сектор экономикасының кейбір 

практикалық аспектілерін зерттеуге бөлінген 

 Дисциплина изучает вопросы относящиеся  к анализу 

несовершенств рынка, влиянию общественных доходов и 

расходов на размещение ресурсов и распределение дохода. 

Часть времени выделена на изучение некоторых 
практических аспектов экономики общественного сектора. 

The discipline examines issues related to the analysis of 

market imperfections, the impact of public revenues and 

expenditures on resource allocation and income distribution. 

Some time is devoted to the study of some practical aspects 
of public sector economics. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisite 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, 

Кәсіпорынның шалуашылық қызметін 

экономикалық талдау 

Социально-экономическое планирование, Экономический 

анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Socio-economic planning,  Economic analysis of the 

economic activity of the enterprise 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, Мемлекеттік 

қызмет және т. б. өкілдерімен іскерлік кездесулер 

өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение деловых 

встреч с представителями бизнеса, государственной службы 

и др. 

Inviting practitioners, holding business meetings with 

representatives of business, public service, etc. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. - экономика ғылымдарының магистрі Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 
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Экономикалық әлеуметтану / Экономическая социология / Economic sociology 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Экономикалық әлеуметтану пәнінің мақсаты-қоғамның 

экономикалық өмірін, әлеуметтік-экономикалық процестерді 
әлеуметтанулық талдаудың теориялық негіздерін зерделеу 

контекстінде студенттердің құзыреттіліктерін қалыптастыру; 

классикалық және заманауи әлеуметтанудағы қоғамның 

экономикалық өмірін талдау тұжырымдамаларының дамуы 
туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру. 

Цель дисциплины Экономическая социология является 

формирование у обучающихся компетенций в контексте изучения 
теоретических основ социологического анализа экономической 

жизни общества, социально-экономических процессов; 

формирование целостного представления о развитии концепций 

анализа экономической жизни общества в классической и 
современной социологии. 

The purpose of the discipline of Economic Sociology is to form 

students competencies in the context of the study of theoretical 
foundations of sociological analysis of economic life of society, 

socio-economic processes; formation of a holistic view of the 

development of concepts of analysis of economic life of society 

in classical and modern sociology. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар  
-қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны ескере отырып, 

үлгілік әдістемелер негізінде экономикалық және әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштердің есебін жүргізу. - ішкі және 

сыртқы факторлардың экономикалық көрсеткіштерге әсерін 
есептеу. - ұйымның қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеңіз. -

басқарушылық шешімдердің ұсынылатын нұсқаларына сыни 

бағалау жүргізу үшін материалдық өндірістің негізгі салалары 
өндірісінің негізгі көрсеткіштерін талдау, әлеуметтік-

экономикалық тиімділік критерийлерін, қабылданған 

шешімдердің тәуекелдері мен ықтимал әлеуметтік-

экономикалық салдарын ескере отырып, оларды жетілдіру 
бойынша ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативной правовой базы. 

- рассчитывать влияние внутренних и внешних факторов на 
экономические показатели. 

-  рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность организации. 

- анализировать основные показатели производства основных отраслей 
материального производства для проведения критической оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений, разработке и 

обоснованию предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий принятых решений 

After successful completion of the course, students will be 
- to carry out calculations of economic and socio-economic 

indicators on the basis of standard methods, taking into account 

the current regulatory framework. 

- to calculate the influence of internal and external factors on 
economic indicators. 

- to calculate economic and socio-economic indicators that 

characterize the activities of the organization. 

- to analyze the main indicators of production of the main 
branches of material production for critical assessment of the 

proposed options of management decisions, the development 

and justification of proposals for their improvement, taking into 

account the criteria of socio-economic effectiveness, risks and 
possible socio-economic consequences of the decisions made 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, экономикаға кіріспе, микроэкономика Экономическая теория, введение в экономику, микроэкономика Economic theory, introduction to economics, microeconomics 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Пән микро-макро деңгейлерде болып жатқан әлеуметтік-

экономикалық процестер мәселелерін қамтиды. Ол келесі 
мәселелерді қарастырады: экономикалық әлеуметтанудың 

негізгі ережелері, экономикалық мотивация және ұтымдылық 

түрлері, шаруашылық нысаны ретінде нарық, қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық құрылымы, әлеуметтік 
стратификация. 

Дисциплина охватывает вопросы социально-экономических 

процессов происходящих на микро-макро уровнях. Рассматривает 
вопросы: основные положения экономической социологии, 

хозяйственная мотивация и типы рациональности, рынок как форму 

хозяйствования,  социально-экономическая структура общества, 

социальная стратификация. 

The discipline covers the issues of socio-economic processes 

occurring at the micro-macro levels. Examines issues: the basic 
provisions of economic sociology, economic motivation and 

types of rationality, the market as a form of economic 

management, socio-economic structure of society, social 

stratification. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisite 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, өндірістік сфераның 
экономикасы 

Социально-экономическое планирование, экономика 
приозводственной сферы 

Socio-economic planning, economics of the agricultural sector 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Кафедраның филиалдарында сабақ өткізу, тәжірибелі 
мамандарды шақыру, бизнес, мемлекеттік қызмет өкілдерімен 

іскери кездесулер өткізу және т.б. сипатталады. 

Проведение занятий на филиалах кафедры, приглашение 
специалистов-практиков, проведение деловых встреч с 

представителями бизнеса, государственной службы и др. 

Conducting classes at the branches of the department, inviting 
practitioners, holding business meetings with representatives of 

business, public service, etc. is reflected. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. - экономика ғылымдарының магистрі Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 



 14 

Халықаралық экономикалық қатынастар / Международные экономические отношения  / International economic relations  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose  

Пәннің мақсаты экономикалық теорияның негізгі ұғымдары 

мен категорияларын және экономикалық ұғымдар арасындағы 

негізгі қатынастарды, қазіргі экономикалық теорияны 

дамытудың жетекші бағыттарын игеру, сонымен қатар елдегі 

және әлемдегі экономикалық процестерді талдау тәсілдерін 

түсіну 

Цель дисциплины  овладение основными понятиями и 

категориями экономической теории и основными 

взаимосвязями между экономическими понятиями, 

ведущими направлениями развитием современной 

экономической теории, а также понимание способов анализа 

экономических процессов в стране и в мир 

The purpose of the discipline mastering the basic concepts 

and categories of economic theory and the basic relationships 

between economic concepts, the leading directions of 

development of modern economic theory, as well as 

understanding the ways of analyzing economic processes in 

the country and in the world 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

- қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны ескере отырып, 

үлгілік әдістемелер негізінде экономикалық және әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштердің есебін жүргізу. - қойылған 

міндетке сәйкес Экономикалық деректерді өңдеу үшін 

аспаптық құралдарды қолдану. ұғымдық-категориялық 

аппаратты, әлемдік экономика процестерін талдауға тұтас 

көзқарас дағдысын меңгеру - абсолютті немесе салыстырмалы 

артықшылықтар негізінде елдер үшін сыртқы сауданың 

пайдасын, сыртқы саудадағы протекционизмнің салдарын 

бағалау, валюта бағамдарына әсер ететін факторларды талдау, 

өндіріс факторларының халықаралық қозғалысының себептері 

мен салдарын талдау, БҰҰ, ХВҚ және ДБ деректер 

базаларымен жұмыс істеу, Халықаралық экономикалық 

интеграция проблемаларын және Қазақстанның МЭО-дағы 

рөлін талдау 

После успешного завершения курса обучающиеся будут: 

- проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативной правовой базы.  

- применять инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

владеть понятийно-категориальным аппаратом, навыками 

целостного подхода к анализу процессов мировой экономики  

- оценивать выгоды внешней торговли для стран на основе 

абсолютных или сравнительных преимуществ, последствия 

протекционизма во внешней торговле, анализировать 

факторы, влияющие на валютные курсы, анализировать 

причины и последствия международного движения факторов 

производства, работать с базами данных ООН, МВФ и ВБ, 

анализировать проблемы международной экономической 

интеграции и роль Казахстана в МЭО 

After successful completion of the course, students will be 

- to carry out calculations of economic and socio-economic 

indicators on the basis of standard methods, taking into 

account the current regulatory framework. 

- apply tools for processing economic data in accordance with 

the task. 

to master the conceptual and categorical apparatus, skills of 

holistic approach to the analysis of the processes of the world 

economy 

- assess the benefits of foreign trade for countries on the basis 

of absolute or comparative advantages, the consequences of 

protectionism in foreign trade, analyze the factors affecting 

exchange rates, analyze the causes and consequences of 

international movement of factors of production, work with 

the UN, IMF and WB databases, analyze the problems of 

international economic integration and the role of Kazakhstan 

in IEO 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория Экономическая теория Economic Theory 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Халықаралық еңбек бөлінісі және оның дамуының қазіргі 

тенденциялары, халықаралық сауданың ерекшеліктері, 

халықаралық валюта қатынастарының негіздері, капитал мен 

жұмыс күшінің халықаралық қозғалысы. Қазақстанның МЭО-

дағы рөлі. 

Международное разделение труда и современные тенденции 

его развития, особенности  международной торговли, основы  

международно-валютных отношений, международное  

движение капитала и рабочей силы. Роль Казахстана в МЭО. 

International division of labor and modern trends of its 

development, peculiarities of international trade, basics of 

international currency relations, international movement of 

capital and labor. The role of Kazakhstan in the IEA. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisite 

Халықаралық экономика Международная экономика International economy 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features  

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, Мемлекеттік қызмет 

және т. б. өкілдерімен іскерлік кездесулер өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение деловых 

встреч с представителями бизнеса, государственной службы 

и др. 

Inviting practitioners, holding business meetings with 

representatives of business, public service, etc. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. - экономика ғылымдарының магистрі Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 
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Аймақтық экономика / Региональная экономика / Regional economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 
Аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет 

етуінің экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін 

жолдарын кешенді оқытудан тұрады.  

Состоит в комплексном изучении возможных путей 

формирования экономического механизма функционирования 

хозяйственного комплекса страны на региональном уровне. 

Consists in a comprehensive study of possible ways of forming 

the economic mechanism of functioning of the economic 

complex of the country at the regional level. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- аймақтық экономиканың негізгі теорияларға сыни, 

салыстырмалы-тарихи талдау жүргізеді (аймақтық мамандану 

теориялары, орналастыру теориялары, экономиканы кеңістіктік 
ұйымдастыру теориялары); 

- өңірдің әлеуметтік - экономикалық дамуының негізгі 

макроэкономикалық көрсеткіштерін талдайды; 

 - өңірлердің абсолютті және салыстырмалы артықшылығын 
есептеу және өңірлердің экономикалық мамандануының 

перспективалық бағыттарын айқындайды; 

 - халықаралық аспектіде экономикалық аймақтандыру 

проблемаларын анықтайды;  
- нақты өңірдің әлеуметтік-экономикалық құрылымына талдау 

жасап, және өңірлік дамудың үйлесімсіздігін анықтайды. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 

- выполнять критический, сравнительно-исторический анализ 

основных теорий 

региональной экономики (теории региональной специализации, 
теории размещения, теории пространственной организации 

экономики); 

-анализировать основные макроэкономические показатели 

социально-экономического развития региона; 
- рассчитыват абсолютное и сравнительное преимущество 

регионов и определять перспективные направления 

экономической специализации регионов; 

- выявлять проблемы экономической регионализации в 
международном аспекте; 

- выполнять анализ социально-экономической структуры 

конкретного региона и выявлять диспропорции регионального 

развития. 

After successful completion of the course, students will 

be 
- perform a critical, comparative-historical analysis of the main 

theories 

regional economics (the theory of regional specialization, the 
theory of location, the theory of spatial organization of the 

economy); 

-analyze the main macroeconomic indicators of socio-

economic development of the region; 
- calculate the absolute and comparative advantages of the 

regions and determine the perspective directions of economic 

specialization of the regions 
- identify the problems of economic regionalization in the 

international perspective; 

- analyze the socio-economic structure of a particular region 

and identify imbalances in regional development. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Цифрлық экономика Цифровая экономика Digital Economy 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Аймақтардың түсінігі және типологиясы. Аймақтық 

экономиканың теориялық негіздері. Аймақ шаруашылық жүргізу 

объектісі ретінде. Аймақтың экономикалық әлеуеті және оны 

бағалау. Аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде. ҚР 
өңірлері экономикасының тарихи-географиялық сипаттамасы. 

Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен мәні. 

Аймақты басқару жүйесін қалыптастыру. 

Предмет региональной экономики. Понятие и типологизация  

регионов. Теоретические основы региональной экономики. Регион 

как объект хозяйствования. Экономический потенциал региона и 

его оценка. Регион как объект макроэкономического анализа. 
Историко-географическая характеристика экономики регионов 

РК. Необходимость и сущность государственного регулирования 

развития регионов. Формирования системы управления регионом. 

The subject of regional economics. The concept and typology 

of regions. Theoretical foundations of the regional economy. 

The region as an object of economy. The economic potential of 

the region and its assessment. The region as an object of 
macroeconomic analysis. Historical and geographical 

characteristics of the economy of the regions of the Republic of 

Kazakhstan. The need and essence of state regulation of 

regional development. The formation of the management 
system of the region. 

Постреквизиттері / Постреквизиты / Postprequisites 

Бизнесті бағалау, Кәсіпорында қаржы-экономикалық жұмысты 
ұйымдастыру 

Оценка бизнеса, Организация финансово-экономической работы 
на предприятий 

Business valuation, Organization of financial and economic 
work at enterprises 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Тәжірибешілерді шақыра отырып, кафедра филиалдарында 
сабақ өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, приглашение 
специалистов-практиков 

Conducting classes at branches of the department, 
inviting practitioners 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Жазықбаева Г.К. Жазыкбаева Г.К. Жазыкбаева Г.К. 
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Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру /Организация внешнеэкономической деятельности/ The foreign trade activities organization 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Пәннің мақсаты студенттерді осы ғылымның 
теориялық және практикалық мәселелері бойынша 
даярлаудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету, оны 
оқыған студенттер сыртқы экономикалық қызметті 
ұйымдастыру жеткілікті тиімді болуы үшін белгілі бір 
нақты жағдайларда қалай әрекет ету керектігін білуі 
керек 

Цель дисциплины  обеспечить необходимый уровень 
подготовки студентов по теоретическим и 
практическим вопросам этой науки, чтобы студенты, 
изучившие ее, знали, как им следует действовать в 
тех или иных конкретных ситуациях с тем, чтобы 
организация внешнеэкономической деятельности 
была бы достаточно эффективной 

The purpose of the discipline to provide the 
necessary level of training of students in the 
theoretical and practical issues of this science, so 
that students who have studied it, know how they 
should act in those or other specific situations, so 
that the organization of foreign economic activity 
would be sufficiently effective 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

--ұйым қызметінің сандық және сапалық 
көрсеткіштерін маркетингтік зерттеудің статистикалық, 
экономикалық-математикалық әдістері мен әдістерін 
таңдау және қолдану. - ішкі және сыртқы 
факторлардың экономикалық көрсеткіштерге әсерін 
есептеу; - экспорт пен импорттың неғұрлым тиімді 
жүйесін анықтау 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут: 

-выбирать и применять статистические, экономико-
математических методы и методы маркетингового 
исследования количественных и качественных 
показателей деятельности организации. 
- рассчитывать влияние внутренних и внешних 
факторов на экономические показатели; 

- определять наиболее эффективные системы 
экспорта и импорта 

After successful completion of the course, 

students will be 

- choose and apply statistical, economic and 
mathematical methods and methods of marketing 
research of quantitative and qualitative indicators of 
organization activity. 
- calculate the impact of internal and external 
factors on economic indicators; 

- determine the most effective export and import 
systems 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, микроэкономика, 
макроэкономика 

Экономическая теория, микроэкономика, 
макроэкономика 

Economic theory, microeconomics, 
macroeconomics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Пән қоғамда болып жатқан экономикалық процестерді 
және қазақстандық және әлемдік экономиканың даму 
үрдістерін зерттейді. Заңнаманың сақталуын 
бақылауды жүзеге асыру және СЭҚ қатысушыларының 
азаматтық құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету 

қабілеті. 

Дисциплина изучает экономические процессы, 
происходящих в обществе и тенденциях развития 
казахстанской и мировой экономик. Способность 
осуществлять контроль за соблюдением 
законодательства и обеспечить защиту гражданских 

прав участников ВЭД. 

The discipline studies the economic processes 
taking place in society and the trends of 
development of the Kazakhstani and world 
economies. The ability to monitor compliance with 
the law and ensure the protection of civil rights of 

participants in FEA. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, Мемлекеттік 
қызмет және т. б. өкілдерімен іскерлік кездесулер 
өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение 
деловых встреч с представителями бизнеса, 
государственной службы и др. 

Inviting practitioners, holding business meetings 
with representatives of business, public service, etc. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. – э. ғ. м. Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 
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3 курс студенттеріне  арналған элективтік пәндер /  Элективные дисциплины для студентов 3 курса / Elective courses for 

3rd year students 
Кәсіпорындарда қаржы-экономикалық жұмысты ұйымдастыру /Организация финансово-экономической работы на предприятий /  

Organization of financial and economic work at enterprises 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Зерттеудің мақсаты ұйымның қаржы-
экономикалық қызметін ұйымдастыру және құру 
бойынша теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды игеру болып табылады 

Целью изучения является приобретение 
теоретических знаний и практических навыков по 
организации и  составлению финансово-

экономической работы организации 

The purpose of the study is to acquire theoretical 
knowledge and practical skills in organizing and 
compiling financial and economic work of the 

organization 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- есеп пен есептіліктің ішкі тіркелімдерін 
қалыптастыру. 
-ұйымның қаржы-шаруашылық қызметі туралы 
есеп дайындайды. 
- статистикалық есептілікті құрастыру. 
- нормативтік құжаттармен, оқу-әдістемелік және 

ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу 
дағдыларын дамыту 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- формировать внутренние регистры учета и 
отчетности. 
- подготавливать отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 
- составлять статистическую отчетность. 

 - развить навыки самостоятельной работы с 
нормативными документами, учебно-методической и 
научной литературой 

After successful completion of the course, students 

will be 

- create internal accounting and reporting registers. 
- prepare reports on financial and economic activity of 
the organization. 
- prepare statistical reports. 
- develop skills of independent work with normative 

documents, educational and scientific literature 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Аймақтық экономика Региональная экономика Regional Economy 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін 
жоспарлау, есепке алу және талдау жөніндегі 
заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер. 
Ұйымның жоспарлы-есептік құжаттамасын 

жүргізу тәртібі. Жедел және статистикалық есепті 
ұйымдастыру. Есептілікті жасау тәртібі мен 
мерзімдері 

Законодательные и нормативные правовые акты по 
планированию, учету и анализу финансово-
хозяйственной деятельности организации. Порядок 
ведения планово-учетной документации организации. 

Организация оперативного и статистического учета. 
Порядок и сроки составления отчетности. 

Legislative and regulatory legal acts on planning, 
accounting and analysis of financial and economic 
activities of the organization. The order of maintenance 
of planning and accounting documentation of the 

organization. Organization of operational and 
statistical accounting. The order and timing of 
reporting. 

Постреквизиттері / Постреквизиты / Postprequisites 

Бизнесті бағалау, Кәсіпорын шығындарын болжау 
және жоспарлау 

Оценка бизнеса, Прогнозирование и планирование 
затрат предприятия 

Business valuation, Enterprise cost forecasting and 
planning 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Тәжірибешілерді шақыра отырып, кафедра 
филиалдарында сабақ өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 
приглашение специалистов-практиков 

Conducting classes at branches of the department, 
inviting practitioners 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экономикалық талдау / Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия / Economic analysis of economic 

activity of the enterprise 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

басқару шешімдерін қабылдау үшін кәсіпорынның 

экономикалық қызметіне экономикалық талдауды 

қалыптастыру, объектінің ағымдағы жағдайын және оның 

дамуының күтілетін перспективаларын бағалау 

формирование экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия, оценки текущего состояния 

объекта и ожидаемых перспектив его развития для 

принятия управленческих решений 

formation of economic analysis of the economic activity 

of the enterprise, evaluation of the current state of the 

object and the expected prospects for its development to 

make management decisions 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 
-кәсіпорынның және оның негізгі құрылымдық 

бөлімшелерінің қаржылық және басқарушылық талдауын 

жүргізеді;  

-кәсіпорынның өндірістік әлеуетін бағалайды және оны 

пайдаланады; 

-кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның даму 

тенденциясын анықтайды 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 
-проводить финансовый и управленческий анализ на 

предприятии и основных его структурных 

подразделениях;  

- оценить производственный потенциал предприятие и 

его использование;  

- определить финансовое состояние предприятия и 

тенденции его развития 

After successful completion of the course, students 

will be 
-to carry out financial and management analysis at the 

enterprise and its main structural subdivisions;  

- assess the production potential of the enterprise and its 

use;  

- determine the financial condition of the enterprise and 

trends of its development 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қоғамдық сектор экономикасы Экономика общественного сектора Public sector economics 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Экономикалық талдаудың негіздері. Қаржылық және 

басқарушылық талдаудың пәні, міндеттері және түрлері. 

Қаржылық және басқарушылық талдаудың тәсілдері мен 

әдістері. Факторлық талдау әдістері. Өлшеу әдістері және 

детерминирлік талдаудағы факторлардың әсері. 

Экономикалық және математикалық талдау әдістері. 

Қорларды анықтау және есептеу әдістері. Қаржылық 

талдаудың тұжырымдамасы, құны, мақсаттары және 

ақпараттық қолдау. Кәсіпорынның маркетингтік қызметін 

талдау. Өндіріс пен сатуды талдау және басқару. Еңбек 
ресурстарын қолдануды талдау. Негізгі құралдарды 

қолдануды талдау. Материалдық ресурстарды қолдануды 

талдау.өндіріс құнын талдау. Капиталды қалыптастыру мен 

бөлуді талдау. Қаржылық нәтижелерді талдау. 

Основы экономического анализа. Предмет, задачи и 

виды финансового и управленческого анализа. Приемы 

и методы финансового и управленческого анализа. 

Методика факторного анализа. Способы измерения и 

влияния  факторов в детерминированном анализе. 

Экономико-математические методы анализа. Методика 

выявления и подсчета резервов. Понятие, значение, 

задачи и информационное обеспечение финансового 

анализа. Анализ маркетинговой деятельности 

предприятия. Анализ и управление объемом 
производства и продаж. Анализ использования 

трудовых ресурсов. Анализ использования основных 

средств. Анализ использования  материальных ресурсов. 

Анализ себестоимости продукции. Анализ 

формирования и размещения капитала. Анализ 

финансовых результатов.  

Fundamentals of economic analysis. The subject, tasks 

and types of financial and managerial analysis. 

Techniques and methods of financial and managerial 

analysis. Methods of factor analysis. Methods of 

measuring and influence of factors in deterministic 

analysis. Economic and mathematical methods of 

analysis. Methods of identifying and calculating 

reserves. The concept, meaning, tasks and information 

support of financial analysis. Analysis of marketing 

activity of the enterprise. Analysis and management of 
production and sales volume. Analysis of the use of 

human resources. Analysis of the use of fixed assets. 

Analysis of the use of material resources. Analysis of the 

cost of production. Analysis of the formation and 

allocation of capital. Analysis of financial performance 

Постреквизиттері / Постреквизиты / Postprequisites 

Бизнесті бағалау, Агробизнесті бағалау, Кәсіпкерлік Оценка бизнеса, Оценка агробизнеса, 

Предпринимательство 

Business valuation , Agribusiness Assessment, 

Entrepreneurship 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Тәжірибешілерді шақыра отырып, кафедра филиалдарында 

сабақ өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, приглашение 

специалистов-практиков 

Conducting classes at branches of the department, 

inviting practitioners 
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Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Жазықбаева Г.К. Жазыкбаева Г.К. Жазыкбаева Г.К. 
 

Табиғатты пайдалану экономикасы / Экономика природопользования / Nature management economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Қоршаған ортаны жақсартуға және экономиканың тұрақты 

дамуына ықпал ететін табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

жолдарын негіздеу.  

Обоснование путей рационального природопользования, 

способствующих оздоровлению окружающей среды и устойчивому 

развитию экономики. 

Justification of ways of rational use of natural resources, 

contributing to the improvement of the environment and 

sustainable economic development. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

-нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы 
мәселелерді анықтайды; 

- әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдерін ескере 

отырып, табиғатты пайдалану мәселелерін шешуді негіздейді; 

- қоршаған ортаны басқару көрсеткіштерінің заманауи 
жүйесін талдайды; 

- қоршаған ортаны басқару саласындағы әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді есептейді; 

- қоршаған ортаны басқарудың теориялық және 
эконометрикалық модельдерін құрайды; 

-аналитикалық және зерттеу жұмысының нәтижелерін 

аналитикалық есеп түрінде береді. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций; 

-обосновывать решение проблем природопользования с учетом 

критериев социально-экономической эффективности,  

-анализировать современную систему показателей природопользования; 
-рассчитывать социально-экономические показатели в области 

природопользования; 

-создавать теоретические и эконометрические модели 

природопользования 
-формировать результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде аналитических отчетов. 

After successful completion of the course, students will be 

-to identify problems of economic nature in the analysis of 
specific situations; 

-to justify the solution of problems of natural resource use 

taking into account the criteria of socio-economic efficiency,  

- analyze the modern system of nature management 
indicators; 

-Calculate socio-economic indicators in the field of nature 

management; 

-create theoretical and econometric models of environmental 
management 

-to form the results of analytical and research work in the 

form of analytical reports 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Микроэкономика  Микроэкономика  Microeconomics  

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалану экономикасы. Табиғи ресурстарды және қоршаған 

ортаның сапасын экономикалық бағалау теориясы. Қайта 

қалпына келмейтін ресурстарды тиімді пайдалану және 
экономикалық бағалау. Жер ресурстарын ұтымды 

пайдаланудың экономикалық мәселелері. Су ресурстарын 

тиімді пайдалану және қорғау. Қазақтар-таның 

биоресурстары. Әлеуметтік-экологиялық ауа бассейні. Табиғи 
ресурстарды кешенді экономикалық бағалау. Табиғатты 

пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогресс. Табиғи 

ресурстар мен қоршаған ортаның ластануы үшін төлем. 

Қоршаған ортаны қорғауды ынталандыру. Қоршаған ортаны 
басқару. Табиғатты қорғаудың ғаламдық мәселелері. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ұйымдар. 

Экономика охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. Теория экономической оценки природных 

ресурсов и качество окружающей среды. Рациональное использование и 

экономическая оценка невознобновимость ресурсов. Экономические 
проблемы рационального использования земельных ресурсов. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Биоресурсы 

Казахстана. Социально-экологические воздушного бассейна. 

Комплексная экономическая оценка природных ресурсов. Научно-
технический прогресс в природопользовазнии. Плата за природные 

ресурсы и загрязнение окружающей среды. Стимулирование охраны 

окружающей среды. Управление природопользованием. Глобальные 

проблемы охраны природы. Международные организации в области 
охраны окружающей среды. 

Economics of environmental protection and rational use of 

natural resources. The theory of economic evaluation of 

natural resources and environmental quality. Rational use and 

economic evaluation of nonrenewable resources. Economic 
problems of rational use of land resources. Rational use and 

protection of water resources. Bioresources of Kazakhstan. 

Socio-ecological air basin. Integrated economic assessment 

of natural resources. Scientific and technical progress in 
nature use. Payment for natural resources and environmental 

pollution. Stimulation of environmental protection. 

Management of nature use. Global problems of nature 

protection. International organizations in the field of 
environmental protection. 

 

 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 

Баязитова И. А. 

Баязитова И. А. Bayazitova I. A. 
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Жасыл экономика/ Зеленая экономика / Green economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Халықаралық тәжірибені зерделеу және қорыту негізінде 

Қазақстанның «жасыл экономикаға» көшу процестерін 

ұйымдастыру және басқару бойынша студенттердің білімі мен 

дағдыларының кешенін қалыптастыру 

Формирование у студентов комплекса знаний и навыков по организации и 

управлению процессами перехода Казахстана к «зеленой экономике» на 

основе изучения и обобщения международного опыта 

Formation of a complex of knowledge and skills among students on 

organizing and managing the processes of Kazakhstan's transition to a 

«green economy» based on the study and generalization of international 

experience 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

-Экономикалық дамудың жаңа ресурс үнемдейтін моделі ретінде 

«жасыл экономиканың» негізгі қағидалары мен ережелерін, әлемдік 

экономиканың даму тенденцияларын білу; 

- өндіргіш күштердің таралу заңдылықтарын талдай білу, қазіргі 

әлем аймақтары мен елдерінің табиғи және экономикалық-

экономикалық дамуындағы экономикалық заңдардың әрекетін 

бағалау; 

- жасыл экономиканың жұмыс істеуі саласындағы ғылыми-зерттеу 

міндеттерін шешуде экономикалық объективті нәтижелер алу үшін 

статистикалық, математикалық және экономикалық-математикалық 

талдау әдістерін қолдану дағдыларын игеруы; 

- «жасыл экономика» қағидаттарын іс жүзінде жылжыту және енгізу 

бойынша ұйымдастырушылық, экономикалық, институционалдық 

шараларды әзірлеуге құзыретті болулығы. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 

-знать базовые принцип и положения «зеленой экономики» как новой 

ресурсосберегающей модели экономичес-кого развития, тенденции развития 

мирового хозяйства;  

-уметь анализировать закономерности размещения производительных сил, 

оцени-вать действие экономических законов в природном и хозяйственно-

экономическом развитии регионов и стран современного мира; -владеть 

навыкамииспользования методов статистического, математического и эко-

номико-математического анализа для получения экономически объективных 

результатов при решении исследователь-ских задач в сфере 

функционирования зеленой экономики;  

-быть компетентнымив вопросах разра-ботки организационно-экономических, 

институциональных мер по продвижению и реализации принципов «зеленой 

экономики» в практику. 

After successful completion of the course, students will be 

-to know the basic principles and provisions of the «green economy» as a 

new resource-saving model of economic development, trends in the 

development of the world economy; 

- to be able to analyze the patterns of distribution of productive forces, to 

evaluate the operation of economic laws in the natural and economic-

economic development of regions and countries of the modern world; 

- to master the skills of using the methods of statistical, mathematical and 

economic-mathematical analysis to obtain economically objective results in 

solving research problems in the field of the functioning of the green 

economy;-be competent in the development of organizational, economic, 

institutional measures to promote and implement the principles of the 

«green economy» in practice. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономическая теория Экономикалық теория Economiks 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Адамзаттың ғаламдық мәселелері. Халықтың проблемалары. 
Жаһандық дағдарыстар: қазіргі заманғы жаһандық 

проблемалардың тұжырымдамасы мен философиясы. 

Тұрақты даму тұжырымдамасы. Тұрақты дамуды 

қамтамасыз ету бойынша халықаралық ынтымақтастық. 
«Жасыл экономика» ғылыми бағытының негізгі ережелері. 

Жасыл экономикаға көшудің әлемдік тәжірибесін талдау: 

алғышарттар мен бағыттар. Әлемдік тәжірибеде «жасыл 

экономикаға» көшуді қолдау құралдары. «Жасыл 
экономикаға» көшуді ынталандырудың халықаралық 

тәжірибесі. ЕО елдерінің «жасыл» ұсынысы. Қазақстан 

Республикасының «жасыл экономикаға» көшу 

тұжырымдамасы. «Жасыл» құрылыс стандарттарын әзірлеу 
және енгізу. Коммуналдық кәсіпорындарда «жасыл» 

жобаларды іске асыру механизмі. Қазақстанда «жасыл 

экономиканы» дамыту институттарын қалыптастыру. 

«Жасыл экономика» жағдайындағы инвестициялық 
жобалардың тиімділігі. 

Глобальные проблемы человечества. Проблемы народонаселения. 
Глобальные кризисы: понятие и философия глобальных проблем 

современности. Концепция устойчивого развития. Международное 

сотрудничество по обеспечению устойчивого развития. Основные 

положения научного направления «зеленая экономика». Анализ 
мирового опыта перехода к зеленой экономике: предпосылки и 

направления. Инструменты поддержки перехода к «зеленой 

экономике» в мировой практике. Международный опыт 

стимулирования перехода к «зеленой экономике». «Зеленое» 
предложение стран Евросоюза. Концепция по переходу Республики 

Казахстан к «зеленой экономике». Разработка и внедрение «зеленых» 

стандартов строительства. Механизм реализации «зеленых» проектов 

в коммунального хозяйства. Формирование институтов развития 
«зеленой экономики» в Казахстане. Эффективность инвестиционных 

проектов в «зеленой экономике». 

Global problems of humanity. Population problems. Global crises: 
the concept and philosophy of global problems of our time. 

Sustainable development concept. International cooperation to 

ensure sustainable development. The main provisions of the 

scientific direction «green economy». Analysis of the global 
experience of the transition to a green economy: prerequisites and 

directions. Tools to support the transition to a «green economy» in 

world practice. International experience in stimulating the 

transition to a «green economy». «Green» proposal of the EU 
countries. Concept for the transition of the Republic of Kazakhstan 

to a «green economy». Development and implementation of 

«green» construction standards. Mechanism for the implementation 

of «green» projects in public utilities. Formation of institutions for 
the development of «green economy» in Kazakhstan. The 

effectiveness of investment projects in the «green economy». 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Жасыл экономиканың экономикалық басымдығы энергияны 

үнемдеу және энергия тиімділігі саласындағы қызметті 
экономикалық ынталандыру болып табылады. 

Экономическим приоритетом «зеленой» экономики является 

экономическое стимулирование деятельности в области 
энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности 

The economic priority of the green economy is the economic 

stimulation of activities in the field of energy conservation and 
energy efficiency. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Турежанов С. У.  Турежанов С. У.  Турежанов С. У.  
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Халықаралық экономика / Международная экономика / Intemational Economics 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Курстың мақсаты оларға ұлттық экономикада болып 

жатқан процестерді әлемдік экономикада болып 

жатқан процестермен өзара байланыста түсінуге 

көмектесетін білім алу, Халықаралық экономика 

теориясын білу тиімді сыртқы экономикалық 

саясаттың қалыптасуына ықпал етеді. 

Цель курса получить знания, которые помогут им понять процессы, 

протекающие в национальной экономике в их взаимосвязи с 

процессами, происходящими в мировой экономике, знание теории 

международной экономики способствует формированию 

эффективной внешнеэкономической политики.  

The aim of the course is to gain knowledge that will 

help them understand the processes occurring in the 

national economy in their relationship to the processes 

occurring in the world economy, knowledge of the 

theory of the international economy contributes to the 

formation of effective foreign economic policy. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 
- ұйым қызметінің сандық және сапалық 

көрсеткіштерін маркетингтік зерттеудің 

статистикалық, экономикалық-математикалық әдістері 

мен әдістерін таңдау және қолдану. - ішкі және 

сыртқы факторлардың экономикалық көрсеткіштерге 

әсерін есептеу; - экономикалық және әлеуметтік 

процестердің есебін жүргізу - экспорт пен импорттың 

неғұрлым тиімді жүйесін анықтау 

После успешного завершения курса обучающиеся будут: 
-выбирать и применять статистические, экономико-математических 

методы и методы маркетингового исследования количественных и 

качественных показателей деятельности организации. 

- рассчитывать влияние внутренних и внешних факторов на 

экономические показатели; 

- проводить расчеты экономических и социальных процессов   

- определять наиболее эффективные системы экспорта и импорта 

After successful completion of the course, students will be 

-choose and apply statistical, economic and 

mathematical methods and methods of marketing 

research of quantitative and qualitative indicators of 

organization activity. 

- to calculate the impact of internal and external factors 

on economic indicators; 

- conduct calculations of economic and social processes   

- determine the most effective export and import 

systems 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Микроэкономика, Макроэкономика, Халықаралық 

экономикалық қатынастар 

 Микроэкономика, Макроэкономика, Международные 

экономические отношения 

  Мicroeconomics, Мacroeconomics, International 

economic relations 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Пән халықаралық өндіріс, тауарлар мен қызметтер 

алмасу, өндірістік факторлардың қозғалысы, валюта 

бағамдары, әлемдік нарықтардағы операцияларға 

байланысты мәселелерді шешу қабілеті саласындағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің өзара әсерін 

зерттеуге арналған. 

Дисциплина предназначена для изучения взаимовоздействия 

хозяйственных субъектов в области международного производства, 

обмена товарами и услугами, движения производственных 

факторов, валютных курсов, способность решать задачи, связанные 

с операциями на мировых рынках. 

The discipline is designed to study the interaction of 

economic actors in international production, exchange 

of goods and services, the movement of production 

factors, exchange rates, the ability to solve problems 

associated with transactions in world markets. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisite 

Кәсіпкерлік Предпринимательство Entrepreneurship 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, Мемлекеттік 

қызмет және т. б. өкілдерімен іскерлік кездесулер 

өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение деловых встреч 

с представителями бизнеса, государственной службы и др. 

Inviting practitioners, holding business meetings with 

representatives of business, public service, etc. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. - экономика ғылымдарының 

магистрі 

Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 
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Әлемдік ауыл шаруашылығы / Мировое сельское хозяйство / World agriculture 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Студенттерде әлемдік ауыл шаруашылығының даму 

тенденциялары, өндіргіш күштердің орналасу 

заңдылықтары, экономикалық заңдардың іс-

әрекеттері, аймақтар мен қазіргі әлем елдерінің табиғи 

және экономикалық-экономикалық дамуы, эндогендік 

және экзогендік факторлардың әсерінен өзара 

әрекеттесетін институттардың жиынтығы туралы 

түсінік қалыптастыру 

Формирование у студентов представления о тенденциях 

развития мирового сельского хозяйства,  закономерностях 

размещения производительных сил, действиях 

экономических законов, природном и хозяйственно-

экономическом развитии регионов и стран современного 

мира, как совокупности взаимодействующих институтов под 

воздействием эндогенных и экзогенных факторов 

Formation of students' understanding of trends in the 

development of world agriculture, patterns of distribution of 

productive forces, the action of economic laws, natural and 

economic development of regions and countries of the 

modern world, as a set of interacting institutions under the 

influence of endogenous and exogenous factors 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 
- еңбек пен өндірісті ұйымдастырудың, жаңа техника 
мен технологияны енгізудің экономикалық тиімділігін 

анықтау. - өндірістің экономикалық тиімділігін 

анықтау әдістерін қолдану. - экономика, өндірісті, 

еңбекті және басқаруды ұйымдастыру, Өндіріс 

технологиясының негіздері, шаруашылық жүргізудің 

нарықтық әдістері 

После успешного завершения курса обучающиеся будут: 
- определять экономическую эффективность организации 
труда и производства, внедрения новой техники и 

технологии. 

-применять методики определения экономической 

эффективности производства. 

- экономика, организация производства, труда и управления, 

основы технологии производства, рыночные методы 

хозяйствования 

After successful completion of the course, students will be 
-to determine the economic efficiency of the organization of 
labor and production, the introduction of new techniques and 

technology. 

-apply methods for determining the economic efficiency of 

production. 

- economics, organization of production, labor and 

management, basics of production technology, market 

methods of management. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика Экономическая теория,  Микроэкономика Economic theory,  Мicroeconomics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Пән аграрлық өнімді өндіру және сату, аграрлық 

маркетинг мәселелерін зерттейді 

Дисциплина   изучает следующие  вопросы производства и 

реализации   аграрной продукции, аграрный маркетинг 

The discipline studies the following issues of production and 

sale of agricultural products, agricultural marketing 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisite 

АӨК экономикасы   Экономика АПК gribusiness Economics 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, Мемлекеттік 

қызмет және т. б. өкілдерімен іскерлік кездесулер 

өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение деловых 

встреч с представителями бизнеса, государственной службы 

и др. 

Inviting practitioners, holding business meetings with 

representatives of business, public service, etc. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. - экономика ғылымдарының 

магистрі 

Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 
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Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық-құқықтық негіздері /Экономико-правовые основы предпринимательства /Economic and legal foundations of entrepreneurial activity 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Қазақстан Республикасындағы экономикалық 

қатынастарды реттейтін нормалардың мазмұнын, 

кәсіпкерлік қатынастар саласындағы негізгі нормативтік 

құқықтық актілерді, кәсіпкерлік қатынастардың 

ерекшеліктерін зерттеу. 

Изучение содержания норм, регулирующих хозяйственные 

отношения в Республике Казахстан,  основных нормативных 

правовых актов в сфере предпринимательских отношений, 

специфики предпринимательских отношений.  

The study of the content of the norms governing 

economic relations in the Republic of Kazakhstan, the 

main normative legal acts in the field of 

entrepreneurial relations, the specifics of 

entrepreneurial relations. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 
--нормативтік құқықтық актілерді, атап айтқанда, 

кәсіпкерлік және азаматтық-құқықтық дауларды қарау 
кезінде түсіндіреді және қолданады; 

- іскерлік келісімшарттардың әртүрлі түрлерін жасайды; 

- экономикалық дауларды шешудің құқықтық қолдану 

және сот тәжірибесін жалпылау негізінде құрастырылған 

мәселелер мен ситуациялық жаттығуларды шешеді. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 
-толковать и применять нормативные правовые акты, в 

частности, при рассмотрении предпринимательских и 
гражданско-правовых споров; 

-составлять различные виды предпринимательских договоров;  

-решать задачи и ситуационные упражнения, составленные на 

основе обобщения правоприменительной и судебной практики 

разрешения хозяйственных споров.  

After successful completion of the course, students 

will be 
-interpret and apply normative legal acts, in particular 
when considering business and civil law disputes; 

-draft various types of entrepreneurial contracts;  

-solve problems and situational exercises based on the 

generalization of law enforcement and judicial practice 

of resolving economic disputes. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикаға кіріспе Введение в экономику Introduction to Economics 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері. Кәсіпкерлік 

қатынастарды реттеудің құқықтық негіздері. Қазақстан 
Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің түрлері және 

ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. Мемлекеттік 

емес заңды тұлғалардың экономикалық (кәсіпкерлік) 

қызметі. Корпоративті құқықтың түсінігі және негізгі 

ережелері. Кәсіпкерлік қызметтің мазмұны. Шаруашылық 

субъектілерінің (кәсіпкерлердің) заңды міндеттеме 

бойынша міндеттемелерге қатысу ерекшеліктері. 

Кәсіпкерлік келісімшарттардың кейбір түрлерін құқықтық 

қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. 

Бәсекелестік туралы заңның негіздері. Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

Экономические основы предпринимательской деятельности. 

Правовые основы регулирования предпринимательских 
отношений. Виды и организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. 

Хозяйственная (предпринимательская) деятельность 

негосударственных юридических лиц. Понятие и основные 

положения корпоративного права. Содержание 

предпринимательской деятельности. Особенности участия 

хозяйствующих субъектов (предпринимателей) в 

обязательственных правоотношениях. Правовое обеспечение 

некоторых видов предпринимательских договоров. 

Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Основы конкурентного права. Защита прав 

потребителей  

The economic foundations of entrepreneurial activity. 

The legal basis for the regulation of entrepreneurial 
relations. Types and organizational-legal forms of 

entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan. 

Economic (entrepreneurial) activity of non-state legal 

entities. The concept and basic provisions of the 

corporate law. The content of entrepreneurial activity. 

Peculiarities of participation of business entities 

(entrepreneurs) in contractual legal relations. Legal 

security of certain types of business contracts. The 

state regulation of entrepreneurial activity. 

Fundamentals of competition law. Protecting the rights 

of consumers. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

тәжірибешілерді шақыру приглашение специалистов-практиков Inviting expert practitioners 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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Экономикалық деректерді сандық талдау  / Количественный анализ экономических данных /Quantitative analysis of economic data 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Мәліметтерді талдаудың негізгі әдістері туралы 
жүйелік идеяларды қалыптастыру, мемлекеттік 
басқару жүйесінде деректерді талдаудың сандық 
әдістері бойынша практикалық дағдылар. 

Формирование системных представлений об основных 
методах анализа данных, практических навыков 
владения количественными методами анализа данных в 
системе публичного управления. 

Formation of a systemic understanding of the 
basic methods of data analysis, practical skills of 
using quantitative methods of data analysis in 
public administration 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

-статистикалық мәліметтерді жинау, алғашқы өңдеу, 
талдау, ұсыну және түсіндіру әдістерін қолданады; 
- мемлекеттік басқару саласындағы ақпаратты жинау 

және өңдеу үшін құралдар мен ақпараттық 
технологияларды таңдайды; 
- сандық әдістерді қолдана отырып, әлеуметтік, 
экономикалық, социологиялық зерттеулердің 
мәліметтерін талдайды; 
 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

-применять методы сбора, первичной обработки, 
анализа, представления и интерпретации 

статистических данных 
- выбирать инструментальные средства и 
информационные технологии для сбора и обработки 
информации в области публичного управления; 
- проводить анализ данных социальных, 
экономических, социологических исследований с 
использованием количественных методов 

After successful completion of the course, 

students will be 

-apply methods of collection, primary processing, 
analysis, presentation and interpretation of 

statistical data 
- choose tools and information technology for 
collecting and processing information in the field 
of public administration; 
- to analyze the data of social, economic, 
sociological research using quantitative methods 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикадағы статистикалық әдістері Статистические методы в экономике Statistical methods in economics 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Деректерді талдауға кіріспе. Деректерді талдаудың 
негізгі ұғымдары мен міндеттері. Бас жиынтықтың 
параметрлері туралы гипотезаларды тексеру: 
кездейсоқ шаманың ықтималдығын үлестіру Заңы 
туралы. Уақытша қатарларды талдау. Уақытша 
деректерді тегістеу және даму үрдістерін модельдеу 
әдістері. Уақытша деректерді корреляциялық-
регрессиялық талдау. Деректерді индекстік талдау. 

Введение в анализ данных. Основные понятия и задачи 
анализа данных. Проверка гипотез о параметрах 
генеральной совокупности: о законе распределения 
вероятностей случайной величины. Анализ временных 
рядов. Методы сглаживания временных данных и 
моделирования тенденции развития. Корреляционно-
регрессионный анализ временных данных. Индексный 
анализ данных.  

Introduction to data analysis. Basic concepts and 
tasks of data analysis. Testing hypotheses about 
the parameters of the general population: the law 
of probability distribution of a random variable. 
Analysis of time series. Methods for smoothing 
temporal data and modeling trends. Correlation 
and regression analysis of temporal data. Index 
analysis of data. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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Бизнесті бағалау / Оценка бизнеса  / Business estimation 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Студенттерде бизнес құнын бағалауды жүргізудің 

мақсаттары, қағидаттары, тәсілдері мен кезеңдері туралы 

кешенді білімді қалыптастыру, басқару шешімдерін 

қабылдау кезінде алынған деректерді құнын одан әрі 

арттыруға қатысты пайдалану 

Формирование у студентов комплексных знаний о целях, 

принципах, подходах и этапах проведения оценки 

стоимости бизнеса, использования полученных данных 

при принятии управленческих решений относительно 

дальнейшего повышения стоимости 

Formation of students' comprehensive knowledge of the 

objectives, principles, approaches and stages of business 

value assessment, the use of the data obtained in making 

management decisions regarding further increase in 

value 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 
- бизнесті бағалаудың мақсатын нақты тұжырымдау және 

міндеттерін қою, бағалау кезінде ескерілетін факторларды 
анықтайды; 

 - бағалау туралы есептерді талдайды және тексереді; 

 - бағалау стандарттарын және осы саладағы басқа да 

нормативтік құжаттарды пайдаланады; 

 - бизнес құнын бағалауда классикалық тәсілдерді 

қолданады;  

- бағалаудың үш тәсілі аясында әртүрлі әдістерді қолдана 

отырып, кәсіпорынның құнын есептейді;  

- бағалау тәсілдері мен әдістерін негізді қолданады; 

 - бизнестің есептелген құнына түзетулер мен түзетулер 

енгізу, сыйлықақылар мен жеңілдіктерді есептейді. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 
-формулировать цель и ставить задачи оценки бизнеса, 
выявлять факторы, учитываемые при оценке; 

 - анализировать и проверять отчеты об оценке; - 

пользоваться стандартами оценки и другими 

нормативными документами в данной области; 

 - применять классические подходы к оценке стоимости 

бизнеса;  

- рассчитывать стоимость предприятия с использованием 

разных методов в рамках трех подходов к оценке;  

- применять подходы и методы оценки; 

 - вносить поправки и корректировки рассчитанной 

стоимости бизнеса, рассчитывать премии и скидки. 

 

After successful completion of the course, students 

will be 
-formulate the goal and objectives of business 
evaluation, identify the factors taken into account in the 

evaluation; 

 - use valuation standards and other normative 

documents in the field; 

 - to apply classical approaches to business cost 

estimation;  

- to calculate the value of an enterprise using different 

methods within the framework of three approaches to 

valuation; - to apply the approaches to valuation;  

- to apply approaches and methods of evaluation; 

 - make corrections and adjustments to the calculated 

value of the business, calculate premiums and discounts 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Бизнесті-жоспарлау негіздері, Аймақтық экономика, 
Кәсіпорындарда қаржы-экономикалық жұмысты 

ұйымдастыру 

Основы бизнес-планирования, Региональная экономика, 
Организация финансово-экономической работы на 

предприятий 

The basics of business planning,  Regional economy, 
Organization of financial and economic work at 

enterprises 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Бизнес құнын бағалауды ұйымдастыру. Бизнесті бағалау 

түсінігі және мақсаттары. Бизнестің нарықтық құнына әсер 

ететін факторлар тобы. Жүйесі принциптерінің, әдістерінің, 

тәсілдерінің және техник бизнесті бағалау. Бизнесті 

бағалаудағы табысты тәсіл. Бизнес құнын бағалаудағы 

салыстырмалы тәсіл. 

Организация оценки стоимости бизнеса. Понятие и цели 

оценки бизнеса. Группы факторов, влияющих на 

рыночную стоимость бизнеса. Система принципов, 

подходов, методов и техник оценки бизнеса. Доходный 

подход в оценке бизнеса. Сравнительный подход в оценке 

стоимости бизнеса. 

Organization of business valuation. The concept and 

purpose of business valuation. Groups of factors 

affecting the market value of the business. The system of 

principles, approaches, methods and techniques of 

business valuation. Income approach in business 

valuation. Comparative approach in business valuation. 

Постреквизиттері / Постреквизиты / Postprequisites 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі Инвестиционная деятельность предприятий Investment activity of enterprises 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Жазықбаева Г.К. Жазыкбаева Г.К. Жазыкбаева Г.К. 
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Агробизнесті бағалау / Оценка агробизнеса /Evaluation of agribusiness  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose  

Өндірістік әлеуетті: жерді, негізгі және айналым қаражатын, 

Еңбек ресурстарын пайдалануды бағалау әдістемесін 

зерделеу және игеру, жеке кәсіпорын мен өз ісін 

ұйымдастыру үшін мал шаруашылығын дамытудың бизнес-

жоспарын әзірлеу үшін қажетті базалық экономикалық білім 

мен дағдылар кешенін қалыптастыру, мал шаруашылығы 

салаларының даму үрдістерін анықтау 

Формирование   комплекса базовых экономических знаний и 

навыков необходимых для изучения и освоения 

методики оценки использования производственного потенциала: 

земли, основных и оборотных средств, трудовых ресурсов, 

разработки бизнес-плана развития животноводства для отдельного 

предприятия и организаций собственного дела, выявление 

тенденций развития отраслей животноводства  

Formation of a set of basic economic knowledge and 

skills necessary to study and master the methods for 

assessing the use of productive capacity: land, fixed and 

circulating assets, labor resources, developing a business 

plan for the development of livestock for individual 

enterprises and organizations own business, identifying 

trends in the development of animal husbandry 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- экономикалық модельдерді пайдалана отырып, салаға 

(нарыққа) талдау жүргізеді; 

- экономикалық деректерді өңдеу әдістерін қолданады; 

- агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындары жұмысының 

экономикалық тиімділігін талдайды; 

- өндірістік ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалайды; 

- бизнес-бірлікті дамытудың ұйымдастырушылық-

экономикалық тетігін негіздейді.  

После успешного завершения курса обучающиеся будут 

-проводить анализ отрасли (рынка) используя экономические 

модели 

-применять методы обработки экономических данных;  

-анализировать экономическую 

эффективность функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса; 

- оценивать эффективность использования производственных 

ресурсов; 

-обосновывать организационно-экономический механизм 

развития бизнес-единицы. 

After successful completion of the course, students 

will be 
-Conduct industry (market) analysis using economic 

models 

-Apply methods of economic data processing;  

-analyze the economic efficiency of the functioning of 

agro-industrial enterprises; 

- to evaluate the efficiency of the use of production 

resources; 

-justify the organizational and economic mechanism of 

business unit development 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экономикалық талдау  Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия  Economic analysis of business activities of the company 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Жер ресурстары және оларды нарық жағдайында 

пайдаланудың тиімділігі. Еңбек нарығы және ауыл 

тұрғындарын жұмыспен қамту мәселелері. Агробизнесті 

материалдық ресурстар және өндірістік-техникалық 

қамтамасыз ету. Өндірісті орналастыру және мамандандыру 

- агробизнесті дамытудың негізі. Агробизнестің тиімділігін 

бағалау. Агроөнеркәсіптік интеграцияны дамыту, нарықтық 

инфрақұрылымды дамыту. Агробизнестегі Капитал. 

Агробизнестегі кәсіпкерлік. Агробизнестегі бизнес-

жоспарлау. 

Земельные ресурсы и эффективность их использования в условиях 

рынка. Рынок труда и проблемы занятости сельского населения. 

Материальные ресурсы и производственно-техническое 

обеспечение агробизнеса. Размещение и специализация 

производства - основа развития агробизнеса. Оценка 

эффективности агробизнеса. Развитие агропромышленной 

интеграции, развитие рыночной инфраструктуры. Капитал в 

агробизнесе. Предпринимательство в агробизнесе. Бизнес-

планирование в агробизнесе. 

Land resources and efficiency of their use under market 

conditions. Labor market and employment problems of 

rural population. Material resources and production and 

technical support of agribusiness. Placement and 

specialization of production - the basis for the 

development of agribusiness. Evaluation of agribusiness 

efficiency. Development of agroindustrial integration, 

development of market infrastructure. Capital in 

agribusiness. Entrepreneurship in agribusiness. Business 

planning in agribusiness. 

Постреквизиттері / Постреквизиты / Postprequisites 

Өндірістік сфераның экономикасы Экономика производственной сферы The economy of the manufacturing sector 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Жазықбаева Г.К. Жазыкбаева Г.К. Жазыкбаева Г.К. 
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Инновациялық қызмет экономикасы мен ұйымдастырылуы / Экономика и организация инновационной деятельности / Economics and organization of innovation 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose  

Студенттердің даму тарихы, инновациялық экономиканы 

талдау, бағалау және басқару әдістемесі туралы базалық 
білімдерін қалыптастыру. 

Формирование у студентов базовых знаний по истории развития, 

методологии анализа, оценки и управления инновационной 
экономикой. 

Formation of students' basic knowledge of the history of 

development, methodology of analysis, assessment and 
management of an innovative economy. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

- инновациялық механизмдердің қалыптасуы жағдайындағы 
экономиканың теориялық негіздері мен заңдылықтарын, 

экономикалық дамудағы инновацияның рөлі мен маңызын 

жүйелік талдау әдістерін білу, қажетті бастапқы мәліметтерді 

жинай және жүйелей білу экономикалық және әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштерді есептеу, ұйым қызметін 

анықтау, бағалау әдістерін қолдану, инновациялық дамудың 

практикалық шараларын әзірлеу үшін экономиканың жай-

күйін анықтау индикаторларын талдау, экономикалық 
есептеулер жүргізу дағдыларына ие инновация тиімділігі, 

тұжырымдарды тұжырымдау және жалпылау, экономикадағы 

инновациялық процестерді басқаруда сауатты болу. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут  
-знать теоретические основы и закономерно-сти функционирования 

экономики в условиях формирования инновационных механизмов, 

методы системного анализа роли и значения инновации в 

экономическом развитии, уметь собирать и систематизировать 
исходные дан-ные, необходимые для расчета экономичес-ких и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации, использовать методы оценки, анализа 

пока-зателей идентификации состояния экономики для разработки 
практических мер по иннова-ционному развитию, владеть навыками 

осу-ществлять экономические расчеты эффек-тивности инновации, 

формулировки выводов и обобщении, быть компетентными в управ-

лению инновационными процессами в экономике. 

After successful completion of the course, students will be 

- to know the theoretical foundations and regularities of the 
functioning of the economy in the conditions of the formation of 
innovative mechanisms, methods of system analysis of the role and 
significance of innovation in economic development, to be able to 
collect and systematize the initial data necessary for calculating 

economic and socio-economic indicators, determining the activities 
of the organization, use methods of assessment, analysis of indicators 
of identification of the state of the economy for the development of 
practical measures for innovative development, possess the skills to 
carry out economic calculations of the effectiveness of innovation, 
formulate conclusions and generalize, be competent in managing 
innovative processes in the economy. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Макроэкономика Макроэкономика Macroeconomics 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Инновация теориясының генезисі. Инновациялық дамудың 
заманауи тұжырымдамалары. Инновациялық экономика 

инновациялық ұдайы өндіріс жүйесі ретінде: макродеңгейдегі 

инновациялық менеджмент. Инновациялық процестің 

экономикалық механизмі. Инновациялық саясатты әзірлеу 
және жүзеге асыру принциптері. Экономиканың 

инновациялық дамуының институционалды-құқықтық 

негіздері. Микродеңгейлі инновациялық менеджмент: 

әдістеме, механизм, құралдар. Агроөнеркәсіптік кешендегі 
инновациялық нарықтың орны мен рөлі .. Ұлттық 

инновациялық жүйенің қалыптасуы: құрылымы және 

ұйымдастырылуы. Агроөнеркәсіптік кешендегі кәсіпкерліктің 

инновациялық әлеуетін арттыру механизмі. Инновациялық 
мезоэкономика: жағдайы, бағдарламасы, даму стратегиясы. 

Инновациялық әлеуетті кеңейту. Жоғары оқу орындарындағы 

инновациялық технологиялар 

Генезис теории инноваций. Современные концепции 
инновационного развития. Инновационная экономика как система 

воспроизводства инноваций: управление инновациями на 

макроуровне. Экономический механизм инновационного процесса. 

Принципы выработки и реализации инновационной политики. 
Институциональ-но-правовые основы инновационного разви-тия 

экономики. Управление инновациями на микроуровне: 

методология, механизм, инструменты. Место и роль рынка 

инноваций в системе АПК.. Формирование националь-ной 
инновационной системы: структура и организация. Механизм 

активизации иннова-ционного потенциала предпринимательства 

АПК. Инновационная мезоэкономика: состояние, программа, 

стратегия развития. Расширенное воспроизводство инновационного 
потенциала. Инновационные технологии в высшей школе 

The genesis of the theory of innovation. Modern concepts of 
innovative development. Innovative economy as a system of 

innovation reproduction: innovation management at the macro 

level. The economic mechanism of the innovation process. 

Principles for the development and implementation of innovation 
policy. Institutional and legal foundations of innovative 

development of the economy. Micro-level innovation 

management: methodology, mechanism, tools. The place and role 

of the innovation market in the agro-industrial complex .. 
Formation of the national innovation system: structure and 

organization. The mechanism for enhancing the innovation 

potential of entrepreneurship in the agro-industrial complex. 

Innovative mesoeconomics: state, program, development 
strategy. Expanded reproduction of innovative potential. 

Innovative technologies in higher education 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірісті ұйымдастыру теориясы Теория организации производства Theory of production organization 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Турежанов С.У. Турежанов С.У. Турежанов С.У. 
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Агроөнеркәсіптік кешендегі инновация негіздері / Основы инноваций в АПК / Fundamentals of innovation in the agro-industrial complex 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Студенттердің даму тарихы, инновациялық экономиканы талдау, 

бағалау және басқару әдістемесі туралы базалық білімдерін 

қалыптастыру. 

Формирование у студентов базовых знаний по истории развития, 

методологии анализа, оценки и управления инновационной экономикой. 

Formation of students' basic knowledge of the history of development, 

methodology of analysis, assessment and management of an innovative 

economy. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

- инновациялық механизмдердің қалыптасуы жағдайындағы 

экономиканың теориялық негіздері мен заңдылықтарын, экономикалық 

дамудағы инновацияның рөлі мен маңызын жүйелік талдау әдістерін 

білу, қажетті бастапқы мәліметтерді жинай және жүйелей білу 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу, 

ұйым қызметін анықтау, бағалау әдістерін қолдану, инновациялық 

дамудың практикалық шараларын әзірлеу үшін экономиканың жай-

күйін анықтау индикаторларын талдау, экономикалық есептеулер 

жүргізу дағдыларына ие инновация тиімділігі, тұжырымдарды 

тұжырымдау және жалпылау, экономикадағы инновациялық 

процестерді басқаруда сауатты болу. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут  

-знать теоретические основы и закономерно-сти функционирования 

экономики в условиях формирования инновационных механизмов, методы 

системного анализа роли и значения инновации в экономическом 

развитии, уметь собирать и систематизировать исходные дан-ные, 

необходимые для расчета экономичес-ких и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организации, использовать 

методы оценки, анализа пока-зателей идентификации состояния 

экономики для разработки практических мер по иннова-ционному 

развитию, владеть навыками осу-ществлять экономические расчеты 

эффек-тивности инновации, формулировки выводов и обобщении, быть 

компетентными в управ-лению инновационными процессами в экономике 

After successful completion of the course, students will be 

- to know the theoretical foundations and regularities of the functioning 

of the economy in the conditions of the formation of innovative 

mechanisms, methods of system analysis of the role and significance of 

innovation in economic development, to be able to collect and 

systematize the initial data necessary for calculating economic and socio-

economic indicators, determining the activities of the organization, use 

methods of assessment, analysis of indicators of identification of the state 

of the economy for the development of practical measures for innovative 

development, possess the skills to carry out economic calculations of the 

effectiveness of innovation, formulate conclusions and generalize, be 

competent in managing innovative processes in the economy.  

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Ұйым экономикасы Экономика организации   Organization economics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Инновация теориясының генезисі. Инновациялық дамудың заманауи 

тұжырымдамалары. Инновациялық экономика инновациялық ұдайы 

өндіріс жүйесі ретінде: макродеңгейдегі инновациялық менеджмент. 

Инновациялық процестің экономикалық механизмі. Инновациялық 

саясатты әзірлеу және жүзеге асыру принциптері. Экономиканың 

инновациялық дамуының институционалды-құқықтық негіздері. 

Микродеңгейлі инновациялық менеджмент: әдістеме, механизм, 

құралдар. Агроөнеркәсіптік кешендегі инновациялық нарықтың орны 

мен рөлі .. Ұлттық инновациялық жүйенің қалыптасуы: құрылымы және 

ұйымдастырылуы. Агроөнеркәсіптік кешендегі кәсіпкерліктің 

инновациялық әлеуетін арттыру механизмі. Инновациялық 

мезоэкономика: жағдайы, бағдарламасы, даму стратегиясы. 

Инновациялық әлеуетті кеңейту. Жоғары оқу орындарындағы 

инновациялық технологиялар 

Генезис теории инноваций. Современные концепции инновационного 

развития. Инновационная экономика как система воспроизводства 

инноваций: управление инновациями на макроуровне. Экономический 

механизм инновационного процесса. Принципы выработки и реализации 

инновационной политики. Институциональ-но-правовые основы 

инновационного разви-тия экономики. Управление инновациями на 

микроуровне: методология, механизм, инструменты. Место и роль рынка 

инноваций в системе АПК.. Формирование националь-ной инновационной 

системы: структура и организация. Механизм активизации иннова-

ционного потенциала предпринимательства АПК. Инновационная 

мезоэкономика: состояние, программа, стратегия развития. Расширенное 

воспроизводство инновационного потенциала. Инновационные технологии 

в высшей школе 

The genesis of the theory of innovation. Modern concepts of innovative 

development. Innovative economy as a system of innovation 

reproduction: innovation management at the macro level. The economic 

mechanism of the innovation process. Principles for the development and 

implementation of innovation policy. Institutional and legal foundations 

of innovative development of the economy. Micro-level innovation 

management: methodology, mechanism, tools. The place and role of the 

innovation market in the agro-industrial complex .. Formation of the 

national innovation system: structure and organization. The mechanism 

for enhancing the innovation potential of entrepreneurship in the agro-

industrial complex. Innovative mesoeconomics: state, program, 

development strategy. Expanded reproduction of innovative potential. 

Innovative technologies in higher education 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

АӨК экономикасы, Өндірісті ұйымдастыру теориясы Экономика АПК, Теория организации производства Agribusiness economics, Theory of production organization 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Сандық қолдану және басқару шешімдерін қабылдау және құру кезінде 

талдаудың сапалы әдістері экономикалық,  ұйымдастырушылық және 

басқару модельдері 

Применение количественных и качественных методов анализа при 

принятии управленческих решений и построении экономических и 

организационно-управленческих моделей 

Application of quantitative and qualitative methods of analysis when 

making management decisions and building  economic, organizational 

and management models 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Турежанов С.У. Турежанов С.У. Турежанов С.У. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Экономикалық өсу теориялары / Теории экономического роста / Theories of economic growth 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Әлеуметтік-экономикалық дамудың жаңа модельдерін және 

ұлттық экономиканың әр түрлі салаларындағы 

ынтымақтастық ерекшеліктерін ескере отырып, әлеуметтік-

экономикалық жүйелерді талдау саласындағы жүйелік білім 

мен дағдыларды дамыту 

Развитие системных знаний и навыков в области анализа 

социально-экономических систем с учетом новых 

моделей социально-экономического развития и 

особенностей взаимодействия в различных секторах 

национальной экономики 

Development of systemic knowledge and skills in the 

analysis of socio-economic systems, taking into account 

new models of socio-economic development and the 

specifics of interaction in different sectors of the national 

economy 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 
- экономикалық өсу мен дамудың шарттарын анықтайды; 

- макроэкономикалық статистикадағы экономикалық өсуді 
түсіндіретін әр түрлі теориялардың ерекшеліктерін түсінеді; 

- салыстырмалы дамуды тарихи тұрғыдан талдайды; 

- экономикалық өсуді бағалауға мүмкіндік беретін 

макроэкономикалық көрсеткіштерді есептейді; 

- экономикалық дамудың жетекші детерминанттарының 

мәндерін бағалайды; 

- экономикалық өсу мен дамудың негізгі себептерін 

анықтайды; 

- әлеуметтік-экономикалық даму модельдерінің күшті және 

әлсіз жақтарын бағалайды. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 
- определять условия экономического роста и развития;  
- понимать особенности различных теорий, объясняющих 

экономический рост в макроэкономической статистике; 

- анализировать сравнительное развитие в исторической 

перспективе; 

- рассчитывать макроэкономические показатели, 

позволяющие оценивать экономический рост; 

- оценивать значения ведущих детерминант 

экономического развития; 

- выявлять основные причины экономического роста и 

развития; 

- оценивать сильные и слабые стороны в моделях 

социально-экономического развития. 

After successful completion of the course, students 

will be 

- identify the conditions of economic growth and 

development;  

- understand the characteristics of different theories 

explaining economic growth in macroeconomic 

statistics; 

- analyze comparative development in historical 

perspective; 

- calculate macroeconomic indicators to assess economic 

growth; 

- evaluate the values of the leading determinants of 

economic development; 
- identify the main causes of economic growth and 

development; 

- assess strengths and weaknesses in models of socio-

economic development. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 
Экономикалық өсу және экономикалық даму. Экономикалық өсудің 

түрлері. Экономикалық өсу қарқыны және конвергенция 
проблемасы. Экономикалық өсу және қоғамдық ұдайы өндіріс 

пропорциялары. Экономикалық өсудің факторлары. Экономикалық 

өсу теориясының дамуындағы прексиандық кезең. Экономикалық 

өсудің кейнсиандық және неокейнсиандық теориялары. Солоудың 
өсудің неоклассикалық моделі. Экономикалық өсу 

теорияларындағы жинақтау мөлшерінің эндогенизациясы. 

Эндогендік теориялардағы технологиялық прогресс. Экономикалық 

өсу теорияларындағы еңбек ұсынысы және халықтың өсуі. 
Экономикалық өсудің институционалды және эволюциялық 

теориялары. Экономикалық өсуді ынталандыру жөніндегі 

мемлекеттік саясат. Экономикалық өсу және адамзаттың ғаламдық 

мәселелері 

Экономический рост и экономическое развитие. Типы 

экономического роста. Темпы экономического роста и проблема 
конвергенции. Экономический рост и пропорции общественного 

воспроизводства. Факторы экономического роста. 

Докейнсианский период в развитии теорий экономического 

роста. Кейнсианская и неокейнсианская теории экономического 
роста. Неоклассическая модель экономического роста Солоу. 

Эндогенизация нормы сбережений в теориях экономического 

роста. Технический прогресс в эндогенных теориях. 

Предложение труда и рост населения в теориях экономического 
роста. Институциональные и эволюционные теории 

экономического роста. Государственная политика 

стимулирования экономического роста. Экономический рост и 

глобальные проблемы человечества 

Economic growth and economic development. Types of 

economic growth. The pace of economic growth and the 
problem of convergence. Economic growth and the proportions 

of social reproduction. Factors of economic growth. Pre-

Keynesian period in the development of theories of economic 

growth. Keynesian and neo-Keynesian theories of economic 
growth. Solow's neoclassical model of economic growth. 

Endogenization of the savings rate in theories of economic 

growth. Technological progress in endogenous theories. Labor 

supply and population growth in theories of economic growth. 
Institutional and evolutionary theories of economic growth. 

State policies for stimulating economic growth. Economic 

growth and global problems of mankind. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Турежанов С. У. Турежанов С. У. Турежанов С. У. 
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Кәсіпорынның техникалық-экономикалық талдауы / Технико-экономический анализ предприятия/ Technical and economic analysis of the enterprise 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Ұйымдарды басқарудың маңызды функциясы туралы 

экономикалық қызметті талдау туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру, оларды экономикалық талдаудың негізгі 

әдістерін түсіну және қолдану, өндірістік, экономикалық, 

қаржылық және инвестициялық қызметтің әр түрлі 

салаларын талдау мен бағалаудың практикалық 
дағдыларын алу. 

Формирования целостного представления об анализе 

хозяйственной деятельности важнейшей функции управления 

организациями, осмысление и по ним основных методов 

экономического анализа, получение практических навыков по 

анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Formation of a holistic view of the analysis of 

economic activity of the most important function of 

management of organizations, comprehension and on 

them the main methods of economic analysis, 

obtaining practical skills in analyzing and evaluating 

various areas of industrial and economic, financial and 
investment activities. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 
-ұйымда және оның негізгі құрылымдық бөлімшелерінде 

экономикалық талдау жүргізеді; 

- ұйымның өндірістік әлеуетін және оны пайдалануды 

бағалайды; 

- өндірістік резервтерді жұмылдыру шарттары мен 

факторларын анықтайды және негіздейді; 

-ұйымның қаржылық жағдайын және оның даму 

тенденциясын анықтайды; 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 
-проводить  экономический анализ в организации и основных 

ее структурных подразделениях;  

-оценивать производственный потенциал организации и его  

использование;  

-выявлять и обосновывать условия и факторы мобилизации 

производственных резервов;  

-определять   финансовое   состояние организации  и 

тенденции его развития 

After successful completion of the course, students 

will be 
-Conduct economic analysis in the organization and its 

main structural subdivisions;  

-assess the production potential of the organization 

and its use;  

-identify and justify the conditions and factors of 

mobilization of production reserves;  

-determine the financial condition of the organization 

and trends of its development 

Курстың  қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Экономикалық талдаудың пәні, міндеттері және түрлері. 

Экономикалық талдаудың әдістері мен әдістері. 

Факторларды талдау әдістемесі. Детерминирленген 

талдауда факторларды өлшеу және әсер ету әдістері. 

Талдаудың экономикалық және математикалық әдістері. 

Қаржылық талдаудың түсінігі, мәні, міндеттері және 

ақпараттық қамтамасыз ету. Кәсіпорынның маркетингтік 

қызметін талдау. Өндіріс және сату көлемін талдау және 

басқару. Еңбек ресурстарының қолданылуын талдау. 

Негізгі құралдарды пайдалануды талдау. Материалдық 

ресурстарды пайдалануды талдау. Өнімнің (жұмыстардың, 

қызметтердің) өзіндік құнын талдау. Өнімнің жекелеген 

түрлерінің өзіндік құнын талдау. Капиталдың қалыптасуы 
мен орналасуын талдау. Қаржылық нәтижелерді талдау 

Предмет, задачи и виды экономического анализа. Приемы и 

методы экономического анализа. Методика факторного 

анализа 

Способы измерения и влияния факторов в детерминированном 

анализе. Экономико-математические методы анализа. Понятие, 

значение, задачи и информационное обеспечение   

финансового анализа. Анализ маркетинговой деятельности 

предприятии. Анализ и управление объемом производства и 

продаж. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ 

использовании основных средств. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ себестоимости продукции 

(работ, услуг. Анализ себестоимости отдельных видов 

продукции. Анализ формировании и размещении капитала. 
Анализ финансовых результатов 

Subject matter, tasks and types of economic analysis. 

Techniques and methods of economic analysis. 

Methods of factor analysis. 

Methods of measuring and influence of factors in 

deterministic analysis. Economic and mathematical 

methods of analysis. The concept, meaning, tasks and 

information support of financial analysis. The analysis 

of marketing activities of the enterprise. Analysis and 

management of production and sales volume. Analysis 

of the use of human resources. Analysis of the use of 

fixed assets. Analysis of the use of material resources. 

Analysis of the cost of goods (works, services. 

Analysis of the cost of individual types of goods. 
Analysis of the formation and allocation of capital. 

Analysis of financial performance 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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4 курс студенттеріне  арналған элективтік пәндер /Элективные дисциплины для студентов 4 курса/ Elective courses for 

4th year students 

Кәсіпорын шығындарын болжау және жоспарлау / Прогнозирование и планирование затрат предприятия / Forecasting and enterprise costs planning 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

кәсіпорындар шығындарын болжау және жоспарлау» пәнін 

оқу студенттерге шығындарды болжау және жоспарлау 

әдістері мен әдістемесін үйретеді.  

 

изучить теоретические основы, освоить методику и организацию 

прогнозирования и планирования деятельности предприятия  в 

современной рыночной среде с учетом отраслевой специфики, 

уровней и типов планирования. 

to study the theoretical foundations, to master the methodology and 

organization of forecasting and planning of enterprise activities in the 

modern market environment, taking into account the industry 

specifics, levels and types of planning. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

-Ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметін жоспарлау және 
бақылау. Ұйымның есеп беруінде қамтылған қаржылық, 

бухгалтерлік және басқа ақпараттарды талдау және түсіндіру, 

алынған ақпаратты басқару шешімдерін қабылдау үшін 

пайдалану.; 
-экономикаға жүйелі көзқарас жасай білу; шығындарды 

жіктей білу нарықтық қатынастардың мәнін ашу;нарықтық 

экономикадағы бәсекенің мәні мен ролін ашу;ел масштабында 

шаруашылық қызметтің негізгі белгілерін сипаттайтын 
көрсеткіштер жүйесі арқылы ұлттық экономиканы қарастыру; 

-экономикалық процестері мен құбылыстарды сауатты 

түсіндіру; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; 

-қазіргі нарықтық экономиканың күрделі мәселерлерге жалпы 
экономикалық тұрғыдан талдау жасауда кеткен шығындарды 

анықтау; 

-эконмоикалық және әлеуметтік дамуының кешендік 

жоспарларын әзірлеуде кеткен шығындарды жіктеу; 
өндірістік-басқарушылық қызметтің шығындарды қарастыру; 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 

Планировать и контролировать финансово-экономическую 
деятельность организации. Анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности организации, и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 
- типологию планов предприятий; основы методологии и 

технологии планирования деятельности организаций в 

современных условиях; отечественный и зарубежный опыт 

планирования; 
- разрабатывать тактические и оперативные планы 

производственных предприятий и подразделений;  использовать 

экономико-математические модели оптимизации планов 

предприятия; 
- использования современного инструментария прогнозирования и 

планирования; 

- вопросах  в области прогнозов и планирования  деятельности 

предприятия  в условиях рыночного хозяйствования. 

After successful completion of the course, students will be 

Plan and control the financial and economic activities of the 
organization. Analyze and interpret financial, accounting and other 

information contained in the organization's reporting, and use the 

information obtained to make management decisions; 

- typology of enterprise plans; fundamentals of methodology and 
technology for planning the activities of organizations in modern 

conditions; domestic and foreign planning experience; 

- develop tactical and operational plans for manufacturing enterprises 

and departments; use economic and mathematical models for 
optimizing enterprise plans; 

- use of modern forecasting and planning tools; 

- Issues in the field of forecasts and planning of enterprise activities 

in a market economy. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Кәсіпорындарда қаржы-экономикалық жұмысты ұйымдастыру Организация финансово-экономической работы на предприятий  Organization of financial and economic work at enterprises  

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Шығындар мәні мен мазмұны. Қорды бағалауда шығындарды 

қалыптастыру және пайда көлемін анықтау. Шешім қабылдау 
үшін шығындарды қалыптастыру. Жоспарлау және бақылау 

үшін шығындарды қалыптастыру. Шикізат және 

материалдарған кеткен шығындарды басқару. Жұмыс күшіне 

кеткен шығындарды басқару. Шығындарды басқару жүйесі 
және әдістері. Баға белгілеу бойынша шешім қабылдау және 

шығындар. 

Экономическая сущность и классификация издержек.  

Калькулирование себестоимости продукции. Анализ затрат при 
принятии краткосрочных управленческих решений. Анализ затрат 

и результатов при принятии решений по капитальным вложениям. 

Планирование (бюджетирование)  затрат. Затраты на материалы. 

Трудовые затраты.  Общие и административные расходы. 
Накладные расходы. Контроллинг на предприятии. Контроль 

затрат. Трансфертные цены. 

Economic essence and classification of costs. Calculation of the cost 

of production. Cost analysis for making short-term management 
decisions. Cost-benefit analysis when making capital investment 

decisions. Planning (budgeting) costs. Material costs. Labor costs. 

General and administrative expenses. Overheads. Controlling in the 

enterprise. Cost control. Transfer prices. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Кәсіпорындар базасында сабақтар өткізу, практиктерді 

шақыру көрініс табады. 

Отражается проведение занятий на базе предприятий, 

приглашение специалистов-практиков.   

Conducting classes on the basis of enterprises, inviting practitioners 

is reflected. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Наурызбаев Б.Т. – э.ғ.к., доцент Наурызбаев Б.Т. – к.э.н., доцент Nauryzbaev B.T.candidate of economic sciences, assistant professor 
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Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау / Социально-экономическое планирование / Socio-economic planning 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Курстың негізгі мақсаты-макроэкономика, салалар, 

өңірлер, экономиканың әлеуметтік, экономикалық 

және қаржы секторларын дамыту жоспарларын 

әзірлеу және олардың орындалуын қамтамасыз ету 

мәселелерінің барлық блоктары бойынша 

студенттердің терең біліміне қол жеткізу. 

Основная цель курса - достижения глубоких знаний студентов 

по всем блокам вопросов разработки и обеспечения  

выполнения планов развития макроэкономики, отраслей, 

регионов, социального, экономического и финансового 

секторов экономики. 

 

The main objective of the course is to achieve in-depth 

knowledge of students on all blocks of issues in the 

development and enforcement of plans for the 

development of macroeconomics, industries, regions, 

social, economic and financial sectors of the economy 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 
- қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны ескере 

отырып, үлгілік әдістемелер негізінде экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің 
есебін жүргізу; - қойылған міндетке сәйкес 

Экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық 

құралдарды қолдану; - қаржы-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу нәтижелерін талдау және 

алынған қорытындыларды негіздеу; -экономикалық 

жүйенің әртүрлі деңгейлеріндегі әлеуметтік-

экономикалық жоспарлаудың әдіснамасы және 

ұйымдастырылуы 

После успешного завершения курса обучающиеся будут: 
- проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативной правовой базы; 
- применять инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов финансово-

экономических показателей и обосновывать полученные 

выводы; 

- методологию и организацию  социально-экономического 

планирования на различных уровнях экономической системы 

After successful completion of the course, students 

will be 
- to carry out calculations of economic and socio-

economic indicators on the basis of standard methods, 
taking into account the current regulatory framework; 

- apply tools for processing economic data in accordance 

with the task; 

- analyze the results of calculations of financial and 

economic indicators and justify the conclusions obtained; 

- methodology and organization of socio-economic 

planning at various levels of the economic system 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, Қоғамдық сектор 

экономикасы, Экономикалық әлеуметтану 

Экономическая теория, Экономика общественного сектора, 

Экономическая социология 

Economic theory, Экономика общественного сектора, 

Экономическая социология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Пән кәсіби білімді, әртүрлі нарықтардағы 

экономикалық агенттердің мінез - құлық 

стратегияларын талдай білу; микро және макро 

деңгейлерде экономикалық іс-шараларды бағалау 

және стратегиялық шешімдер қабылдау үшін 

аналитикалық материалдар дайындау қабілеті. 

 Дисциплина формирует профессиональные знания, 

способность анализировать  стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; способность 

готовить аналитические материалы для оценки экономических  

мероприятий и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

The discipline forms professional knowledge, the ability 

to analyze the behavior strategies of economic agents in 

different markets; the ability to prepare analytical 

materials to evaluate economic activities and strategic 

decision-making at the micro- and macro level. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, Мемлекеттік 

қызмет және т. б. өкілдерімен іскерлік кездесулер 

өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение деловых 

встреч с представителями бизнеса, государственной службы и 

др. 

Inviting practitioners, holding business meetings with 

representatives of business, public service, etc. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. - экономика ғылымдарының 

магистрі 

Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 
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Өндірісті ұйымдастыру теориясы / Теория организации производства / Theory of organization of production 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Пәннің мақсаты: материалдық өндірістің бастапқы 

буыны - өнеркәсіптік кәсіпорынның тиімді жұмыс 

істеуін қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастыру 

туралы ғылымның ең маңызды мәселелері мен 

факторларының өзара байланысын зерттеу. 

Цель дисциплины: изучение во взаимосвязи наиболее важных 

вопросов и факторов науки об организации производства, 

обеспечивающих эффективное функционирование промышленного 

предприятия - первичного звена материального производства. 

The purpose of the discipline: the study of the 

interconnection of the most important issues and factors 

of the science of organization of production, ensuring 

the effective functioning of the industrial enterprise - 

the primary link of material production. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

 - ұйым қызметінің сандық және сапалық 

көрсеткіштерін маркетингтік зерттеудің 

статистикалық, экономикалық-математикалық 

әдістері мен әдістерін таңдау және қолдану. - ішкі 

және сыртқы факторлардың экономикалық 

көрсеткіштерге әсерін есептеу. - еңбек пен өндірісті 

ұйымдастырудың, жаңа техника мен технологияны 

енгізудің экономикалық тиімділігін анықтау. - 

жоспарлардың экономикалық бөлімдерін құру үшін 

қажетті есептерді орындау, оларды негіздеу және 

ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс 
нәтижелерін ұсыну. - стандартты теориялық және 

эконометриялық модельдерді құру, нәтижелерді 

талдау және түсіндіру. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут: 
- выбирать и применять статистические, экономико-математических 

методы и методы маркетингового исследования количественных и 

качественных показателей деятельности организации. 

- рассчитывать влияние внутренних и внешних факторов на 

экономические показатели. 

- определять экономическую эффективность организации труда и 

производства, внедрения новой техники и технологии. 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

After successful completion of the course, students 

will be 
- choose and apply statistical, economic and 

mathematical methods and methods of marketing 

research of quantitative and qualitative indicators of 

organization activity. 

- calculate the influence of internal and external factors 

on economic indicators. 

- to determine the economic efficiency of organization 

of labor and production, implementation of new 

equipment and technology. 

- perform calculations necessary for making economic 

sections of plans, justify them and present the results of 
the work in accordance with the standards accepted in 

the organization. 

- Build standard theoretical and econometric models, 

analyze and interpret the results 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, бизнес-жоспарлау негіздері Экономическая теория, основы бизнес-планирования Economic theory, basics of business planning 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Пән менеджменттің функциялары мен 

принциптерін зерделеу негізінде негізгі өндіріс пен 
өндірістік инфрақұрылымды ұйымдастыру, 

жоспарлау мәселелері бойынша теориялық 

дайындықты қарастырады. 

Дисциплина рассматривает  теоретическую подготовку по вопросам 

организации, планирования основного производства и 
производственной инфраструктуры на основе изучения функций и 

принципов менеджмента. 

The discipline deals with theoretical training in the 

organization, planning of the main production and 
production infrastructure on the basis of the study of the 

functions and principles of management 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, 

Мемлекеттік қызмет және т. б. өкілдерімен іскерлік 

кездесулер өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение деловых встреч с 

представителями бизнеса, государственной службы и др. 

Inviting practitioners, holding business meetings with 

representatives of business, public service, etc. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. – э. ғ.м. Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 
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Өндірістік сфераның экономикасы / Экономика производственной сферы / Economy of the production sphere 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 
Пән мемлекеттің экономикалық қызметі – материалдық 

өндіріс туралы ұғымды қалыптастырады. Елдің бәсекеге 

қабілеттілігін қалыптастыру студенттер салалардың 
экономикалық дамуының нақты деңгейімен танысады, 

өндіріс көрсеткіштерін талдауды үйренеді 

Дисциплина формирует понятие о  экономической деятельности 

государства – материальное производство. Формирование 

конкурентоспособности страны Студенты познакомятся с  

фактическим уровнем экономического развития отраслей, 

научатся анализировать  показатели производства 

The discipline forms the concept of economic activity of 

the state - material production. Formation of 

competitiveness of the country Students will get 

acquainted with the actual level of economic development 

of industries, learn to analyze the indicators of production 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 
- материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын оңтайлы 

пайдалану. 

 -кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылық 

шешімдерді табу. 
 - жоспарлардың экономикалық бөлімдерін құру үшін 

қажетті есептерді орындау, оларды негіздеу және ұйымда 

қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін 

ұсыну.  
- стандартты теориялық және эконометриялық 

модельдерді құру, нәтижелерді талдау және түсіндіру 

После успешного завершения курса обучающиеся будут: 
- оптимально использовать материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы. 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 
- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и интерпретировать полученные результаты.  

After successful completion of the course, students will be 
- to use material, labor and financial resources in an optimal way. 

- to find organizational and managerial solutions in professional 

activity. 

- to make calculations necessary for the preparation of economic 
sections of the plans, to justify them and present the results of the 

work in accordance with the standards adopted in the 

organization. 

- Build standard theoretical and econometric models, analyze and 
interpret the results. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Цифрлық экономика, Агробизнесті бағалау, 
Экономикалық әлеуметтану 

Цифровая экономика, Оценка агробизнеса, Экономическая 
социология 

Digital еconomy, Agribusiness Assessment, Economic 
Sociology 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Кез-келген елдің өндірістік секторы экономиканың 

дамуында маңызды рөл атқарады, қоғамның 

өндірістік күштерінің даму деңгейін, әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді шешудің ауқымы мен 

мерзімдерін анықтайды. Бұл курсты оқу 

студенттерді қазіргі құқықтық, экономикалық, 

қаржылық және әкімшілік ортада өндірістің жұмыс 

істеуінің жаңа механизмі туралы біліммен 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Производственный сектор любой страны играет важнейшую 

роль в развитии экономики, определяет уровень развития 

производительный сил общества, масштабы и сроки решения 

социально-экономических задач. Изучение данного курса дает 

возможность вооружить студентов знаниями нового механизма 

функционирования производства в сложившейся правовой, 

экономической, финансовой и административной среде. 

The production sector of any country plays the most 

important role in the development of the economy, 

determines the level of development of the productive 

forces of society, the scale and timing of socio-economic 

problems. The study of this course gives the opportunity to 

equip students with knowledge of the new mechanism of 

production functioning in the current legal, economic, 

financial and administrative environment. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, Мемлекеттік 

қызмет және басқа да қамтамасыз ету өкілдерімен 

іскерлік кездесулер өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение деловых 

встреч с представителями бизнеса, государственной службы и 

др. обеспечения. 

Inviting practitioners, holding business meetings with 

representatives of business, public service, etc.  

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Нұрахметова Г. С. – э. ғ. м. Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 
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Салалық нарықтардың экономикасы / Экономика отраслевых рынков / The branch markets economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Пәннің мақсаты студенттерді осы ғылымның теориялық және 

практикалық мәселелері бойынша даярлаудың қажетті 
деңгейін қамтамасыз ету, оны оқыған студенттер салалық 

мамандануды ескере отырып, нарықтық экономика 

жағдайында өндірістік саладағы экономикалық қызмет 

мәселелері бойынша білімге ие болу 

Цель дисциплины обеспечить необходимый уровень подготовки 

студентов по теоретическим и практическим вопросам этой науки, чтобы 
студенты, изучившие ее, обладали знаниями по вопросам 

экономической деятельности в производственной сфере в условиях 

рыночной экономики с учетом отраслевой специализации 

The purpose of the discipline to provide the necessary level of 

training of students in the theoretical and practical issues of this 
science, so that students who have studied it, have knowledge of 

economic activities in the production sphere in a market 

economy, taking into account the industry specialization 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

- ұйымның қызметін сипаттайтын экономикалық және 
әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін 

қажетті бастапқы деректерді жинау және жүйелеу. -

қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны ескере отырып, 

үлгілік әдістемелер негізінде экономикалық және әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштердің есебін жүргізу. - қойылған 

міндетке сәйкес Экономикалық деректерді өңдеу үшін 

аспаптық құралдарды қолдану. - қаржы-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу нәтижелерін талдау және алынған 
қорытындыларды негіздеу. -ұйым қызметінің сандық және 

сапалық көрсеткіштерін маркетингтік зерттеудің 

статистикалық, экономикалық-математикалық әдістері мен 

әдістерін таңдау және қолдану. - ішкі және сыртқы 
факторлардың экономикалық көрсеткіштерге әсерін есептеу. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут: 

- собирать и систематизировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации. 

-проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 
нормативной правовой базы. 

-применять инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей. 

-анализировать результаты расчетов финансово-экономических 
показателей и обосновывать полученные выводы. 

-выбирать и применять статистические, экономико-математических 

методы и методы маркетингового исследования количественных и 

качественных показателей деятельности организации. 
- рассчитывать влияние внутренних и внешних факторов на 

экономические показатели. 

 

After successful completion of the course, students will be 
- to collect and systematize the initial data necessary to calculate 

the economic and socio-economic indicators that characterize the 

activities of the organization. 

-to carry out calculations of economic and socio-economic 
indicators on the basis of standard methods, taking into account 

the current regulatory framework. 

-apply tools for processing economic data in accordance with the 

task. 
-analyze the results of calculations of financial and economic 

indicators and justify the obtained conclusions. 

-choose and apply statistical, economic and mathematical 

methods and methods of marketing research of quantitative and 
qualitative indicators of organization activity. 

- calculate the impact of internal and external factors on 

economic indicators. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономика және кәсіпкерлік негіздер Основы экономики и предпринимательства Fundamentals of Economics and Entrepreneurship 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Пән нарықтық білімді өндірістік қызмет пен сұраныс 

механизмін ұйымдастыру ретінде қалыптастырады. 

Мәселелер қарастырылады: Бәсекелестік және монополия 

теориялары, нақты әлемдік нарықтар мен тенденциялар., 
салалық нарықтардың Экономика теориясының эволюциясы, 

нарықтар мен бәсекелестік категорияларын анықтау, нарық 

құрылымының элементтері, ішінара бәсекелестіктің дәрежесі 

мен тұжырымдамасы, құрылым модельдері. 

Дисциплина формирует познание рынка как организацию  механизма 

производственной деятельности и спроса. Рассматриваются вопросы:  

теории конкуренции и монополии, реальные мировые рынки и 

тенденции., эволюция теории экономики отраслевых рынков, 
определение рынков и категории конкуренции, элементы структуры 

рынка, степени и концепции частичной конкуренции, модели 

структуры. 

The discipline forms the knowledge of the market as an 

organization of the mechanism of productive activity and 

demand. The following issues are considered: theories of 

competition and monopoly, real world markets and trends, the 
evolution of the theory of economics of branch markets, the 

definition of markets and categories of competition, elements of 

market structure, degrees and concepts of partial competition, 

models of structure. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

 Практик-мамандарды шақыру, бизнес, Мемлекеттік 
қызмет және басқа да қамтамасыз ету өкілдерімен іскерлік 

кездесулер өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение деловых встреч с 

представителями бизнеса, государственной службы и др. 
обеспечения. 

Inviting practitioners, holding business meetings with 

representatives of business, public service, etc.  

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. - экономика ғылымдарының магистрі Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 

 

 

 

 



 36 

АӨК экономикасы  /Экономика АПК / Agribusiness Economics 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Пәннің мақсаты-оны оқыған студенттер аграрлық 
өндіріс жеткілікті тиімді болуы үшін белгілі бір 
нақты жағдайларда қалай әрекет ету керектігін 
білуі керек 

Цель дисциплины  заключается в том, чтобы студенты, 
изучившие ее, знали, как им следует действовать в тех 
или иных конкретных ситуациях с тем, чтобы аграрное 
производство было бы достаточно эффективным. 

The purpose of the discipline is for students who have 
studied it to know how they should act in certain specific 
situations so that agricultural production would be 
sufficiently efficient 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- еңбек пен өндірісті ұйымдастырудың, жаңа 
техника мен технологияны енгізудің 

экономикалық тиімділігін анықтау. - өндірістің 
экономикалық тиімділігін анықтау әдістерін 
қолдану. - экономика, өндірісті, еңбекті және 
басқаруды ұйымдастыру, Өндіріс 
технологиясының негіздері, шаруашылық 
жүргізудің нарықтық әдістері 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут: 

- определять экономическую эффективность 
организации труда и производства, внедрения новой 

техники и технологии. 
- применять методики определения экономической 
эффективности производства. 
- экономика, организация производства, труда и 
управления, основы технологии производства, 
рыночные методы хозяйствования 

After successful completion of the course, students 

will be 

- to determine the economic efficiency of the 
organization of labor and production, the introduction of 

new techniques and technology. 
- apply methods of determining the economic efficiency 
of production. 
- economics, organization of production, labor and 
management, basics of production technology, market 
methods of management. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Ұйым экономикасы, Микроэкономика, Әлемдік 
ауылшаруашылығы 

 Экономика организации, Микроэкономика, Мировое 
сельское хозяйство 

 Оrganizational economics, Мicroeconomics, World 
agriculture 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

АӨК экономикасы курсы келесі мәселелерді 

зерттейді: өндіріс факторларының жалпы 
сипаттамасы, Табиғи ресурстар, Еңбек және 
материалдық ресурстар, күрделі инвестициялар, 
өндірістің мамандануы, экономикалық 
тиімділіктің мазмұны, ауылшаруашылық 
өндірісінің шығындары, ауылшаруашылық 
маркетинг 

Курс экономика АПК  изучает следующие  вопросы: 

Общая характеристика факторов производства, 
природные ресурсы, трудовые и материальные ресурсы,  
капитальные вложения, специализация производства, 
содержание экономической эффективности, издержки 
производства аграрной продукции, аграрный маркетинг 

Тhe course of economics of agroindustrial complex 

studies the following issues: General characteristics of 
factors of production, natural resources, labor and 
material resources, capital investment, production 
specialization, the content of economic efficiency, the 
cost of agricultural production, agricultural marketing 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, 

Мемлекеттік қызмет және т. б. өкілдерімен 
іскерлік кездесулер өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение 

деловых встреч с представителями бизнеса, 
государственной службы и др. 

Inviting practitioners, holding business meetings with 

representatives of business, public service, etc. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. - экономика ғылымдарының 
магистрі 

Нурахметова Г.С. – магистр  экономических наук Nurakhmetova G.S. - Master of Economic Sciences 
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Әлеуметтік-экономикалық жүйелердің институционалдық өзгерістерін жобалау / Проектирование институциональных изменений социально-экономических систем/Designing 

institutional changes in socio-economic systems 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Институционализмнің негізгі ұғымдары мен негізгі бағыттарын 

зерттеу студенттердің қазіргі экономикалық саясаттың теориялық 

және практикалық мәселелерін шешу үшін институционалды 
экономика әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыруға ықпал 

етеді. 

Изучение базовых концепции и основных направлений 

институционализма способствует формированию у студентов 

навыков  использования методов институциональной экономики для 
решения теоретических и практических проблем современной 

экономической политики. 

Studying of the basic concepts and main directions of 

institutionalism contributes to the formation of students' 

skills in using the methods of institutional economics to 
solve theoretical and practical problems of modern economic 

policy. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

-Институционалдық талдаудың әдістері мен тәсілдерін және 

олардың шаруашылық субъектілерінің қаржылық-шаруашылық 

қызметін талдау кезінде олардың мүмкіндіктерін білу; 
- әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы 

отандық және шетелдік статистиканың деректерін талдай және 

түсіндіре алады, практикалық мәселелерді шешкен кезде жаңа 

идеялар туғызады, экономиканың тиісті саласында талдау, аудит 
және жобалауды жүзеге асырады; 

-экономикалық мәселелерді зерттеуде жүйелі тәсілді қолдану, 

стандартты теориялық және эконометрикалық модельдерді құру, 

алынған нәтижелерді талдау және интерпретациялау. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 

-знать методы и приемы институциональ-ного анализа и их 

возможности при анали-зе финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов экономики; 
-уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной ста-тистики о социально-экономических про-цессах и 

явлениях, генерировать новые идеи при решении практических 

задач, осуществлять анализ, аудит и проектирова-ние в 
соответствующей области экономики; 

-использовать системный подход при исследовании экономических 

проблем,  строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

After successful completion of the course, students will 

be 

-еto know the methods and techniques of institutional 

analysis and their capabilities in the analysis of financial and 
economic activities of economic entities; 

-be able to analyze and interpret the data of domestic and 

foreign statistics on socio-economic processes and 

phenomena, generate new ideas in solving practical 
problems, carry out analysis, audit and design in the relevant 

area of the economy; 

-to use a systematic approach in the study of economic 

problems, to build standard theoretical and econometric 
models, to analyze and to interpret the results obtained. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Макроэкономика Макроэкономика Macroeconomics 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Экономикалық институттар. Дәстүрлі институционализм. 

Институционалды экономиканың жалпы ерекшеліктері. 
Неоинституционализмнің әдістері мен модельдері. 

Неоинституционализмнің бағыттары. Келісімдердің үнемділігі. 

Ойын теориясы. Шектелген (толық емес) рационалдылық 

теориясы. Мемлекет және мемлекеттің араласуы теориясы. 
Д.Солттың институционалды экономикалық теориясы. Рентаға 

бағытталған экономиканың теориясы мен практикасы. Әлеуметтік 

капитал экономикалық дамудың ресурсы ретінде. Жасыл 

экономика экономикалық дамудың жаңа моделі ретінде. 
Көлеңкелі экономика және сыбайлас жемқорлық. 

Институционалды өзгеріс және тиімділік 

Экономические институты. Традиционный институционализм. 

Общие признаки инсти-туциональной экономики. Методы и модели 
неоинституционализма. Направления неоин-ституционализма. 

Экономика соглашений. Теория игр. Теория ограниченной 

(неполной) рациональ-ности. Теория государства и 

государственного вмешательства. Институ-циональная 
экономическая теория Д. Норта. Теория и практика 

рентоориентированной экономики. Социальный капитал как ресурс 

экономического развития. Зеленая экономика как новая модель 

экономического развития. Теневая экономика и коррупция. 
Институциональные изменения и эффективность  

Economic institutions. Traditional institutionalism. General 

features of institutional economics. Methods and models of 
neoinstitutionalism. Directions of neoinstitutionalism. The 

economy of agreements. Game theory. The theory of 

bounded (incomplete) rationality. The theory of the state and 

state intervention. Institutional economic theory of D. North. 
Theory and practice of rent-oriented economics. Social 

capital as a resource for economic development. Green 

economy as a new model of economic development. Shadow 

economy and corruption. Institutional change and efficiency 

Постреквизиттері / Постреквизиты / Postprequisites 

Ұйым экономикасы Экономика организации  Organization economics 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Курстың бөлімдерін оқығанда индуктивті таным әдісіне 
басымдық беру керектылыгыне назар аударып студенттерден 

күнделікті өмір фактілеріне, олардың эмпирикалық және 

теориялық қорыту жағдайларға назар аудару керектылыгын талап 

етеді 

При изучении разделов курса приоритет должен быть отдан 
индуктивному методу познания, что требует от студентов 

выработки и постоянного использования навыков обращения к 

фактам повседневной жизни, их эмпирического и теоретического 

обобщения 

When studying the sections of the course, priority should be 
given to the inductive method of cognition, which requires 

students to develop and constantly use skills of addressing 

the facts of everyday life, their empirical and theoretical 

generalization 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Турежанов  С. У. Турежанов  С. У. Турежанов  С. У. 
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Экономикалық саясат / Экономическая политика / Economic policy 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Студенттерге экономиканың нарықтық жағдайында 
дұрыс бағыттауға мүмкіндік беретін экономикалық 
өмірдің негізгі заңдылықтарын игере отырып, 

экономикалық ойлау жүйесін қалыптастыру 

Формирование экономического образа мышления, 
овладение основными законами экономической жизни, 
что позволит студентам правильно ориентироваться в 

рыночных условиях экономики 

Formation of an economic way of thinking, 
mastering the basic laws of economic life, which 
will allow students to correctly navigate in the 

market economy 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

-тиімді мемлекеттік реттеудің  функцияларын 
сипаттайды, шаруашылық ету субъектілерін 
анықтайды, олардың даму процесіндегі құрылымды 
айқындайды; 
- экономикалық саясатта мемлекеттік саясаттың 
негізгі қағидалары мен заңдарын қолданады; 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

-анализировать  основные направления, формы, методы 
и инструменты реализации политики государства; 
- использовать  основные принципы и законов 
государственной политики в  экономической жизни; 

After successful completion of the course, 

students will be 

-Analyze the main directions, forms, methods and 
tools of state policy implementation; 
- use the basic principles and laws of state policy 
in economic life; 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория Экономическая  теория Economic Theory 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Экономикалық саясат пәні мен мәні, субъектілері. 
Өтпелі кезеңдегі Казақстан экономикасын басқару 
шараларының жүйесі. Экономикалық саясаттың 
конъюктуралық, құрылымдық және аймақтық 
бағыттары. Сыртқы экономикалық саясат. 
Мемлекеттік саясатты қалыптастыру және саяси-
экономикалық шешім принциптері. Экономикалық 

саясат: құнды қағаздар нарығын қалыптастыру және 
реттеу саясатты. Валюталық саясат. Қаржы саясаты 
және қаржы механизмі. Бюджет және салық саясаты. 
Халықаралық еңбек бөлінісінің экономикалық 
саясаты.  

Предмет, обьект и  субьектыэкономической политики 
государства.Сущность и закономерности переходной 
экономики. Механизм принятия правительствнных 
решений. Денежно-кредитная (Монетарная) политика. 
Политика управления государственным долгом. 
Социальная политика. Валютная политика. 
Структурные, конъюнктурные  направления 

экономической политики.  Инвестиционная политика 
Стратегическое планирование регионального развития. 
Формы общественного  разделения труда  и 
направления экономической политики.  

The subject, object and subjects of economic 
policy of the state.Essence and patterns of 
transitional economy. The mechanism of 
government decision-making. Monetary 
(Monetary) policy. Policy of management of a 
state debt. Social policy. Monetary policy. 
Structural, conjunctural directions of economic 

policy.  Investment policy Strategic planning of 
regional development. Forms of social division of 
labor and directions of economic policy. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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Кәсіпорынның инвестициялық қызметі /Инвестиционная деятельность предприятия/ Enterprise  Investment Activity 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose  

Студенттер арасында экономиканың нақты секторындағы 

инвестициялық процестерді ұйымдастыру және басқару, оларды 

инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалаудың заманауи 

әдістерін зерделеу бойынша білім мен біліктер кешенін 

қалыптастыру. 

Формирование у студентов комплекса знаний и навыков по организации и 

управлению инвестиционными процессами в реальном секторе экономики, 

изучение ими современных методов оценки эффективности принимаемых 

инвестиционных решений. 

Formation of a complex of knowledge and skills among students on the 

organization and management of investment processes in the real sector 

of the economy, their study of modern methods for assessing the 

effectiveness of investment decisions. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

- жаңа техника мен технологияны енгізудің экономикалық тиімділігін 

анықтау әдістерін білу, басқарушылық шешімдердің ұсыныл-ған 

нұсқаларына сыни бағалау жүргізу үшін материалды өндірістің негізгі 

салаларының негізгі өндірістік көрсеткіштерін талдай бі-лу, дамыту 

және әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, қабылданған 

ше-шімдердің тәуекелдері мен мүмкін болатын әлеуметтік-

экономикалық салдарын ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша 

ұсыны-старды негіздеу, ішкі және сыртқы фактор-лардың 

экономикалық көрсеткіш-терге әсе-рін есептеу, экономикалық және 

әлеуметтік есептеулерді орындау дағдыларына ие ұйы-мның қызметін 

сипаттайтын экономикалық көрсеткіштер, қаржылық-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу нәтижелерін талдауға және негіздеуге 

құзыретті болу. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 

-знать методы определения экономической эф-фективности внедрения новой 

техники и техно-логии, уметь анализировать основные показате-ли 

производства основных отраслей материаль-ного производства для 

проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленчес-ких 

решений, разрабатывать и обосновать пред-ложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффектив-ности, рисков и возможных социально-эконо-мических 

последствий принятых решений, рас-считывать влияние внутренних и 

внешних факторов на экономические показатели, владеть навыками 

выполнения расчетов экономических и социальных показателей, 

характеризующих деятельность организации, быть компетентными в анализе 

результатов расчетов финансово-экономических показателей и обосновании 

полученных выводов. 

After successful completion of the course, students will be 

-to know the methods of determining the economic efficiency of the 

introduction of new equipment and technology, be able to analyze the 

main indicators of production of the main branches of material 

production to conduct a critical assessment of the proposed options for 

management decisions, develop and substantiate proposals for their 

improvement, taking into account the criteria of socio-economic 

efficiency, risks and possible socio-economic consequences of decisions 

made, calculate the influence of internal and external factors on economic 

indicators, have the skills to perform calculations of economic and socio-

economic indicators that characterize the activities of the organization, be 

competent in the analysis of the results of calculations of financial and 

economic indicators and substantiation of the findings.  

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Макроэкономика, Бизнесті бағалау Макроэкономика, Оценка бизнеса Macroeconomics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Инвестицияның мәні, олардың қызметтері. Инвестициялық 

ахуалды бағалаудың макро-экономикалық параметрлері. 
Инвестиция-лық қызметті дамытудың аймақтық мәселе-лері. 

Нарық жағдайындағы инвестиция-ларды жобалау. 

Инвестициялық процестің инфрақұрылымы. 

Инвестицияларды талдау-дың қаржылық математикалық 
негіздері. Инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтау. 

Бір-бірін жоққа шығаратын инве-стициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау. Инвестициялық ресурстардың шек-теулі 

жағдайындағы инвестициялық жобалардың тиімділігін 
бағалау. Белгісіздік жағдайын-дағы инвестициялық 

жобалардың тиімділі-гін бағалау. Инвестициялық жобаларды 

қаржыландыру көздері. Капитал құны. Кәсіпорынның 

инвестициялық тартымды-лығын талдау және бағалау. 
Инвестициялық жобаларды басқару. Инвестицияны жобалау 

кезінде оңтайлы шешімдер қабылдау. Инфляцияның 

инвестициялық жобалардың тиімділігіне әсері 

Сущность инвестиции, их функции. Макро-экономические 

параметры оценки инвестицион-ной ситуации. Региональные 
проблемы развития инвестиционной деятельности. Инвестиционное 

проектирование в рыночных условиях. Инфра-структура 

инвестиционного процесса. Финан-сово-математические основы 

инвестиционного анализа. Определение эффективности инвести-
ционных проектов. Оценка эффективности взаимоисключающих 

инвестиционных проек-тов. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов в условиях ограниченности инвести-

ционных ресурсов. Оценка эффективности инве-стиционных 
проектов в условиях неопреде-ленности. Источники 

финансирования инвести-ционных проектов. Стоимость капитала. 

Анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

Управление инвестиционными проектами. Принятие оптимальных 
решений в инвестиционном проектировании. Влияние инфляции на 

эффективность инвестиционных проектов 

The essence of the investment, their functions. Macro-economic 

parameters for assessing the investment situation. Regional 
problems of investment activity development. Investment design 

in market conditions. Infrastructure of the investment process. 

Financial-sovo-mathematical foundations of investment analysis. 

Determination of the effectiveness of investment projects. 
Evaluation of the effectiveness of mutually exclusive investment 

projects. Evaluation of the efficiency of investment projects in 

conditions of limited investment resources. Evaluation of the 

effectiveness of investment projects in the context of uncertainty. 
Sources of financing for investment projects. The cost of capital. 

Analysis and assessment of the investment attractiveness of the 

enterprise. Investment project management. Making optimal 

decisions in investment design. Influence of inflation on the 
efficiency of investment projects 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Микро және макродеңгейдегі экономика-лық көрсеткіштерді 

есептеу мен талдаудың заманауи әдістері. 

Современные методики расчета и анализа экономических 

показателей на микро - и макроуровне. 

Modern methods of calculating and analyzing economic 

indicators at the micro and macro levels. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Турежанов С.У. Турежанов С.У. Турежанов С.У. 
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Агроөнеркәсіптік кешенді инвестициялау негіздері / Основы инвестиционной деятельности в АПК  / Fundamentals of investment in the agro-industrial complex 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Студенттер арасында экономиканың аграрлық секторындағы 

инвестициялық процестерді ұйымдастыру және басқару, оларды 

инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалаудың заманауи 

әдістерін зерделеу бойынша білім мен біліктер кешенін 
қалыптастыру. 

Формирование у студентов комплекса знаний и навыков по 

организации и управлению инвестиционными процессами в аграрном 

секторе экономики, изучение ими современных методов оценки 

эффективности принимаемых инвестиционных решений. 

Formation of a complex of knowledge and skills among 

students on the organization and management of investment 

processes in the agro-industrial sector of the economy, their 

study of modern methods for assessing the effectiveness of 
investment decisions. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

- жаңа техника мен технологияны енгізудің экономикалық 

тиімділігін анықтау әдістерін білу, басқарушылық шешімдердің 
ұсыныл-ған нұсқаларына сыни бағалау жүргізу үшін аграррліқ 

салаларының негізгі өндірістік көрсеткіштерін талдай білу, 

дамыту және әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

критерийлерін, қабылданған шешімдердің тәуекелдері мен 
мүмкін болатын әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере 

отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыны-старды негіздеу, 

ішкі және сыртқы фактор-лардың экономикалық көрсеткіш-

терге әсе-рін есептеу, экономикалық және әлеуметтік 
есептеулерді орындау дағдыларына ие ұйы-мның қызметін 

сипаттайтын экономикалық көрсеткіштер, қаржылық-

экономикалық көрсеткіштерді есептеу нәтижелерін талдауға 

және негіздеуге құзыретті болу. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут 

-знать методы определения экономической эф-фективности внедрения 

новой техники и техно-логии, уметь анализировать основные 
показате-ли производства в аграрном секторе для прове-дения 

критической оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений, разрабатывать и обосновать преложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий принятых решений, рассчитывать влияние внутренних и 

внешних факторов на экономические показатели, владеть навыками 

выполнения расчетов экономических и социальных показателей, 
характеризующих деятельность организации, быть компетентными в 

анализе результатов расчетов финансово-экономических показателей 

и обосновании полученных выводов. 

After successful completion of the course, students will be 

-to know the methods of determining the economic efficiency 

of the introduction of new equipment and technology, be able 
to analyze the main indicators of production of agro-industrial 

complex to conduct a critical assessment of the proposed 

options for management decisions, develop and substantiate 

proposals for their improvement, taking into account the 
criteria of socio-economic efficiency, risks and possible socio-

economic consequences of decisions made, calculate the 

influence of internal and external factors on economic 

indicators, have the skills to perform calculations of economic 
and socio-economic indicators that characterize the activities 

of the organization, be competent in the analysis of the results 

of calculations of financial and economic indicators and 

substantiation of the findings. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Макроэкономика Макроэкономика Macroeconomics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Инвестицияның мәні, олардың қызметтері. Инвестициялық 

ахуалды бағалаудың макро-экономикалық параметрлері. 

Агроөнер-кәсіптік кешендегі инвестициялық қызметті дамыту 
мәселелері. Нарық жағдайындағы инвестиция-ларды жобалау. 

Инвестициялық процестің инфрақұрылымы. Инвестиция-ларды 

талдаудың қаржылық математикалық негіздері. Инвестициялық 
жобалардың тиімділігін анықтау. Бір-бірін жоққа шығаратын 

инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау. 

Инвестициялық ресурстардың шектеулі жағдайындағы 

инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау. Белгісіздік 
жағдайын-дағы инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау. 

Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздері. Капитал 

құны. Кәсіпорынның инвестициялық тартымды-лығын талдау 

және бағалау. Инвестициялық жобаларды басқару. 
Инвестицияны жобалау кезінде оңтайлы шешімдер қабылдау. 

Инфляцияның инвестициялық жобалардың тиімділігіне әсері 

Сущность инвестиции, их функции. Макро-экономические параметры 

оценки инвестицион-ной ситуации. Проблемы развития 

инвестиционной деятельности в АПК. Инвестиционное 
проектирование в рыночных условиях. Инфраструктура 

инвестиционного процесса. Финансово-математические основы 

инвестиционного анализа. Определение эффективности 
инвестиционных проектов. Оценка эффективности 

взаимоисключающих инвестиционных проектов. Оценка эффектив-

ности инвестиционных проектов в условиях ограниченности 

инвестиционных ресурсов. Оценка эффективности инвестиционных 
проектов в условиях неопределенности. Источники финансирования 

инвестиционных проектов. Стоимость капитала. Анализ и оценка 

инвестиционной привлекательности предприя-тия. Управление 

инвестиционными проектами. Принятие оптимальных решений в 
инвести-ционном проектировании. Влияние инфляции на 

эффективность инвестиционных проектов 

The essence of the investment, their functions. Macro-

economic parameters for assessing the investment situation. 

Problems of the development of investment activities in the 
agro-industrial complex. Investment design in market 

conditions. Infrastructure of the investment process. Financial-

sovo-mathematical foundations of investment analysis. 
Determination of the effectiveness of investment projects. 

Evaluation of the effectiveness of mutually exclusive 

investment projects. Evaluation of the efficiency of investment 

projects in conditions of limited investment resources. 
Evaluation of the effectiveness of investment projects in the 

context of uncertainty. Sources of financing for investment 

projects. The cost of capital. Analysis and assessment of the 

investment attractiveness of the enterprise. Investment project 
management. Making optimal decisions in investment design. 

Influence of inflation on the efficiency of investment projects 
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Экономикалық дамудың кластерлік теориясы / Кластерная теория экономического развития / Cluster theory of economic development 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Студенттердің қауымдастықтардың, ұйымдардың, 

фирмалардың бір конгломератқа немесе қауымдастыққа 

жалпыланған одағы ретінде кластерлердің дамуын 

ұйымдастыру және басқару бойынша білімі мен 

дағдыларының жиынтығын қалыптастыру 

Формирование у студентов комплекса знаний и навыков 

по организации и управлению развитием кластеров как 

обобщенным объединением сообществ, организаций, 

фирм в один конгломерат или ассоциацию 

Formation of a set of students' knowledge and skills on 

organizing and managing the development of clusters as a 

generalized union of communities, organizations, firms into 

one conglomerate or association 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 
- экономикалық дамудың кластерлік моделінің 
артықшылықтарын, негізгі бағыттарын және қозғаушы 

күштерін білу, макроэкономикалық нарықтардағы 

негізгі акроэкономикалық субъектілердің жағдайы мен 

мінез-құлқын талдай білу, кластерлерді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасының мазмұнын негіздеу , 

экономикалық мәселелерді зерттеуге жүйелі көзқарас 

дағдыларын меңгеру, аналитикалық және зерттеу 

мәселелерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар 

мен ақпараттық технологияларды қолдану құзыретті 

болуы. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

-знать преимущества, основные направления и движущие 

силы кластерной модели экономи-ческого развития, уметь 

анализировать состоя-ние и поведение основных 

акроэкономических субъектов на макроэкономических 

рынках, обосновать содержание государственной про-

граммы развития кластеров, владеть навыками 

системного подхода к исследованию экономи-ческих 

проблем, быть компетентнымив вопросах использования 

для решения аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и информационных 
технологии. 

After successful completion of the course, students will be 

- to know the advantages, main directions and driving forces 

of the cluster model of economic development, to be able to 

analyze the state and behavior of the main acroeconomic 

actors in macroeconomic markets, to justify the content of the 

state program for the development of clusters, to possess the 

skills of a systematic approach to the study of economic 

problems, be competent in the use of modern technical means 

and information technology for solving analytical and research 

problems. 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Ұйым экономикасы Экономика  организации Organization economics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Даму теориялары: салыстырмалы талдау. 

Экономикалық даму теориясының неоклассикалық 

кезеңі. Экономикалық даму теориясы Дж.Шумпетер. 

Тұрақты экономикалық даму тұжырымдамасы. 

Экономикалық дамудың мәні мен өлшемдері. Елдердің 

кірісі және аймақтық тиістілігі бойынша жіктелуі. 

Әлемдік экономиканың эволюциясы және біркелкі емес 

экономикалық даму. Жаһандану және экономикалық 

дамудың халықаралық мақсаттары. Экономикалық 

дамудың ішкі факторлары және дамушы елдердегі 

олардың ерекшелігі. Экономикалық дамудың сыртқы 

факторлары. Мемлекет экономикалық жүйені құрушы 
институт ретінде даму. Қазақстанның тұрақты дамуға 

көшу мәселелері 

Теории развития: сравнительный анализ. 

Неоклассический этап теории экономического развития. 

Теория развития экономики Й. Шумпетера. Концепция 

устойчивого экономического развития. Сущность и 

критерии экономического развития. Классификация стран 

по уровню дохода и региональной принадлежности. 

Эволюция мировой экономики и неравномерность 

экономического развития. Глобализация и 

международные цели экономического развития. 

Внутренние факторы экономического развития и их 

своеобразие в развивающихся странах. Внешние факторы 

экономического развития. Государство как 
системообразующий институт экономического 

развития. Проблемы перехода Казахстана к устойчивому 

развитию 

Development theories: a comparative analysis. The 

neoclassical stage of the theory of economic development. 

The theory of economic development J. Schumpeter. The 

concept of sustainable economic development. The essence 

and criteria of economic development. Classification of 

countries by income and regional affiliation. Evolution of the 

world economy and uneven economic development. 

Globalization and international goals of economic 

development. Internal factors of economic development and 

their specificity in developing countries. External factors of 

economic development. The state as a system-forming 

institution of economic 
development. Problems of Kazakhstan's Transition to 

Sustainable Development 
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Еңбекті мөлшерлеу және еңбек ақы төлеу /Нормирование и оплата труда / Rationing and payment 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Пәннің мақсаты: нормалау мен еңбекақы төлеудің 

мәнін, қағидаттарын, функцияларын зерделеу және 

оларды практикада іске асыру 

Цель дисциплины: изучение  сущности, принципов, функций  

нормирования и оплаты труда и их реализация на практике 

The purpose of the discipline: to study the essence, 

principles, functions of rationing and remuneration of labor 

and their implementation in practice 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 
- жұмыс уақытының хронометражын жүргізу - жұмыс 

уақыты мен ресурстарды тұтынуды қалыпқа келтіру., -

кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылық 

шешімдерді табу. - еңбекті ұйымдастыру және басқару 
нысандарын, сондай-ақ ұйымның жоспарлы және 

есептік құжаттамасын жетілдіру; - еңбекті қорғау 

ережелері мен нормаларын білу. - ұйым қызметінің 

тиімділігін арттыру резервтерін анықтау. - есеп пен 

есептіліктің ішкі тіркелімдерін жүргізу - жалақыны 

есептеу, жалақының әртүрлі нысандары мен 

жүйелерін қолдану қабілетіне ие болу. 

После успешного завершения курса обучающиеся будут: 
- проводить хронометраж рабочего времени 

- нормировать рабочее время и расход ресурсов. 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 
- совершенствовать формы организации труда и управления, а 

также плановой и учетной документации организации 

- знать правила и нормы охраны труда. 

- определять резервы повышения эффективности деятельности 

организации. 

- вести внутренние регистры учета и отчетности 

- владеть способностью  расчета заработной платы, 

применения различных форм и систем заработной платы. 

After successful completion of the course, students will be 
--to carry out the timekeeping of working hours 

- Standardize work time and resource consumption, 

- find organizational and managerial solutions in professional 

activities. 
- improve forms of work organization and management, as 

well as planning and accounting documentation of the 

organization 

- know the rules and norms of labor protection. 

- to define the reserves for increase of efficiency of 

organization activity. 

- keep internal accounting and reporting registers 

- know the ability to calculate salaries, to apply various forms 

and systems of salaries. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, ұйым экономикасы Экономическая теория, экономика организации Economic theory, economics of organization 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Пән Еңбекті нормалау және еңбекақы төлеуді 

ұйымдастыру мәселелерін қамтиды. Еңбек 

процестерін және оларды төлеу ерекшеліктерін 

зерттеуге мүмкіндік береді. Шешімдерді табу қабілеті 

және олар үшін жауапкершілік алуға, іс-шараларды 

жобалауға, жоспарлауға және жүзеге асыруға дайын 

болуы. 

Дисциплина охватывает  вопросы  организации нормирования 

и оплаты труда. Позволяет  изучить  трудовые процессы и 

особенности их оплаты.  Способностью находить решения и 

готовностью нести за них ответственность,  проектировать, 

планировать и осуществлять мероприятия. 

The discipline covers the organization of rationing and 

remuneration of labor. Allows to study labor processes and 

features of their payment.  Ability to find solutions and 

willingness to take responsibility for them, to design, plan 

and implement activities. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, Мемлекеттік 

қызмет және т. б. өкілдерімен іскерлік кездесулер 

өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, проведение деловых 

встреч с представителями бизнеса, государственной службы и 

др. 

Inviting practitioners, holding business meetings with 

representatives of business, public service, etc. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Нұрахметова Г. С. - экономика ғылымдарының 

магистрі 
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