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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.
Магистрант мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны
компонентінің
пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау
бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс.
Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Магистрант
эдвайзермен бірлесе отырып, магистранттың жеке оқу жоспарын құру үшін
пәндерге жазылу нысанын толтырады.
Құрметті магистрант! 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,
магистрант должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.
Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с
ним магистрант заполняет форму записи на дисциплины для составления ИУП
(индивидуального учебного плана).
Уважаемые магистранты! Важно помнить, что от того, насколько
продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит
уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.

Introduction
At the credit technology of education the catalog of elective disciplines which
represents the systematized list of disciplines of a component by choice and contains
their brief description is developed.
Along with the study of the disciplines of the compulsory/university component,
a graduate student must choose to study the disciplines of the elective component.
Advising on the choice of elective disciplines gives the adviser. Together with
him a Master student fills in an enrollment form for disciplines for making up an IEP
(individual study plan).
Dear Master's students! It is important to remember that the level of your
professional preparation as a future specialist depends on how thought-out and
integral your educational pathway will be.
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Распределение элективных дисциплин по семестрам / Distribution of elective
courses by semester

Микро-макроэкономический анализ / Микро-макроэкономикалық
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Кредиттер
саны /
Кол-во
кредитов/
Number of
credits

1

1 оқу жылына арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для 1 года обучения/ Elective courses for year 1
Микро-макроэкономикалық талдау / Микро-макроэкономический анализ / Mikro-makroeconomic analysis
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Болашақ ғылыми немесе экономикалық Развитие экономического мышления и сообщение The development of economic thinking and the
қызметке қажетті экономикалық ойлау мен экономических знаний,
необходимых для communication of
economic knowledge
экономикалық білімнің байланысын дамыту.
будущей
научной
или
хозяйственной necessary for future scientific or economic
деятельности.
activities.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
- басқа мемлекеттермен салыстырғанда - знать основные микро- и макроэкономические - know the main micro- and macroeconomic
Қазақстан Республикасының негізгі микро- показатели, проблемы, цели и политику indicators, problems, goals and policies of the
және макроэкономикалық көрсеткіштерін, Республики Казахстан в сравнении с другими Republic of Kazakhstan in comparison with
проблемаларын, мақсаттары мен саясатын государствами.
other countries.
білу.
- грамотно объяснять экономические процессы и - be able to explain economic processes and
экономикалық
процестер
мен явления; уметь осуществлять экономические phenomena competently; be able to carry out
құбылыстарды
сауатты
түсіндіруге; расчеты;
economic calculations;
экономикалық есептеулер жүргізе білу;
- владеть уметь на основании полученных - be able to make analysis on the basis of the
- алынған есептеулерге сүйене отырып талдау расчетов делать анализ, формировать выводы и received calculations, to form conclusions and
жасай
білу,
қорытындылар
мен обобщения.
generalizations.
жалпыламалар құра білу.
компетентными
в
прогнозировании - be competent in forecasting economic events.
- экономикалық оқиғаларды болжауға экономических событий.
құзыретті болу.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Осы пәнді оқу кезінде магистранттар При изучении данной дисциплины магистранты In studying this discipline, graduate students
теориялық негіздерді меңгереді және ұйымда усваивают теоретические основы и овладевают learn the theoretical foundations and master the
қабылданатын тактикалық және стратегиялық практическими
приемами
разработки practical techniques of developing a strategic
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шешімдерді ғылыми негіздеу үшін ұйымның стратегического плана организации для научного plan for an organization to scientifically justify
стратегиялық
жоспарын
әзірлеудің обоснования принимаемых
тактических
и the tactical and strategic decisions made in the
практикалық тәсілдерін меңгереді. Пән стратегических
решений
в
организации. organization. The discipline introduces the basic
экономиканы
басқарудың
негізгі Дисциплина
знакомит
с
основными economic
concepts and
categories
of
экономикалық
түсініктері
мен экономическими понятиями и категориями management
категорияларымен таныстырады.
управления экономикой.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Әр
түрлі
меншік
формасындағы Приглашение специалистов-практиков различных Inviting practitioners of various forms of
форм собственности.
ownership.
тәжірибешілерді шақыру.
Жиентаев С.М. – э.ғ.д

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жиентаев С.М. – д.э.н
Zhientaev S.M. - Doctor of еconomics
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Экономиканың теориясы мен практикасының өзекті мәселелері / Актуальные проблемы теории и практики экономики / Actual problems
of the theory and practice of economy
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Ұйымдағы қабылданған тактикалық және Освоение теоретических основ для научного The assimilation of theoretical foundations for the
стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеудің обоснования принимаемых тактических и scientific justification of tactical and strategic
теориялық негіздерін игеру.
стратегических решений в организации.
decisions in the organization.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
экономикалық
басқарудың
негізгі - знать основные экономические понятия и - know the basic economic concepts and categories
экономикалық түсініктері мен категорияларын категории управления экономикой;
of economic management;
білу;
- грамотно объяснять экономические - explain economic processes and phenomena
- экономикалық процестер мен құбылыстарды процессы и явления;
correctly;
сауатты түсіндіруге;
- владеть важнейшими методами, уметь - possess the most important methods, be able to
- маңызды әдістерге иелік ету, экономикалық осуществлять экономические расчеты;
carry out economic calculations;
есептеулер жүргізе білу;
- компетентными в формировании наиболее - be competent in the formation of the most
қазіргі
теориялық
және
қолданбалы значимых
направлений
современной significant directions of modern theoretical and
экономиканың
маңызды
бағыттарын теоретической и прикладной экономики.
applied economics.
қалыптастыруға құзыретті болу.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Пән магистранттардың теориялық негіздерін Дисциплина дает осмысление и понимание The
discipline
gives
master's
students
түсінуін
және
ұйымда
қабылданатын магистрантами теоретических основ и comprehension and understanding of the theoretical
тактикалық және стратегиялық шешімдерді овладение
практическими
приемами foundations and mastering the practical methods of
ғылыми негіздеу үшін ұйымның стратегиялық разработки
стратегического
плана developing a strategic plan of the organization for
жоспарын әзірлеудің практикалық тәсілдерін организации для научного обоснования scientific justification of the tactical and strategic
меңгеруіне дағды береді. Бұл пәнді оқу принимаемых тактических и стратегических decisions in the organization. While studying this
барысында магистранттар экономикалық теория решений
в организации. При изучении discipline master's students will get acquainted with
пәні мен экономикалық талдау әдістерінің данной
дисциплины
магистранты modern views on the subject of economic theory
қазіргі көзқарасымен танысады.
познакомятся с современными взглядами на and methods of economic analysis.
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Әр
түрлі
меншік
тәжірибешілерді шақыру.
Жиентаев С.М. – э.ғ.д

предмет экономической теории и методами
экономического анализа.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
формасындағы Приглашение
специалистов-практиков Inviting practitioners
различных форм собственности.
ownership.

of

various

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жиентаев С.М. – д.э.н
Zhientaev S.M. - Doctor of еconomics
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Инновациялық экономиканың теориясы / Теория инновационной экономики / The theory of the innovation economy
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Магистранттардің
инновациялық Формирование у магистрантов базовых знании Formation of basic knowledge of the development
экономиканы талдау, бағалау және басқару по истории развития методологии анализа, history of the methodology of analysis, assessment
әдістемесінің даму тарихы туралы негізгі оценки
и
управлению
инновационной and management of an innovative economy among
білімді қалыптастыру
экономикой
undergraduates
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
инновациялық
механизмдердің -знать теоретические основы и закономерности
- to know the theoretical foundations and
қалыптасу жағдайындағы экономиканың функционирования экономики в условиях
regularities of the functioning of the economy in the
теориялық негіздері мен заңдылықтарын, формирования инновационных механизмов,
conditions of the formation of innovative
экономикалық дамудағы инновацияның методы системного анализа роли и значения
mechanisms, methods of system analysis of the role
рөлі мен маңызын жүйелік талдау инновации в экономичес-ком развитии, уметь
and significance of innovation in economic
әдістерін білу, экономикалық сипаттағы выявлять проблемы экономического характера
development, to be able to identify problems of an
мәселелерді
анықтай
білу
нақты при анализе конкретных ситуаций, предлагать
economic nature in the analysis of specific
жағдайларды талдау, оларды шешу способы их решения и оценивать ожидаемые
situations, to propose ways to solve them and to
жолдарын
ұсыну
және
күтілетін результаты. использовать методы оценки,
evaluate the expected results. use methods of
нәтижелерді
бағалау.
инновациялық анализа показателей идентификации состояния
assessment, analysis of indicators of identification
дамудың практикалық шараларын жасау экономики для разработки практических мер по of the state of the economy to develop practical
үшін экономика жағдайын анықтау инновационному развитию, владеть
measures for innovative development, own the most
индикаторларын бағалау, талдау әдістерін важнейшими методами, уметь осуществлять
important methods, be able to carry out economic
қолдану, маңызды әдістерге иелік ету, экономические расчеты, формулировать выводы calculations,
formulate
conclusions
and
экономикалық есептеулер жүргізе білу, и обобщении, быть компетентными в
generalizations, be competent in managing
қорытындылар
мен
жалпыламалар управлении инновацтонными процессами в
innovation processes in the real sector of the
тұжырымдау, инновациялық процестерді реальном секторе экономики
economy
басқаруда білікті болу экономиканың
нақты секторы
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Бұл
пән
инновацияның
тарихи В данной дисциплине изучается исторический In this discipline, the historical experience of
тәжірибесін, теория мен инновацияның опыт инновационной деятельности, генезис innovation, the genesis of the theory of innovation
генезисін зерттейді және қазіргі заманғы теории
инновации,
рассматриваются is studied, and modern concepts of innovative
инновациялық
дамудың современные
концепции
инновационного development are considered. The innovative
тұжырымдамаларын
қарастырады. развития. Инновационная экономика изучается economy is studied as a system of innovation
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Инновациялық экономика инновациялық как система воспроизводства инноваций: reproduction: innovation management at the macro
ұдайы өндіріс жүйесі ретінде зерттеледі: управления инновациями на макроуровне. level. The structure of the innovation process and
макродеңгейдегі
инновациялық Исследуется
структура
инновационного the economic mechanism of the innovation process
менеджмент. Инновациялық процестің процесса
и
экономический
механизм are investigated. Pay attention to the principles of
құрылымы мен инновациялық процестің инновационного процесса. Внимание уделяется development and implementation of innovation
экономикалық
механизмі
зерттеледі. принципам
выработки
и
реализации policy, taking into account the institutional and
Экономиканың инновациялық дамуының инновационной
политики
с
учетом legal foundations of innovative development of the
институционалдық
және
құқықтық институционально-правовых
основ economy, innovation management at the micro
негіздерін, микро деңгейде инновациялық инновационного
развития
экономики, level. The discipline presents the structure and
менеджментті
ескере
отырып, управлению инновациями на микроуровне. В organization of the national innovation system,
инновациялық саясатты әзірлеу және іске дисциплине представлены
структура и studies the mechanism for enhancing the innovative
асыру принциптеріне назар аударыңыз. организация национальной инновационной potential of entrepreneurship. Separately considered
Пән ұлттық инновациялық жүйенің системы, изучается механизм активизации innovative technologies in higher education
құрылымы
мен
ұйымдастырылуын инновационного
потенциала
ұсынады, кәсіпкерліктің инновациялық предпринимательства. Отдельно рассмотрены
әлеуетін арттыру механизмін зерттейді. инновационные технологии в высшей школе
Жоғары
оқу
орындарында
жеке
қарастырылған
инновациялық
технологиялар
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Жаңа
білімдер
мен
инновациялық Паритетное использовании новых знаний и Partial usying of new knowledge and innovative
өнімдерді ішінара пайдалану, оларды адам инновационных продуктов, готовности к их products,
readiness
for
their
practical
іс-әрекетінің
әр
түрлі
салаларында практической реализации в различных сферах
implementation in various spheres of human
практикалық іске асыруға дайын болу
человеческой деятельности
activity
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Турежанов С.У.- э.ғ.к
Турежанов С.У.- к. э. н
Turezhanov S.U. - candidate of economic sciences
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Фирмаішілік жоспарлау / Внутрифирменное планирование / Corporate planning
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Магистранттарда ішкі жоспарлаудың теориялық Формирование у магистрантов теоретических и Formation of theoretical and practical skills
практических
навыков
внутрифирменного of internal planning in undergraduates
және практикалық дағдыларын қалыптастыру
планирования
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар
- жоспарлаудың әдістемесін, әдістемесі мен
технологиясын, камералдық жоспарлау жүйесін
құру принциптерін, жоспарлау қызметінің
функциялары мен құрылымын білу,
кәсіпорындардың әлеуметтік-экономикалық
дамуының оңтайлы жоспарларын құра білу,
бизнес-жоспарлар құра білу тауарлар мен
қызметтерді өндіру үшін, кәсіпорында жоспарлау
нормалары мен стандарттарының жүйесін
әзірлейді, кәсіпорында жоспарлау жүйесін
ұйымдастырады, жоспарлау шешімдерін негіздеу
құралдары мен әдістерін, компанияішілік
жоспарлардың негізгі көрсеткіштерін есептеу
әдістемесін иеленеді : өндірістік жоспар және
өнімді сату, өндірісті техникалық дамыту және
ұйымдастыру жоспары, еңбек және кадрлар
жоспары, шығындар жоспары және қаржылық
жоспар, компания ішіндегі жоспарлау
саласындағы нәтижелер есептеулері мен
теориялық зерттеулерді көпшілікке ұсынады..

После
успешного
обучающиеся будут

завершения

курса After successful completion of the course,
students will be
- to know the methodology, methodology
- знать методологию, методику и технологию and technology of internal planning,
внутрифирменного
планирования,
принципы principles of building a system of internal
построения
системы
внутрифирменного planning, functions and structure of planning
планирования, функции и структуру плановых services, be able to develop optimal plans
служб, уметь разрабатывать оптимальные планы for the socio-economic development of
социально-экономического развития предприятий, enterprises, develop business plans for the
разрабатывать бизнес-планы производства товаров production of goods and services, develop a
и услуг, разрабатывать систему плановых норм и system of planning norms and standards at
нормативов на предприятии, организовать систему the enterprise, organize a planning system at
планирования на предприятии, владеть средствами the enterprise, own the means and methods
и методами обоснования плановых решений, of substantiating planning decisions, the
методикой
расчета
основных
показателей methodology for calculating the main
внутрифирменных планов: плана производства и indicators of intra-company plans: a
реализации продукции, плана технического production plan and product sales, a plan for
развития и организации производства,плана по technical development and organization of
труду и кадрам, плана по издержкам и production, a labor and personnel plan, a
финансового плана, публично представлять cost plan and a financial plan, publicly
результаты проведенных расчетов и теоретических present the results calculations and
исследований в области внутрифирменного theoretical studies in the field of intraпланирования
company planning
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Бұл пән ішкі жоспарлау конъюнктурасының Данная дисциплина рассматривает содержание This discipline examines the content of inмазмұнын
зерттейді.
Ішкі
жоспарлаудың внутрифирменного
планирования
рыночных house planning market conditions. Attention
әдіснамалық
аспектілерін
зерттеуге
көңіл условиях.
Внимание
уделяется
изучению is paid to the study of the methodological
бөлінеді. Өндірісті жоспарлау және өнімді сату, методических
аспектов
внутрифирменного
aspects of intrafirm planning. The issues of

еңбек пен қаржыны жоспарлау мәселелері
зерттелуде. Стратегиялық жоспарлаудың, сондайақ кәсіпорынды дамыту жобаларын бизнесжоспарлаудың негіздері қарастырылады. Желілік
жоспарлау
әдістері
және
стратегиялық
жоспарлауда SWOT талдау, сонымен қатар
жоспарларды экономикалық бағалау әдістері
зерттеледі.

планирования. Изучаются вопросы планирования production planning and product sales, labor
производства
и
реализации
продукции, and finance planning are being studied. The
планирование труда и финансов. Рассматриваются basics of strategic planning, as well as
основы стратегического планирования, а также
business planning of enterprise development
бизнес-планирование
проектов
развития
предприятия.
Изучаются сетевые методы projects are considered. Network planning
планирования и SWOT-анализ в стратегическом methods and SWOT analysis in strategic
планировании, а также методики экономической planning, as well as methods of economic
оценки планов
evaluation of plans are studied.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Қазіргі заманғы фирманы (ұйымды) меншік
Использование экономических и инструментов в Useing of economic and tools in the
управлении и планировании современной фирмой management and planning of a modern firm
нысаны мен оның қызмет ету саласына
(организацией) вне зависимости от формы (organization), regardless of the form of
қарамастан басқару және жоспарлау кезінде
собственности и сферы ее деятельности.
ownership and the scope of its activities.
экономикалық және құралдарды қолдану.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Турежанов С.У.- э.ғ.к
Турежанов С.У.- к. э. н
Turezhanov S.U. - candidate of economic
sciences
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Инвестициялық талдау / Инвестиционный анализ / Investment аnalysis
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Магистранттар арасында экономиканың нақты Формирование у магистрантов комплекса Formation of a complex of knowledge and
секторындағы
инвестициялық
процестерді знаний и навыков по организации и skills among undergraduates in organizing and
ұйымдастыру және басқару бойынша білім мен управлению инвестиционными процессами в managing investment processes in the real
дағдылар кешенін қалыптастыру
реальном секторе экономики
sector of the economy
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білім
алушылар
- жаңа техника мен технологияны енгізудің
экономикалық тиімділігін анықтау әдістерін білу,
басқарушылық
шешімдердің
ұсынылған
нұсқаларына сыни бағалау жүргізу үшін нақты
салаларының негізгі өндірістік көрсеткіштерін
талдай
білу,
дамыту
және
әлеуметтікэкономикалық
тиімділік
критерийлерін,
қабылданған шешімдердің тәуекелдері мен мүмкін
болатын
әлеуметтік-экономикалық
салдарын
ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша
ұсыныстарды негіздеу, ішкі және сыртқы
факторлардың
экономикалық
көрсеткіштерге
әсерін есептеу, экономикалық және әлеуметтік
есептеулерді орындау дағдыларына ие ұйымның
қызметін
сипаттайтын
экономикалық
көрсеткіштер,
қаржылық-экономикалық
көрсеткіштерді есептеу нәтижелерін талдауға және
негіздеуге құзыретті болу.

После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
обучающиеся будут
students will be
-знать методы определения экономической эф- -to know the methods of determining the
фективности внедрения новой техники и economic efficiency of the introduction of new
технологии, уметь анализировать основные equipment and technology, be able to analyze
показатели производства в реальном секторе
the main indicators of production of industrial
для
проведения
критической
оценки
предлагаемых
вариантов
управленческих complex to conduct a critical assessment of the
решений,
разрабатывать
и
обосновать proposed options for management decisions,
преложения по их совершенствованию с develop and substantiate proposals for their
учетом критериев социально-экономической improvement, taking into account the criteria of
эффективности,
рисков
и
возможных socio-economic efficiency, risks and possible
социально-экономических
последствий socio-economic consequences of decisions
принятых решений, рассчитывать влияние
made, calculate the influence of internal and
внутренних
и
внешних
факторов
на
экономические показатели, владеть навыками external factors on economic indicators, have
выполнения расчетов экономических и the skills to perform calculations of economic
социальных показателей, характеризующих and socio-economic indicators that characterize
деятельность
организации,
быть the activities of the organization, be competent
компетентными
в
анализе
результатов in the analysis of the results of calculations of
расчетов
финансово-экономических financial and economic indicators and
показателей и обосновании полученных
substantiation of the findings.
выводов.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Пән
инвестициялардың
мәні,
олардың Дисциплина изучает вопросы сущности The discipline studies the issues of the essence
функциялары,
инвестициялық
жағдайды инвестиции, их функции, макроэкономические of investment, their functions, macroeconomic
бағалаудың макроэкономикалық параметрлері параметры оценки инвестиционной ситуации и parameters for assessing the investment
және
инвестициялық
қызметті
дамыту проблемы
развития
инвестиционной situation and the problems of the development
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проблемаларын зерттейді. Бөлек бөлімдер нарық
жағдайындағы инвестицияларды жобалауға және
инвестициялық
процестің
инфрақұрылымына
арналған. Инвестицияларды талдаудың қаржылықматематикалық негіздеріне назар аударылады.
Атап айтқанда, инвестициялық жобалардың
тиімділігін анықтау, сондай-ақ инвестициялардың
тиімділігін
бағалаудың
нақты
әдістері,
инвестициялық
жобалардың
көздері
мен
қаржыландыруын анықтау капитал құны. Пәннің
жеке бөлімдері кәсіпорынның инвестициялық
тартымдылығын талдау және бағалау және
инвестициялық
жобалау
кезінде
оңтайлы
шешімдер қабылдау мәселелерін, сондай-ақ
инфляцияның
инвестициялық
жобалардың
тиімділігіне әсерін қарастырады.

деятельности. Отдельные разделы посвящены of investment activity. Separate sections are
инвестиционному
проектированию
в devoted to investment design in market
рыночных
условиях
и
инфраструктуре conditions and the infrastructure of the
инвестиционного процесса. Внимание уделено investment process. Attention is paid to the
финансово-математическим
основам financial and mathematical foundations of
инвестиционного анализа. В частности, investment analysis. In particular, the definition
определению эффективности инвестиционных of the effectiveness of investment projects, and
проектов,
а
также
рассматриваются also considers specific methods for assessing
специфичные методики оценки эффективности the effectiveness of investments, identifying
инвестиций, определения источников и sources and financing of investment projects.
финансирования инвестиционных проектов. cost of capital. Separate sections of the
стоимости капитала. Отдельные разделы discipline consider the issues of analyzing and
дисциплины рассматривают вопросы анализа и assessing the investment attractiveness of an
оценки инвестиционной привлекательности enterprise and making optimal decisions in
предприятия и принятию оптимальных investment design, as well as the impact of
решений в инвестиционном проектировании, а inflation on the efficiency of investment
также влияния инфляции на эффективность projects.
инвестиционных проектов
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Микро және макродеңгейдегі экономика-лық
Современные методики расчета и анализа Modern methods of calculating and analyzing
көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың заманауи
экономических показателей на микро - и economic indicators at the micro and macro
әдістері.
макроуровне.
levels.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Турежанов С.У.- э. ғ. к
Турежанов С.У.- к. э. н
Turezhanov S.U. - candidate of economic
sciences
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Биоэкономика негіздері / Основы биоэкономики / Basic of bioeconomics
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Магистранттардің
өндіріс
саласы
ретінде Формирование у магистрантов комплекса Formation of a complex of knowledge and
биоэкономиканың дамуын ұйымдастыру және знаний и навыков по организации и управлению skills among undergraduates in organizing
басқару және биоэкономиканың қазіргі заманғы развитием
биоэкономики
как
отрасли and
managing
the
development
of
даму бағытын анықтау бойынша білім мен производства и определению современных bioeconomy as a production sector and
дағдылар кешенін қалыптастыру
направлении развития биоэкономики
determining the modern direction of
development of bioeconomy
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар
- Биоэкономика секторының қалыптасуының
теориялық негіздерін, артықшылықтарын, әлемдік
биоэкономиканың негізгі бағыттары мен қозғаушы
күштерін біліңіз. биоэкономикалық саланың
дамуын басқарудың практикалық дағдыларын
алады, Қазақстан экономикасы үшін қолайлы
биоэкономикалық бағыттарды негіздей алады,
олардың тиімділігін бағалайды, басқа бағыттарды
дамыту бойынша нақты ұсыныстар мәселелерінде
құзыретті болады. биоэкономикалық өнеркәсіп,
Қазақстан
экономикасының
агроөнеркәсіптік
кешенінде биоэкономиканың
қалыптасуының
негізгі мәселелерін талдаңыз, ауылшаруашылық
биоэкономикасын
дамытудың
мемлекеттік
бағдарламасын
әзірлеу
мен
мазмұнының
қажеттілігін негіздеңіз.

После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
обучающиеся будут
students will be
-знать теоретические основы становления -Know the theoretical foundations of the
сектора биоэкономики, преимущества, основные formation of the bioeconomy sector,
направления и движущие силы глобальной advantages, main directions and driving
биоэкономики.
овладеют
практическими forces of the global bioeconomy. will master
навыками
по
управлению
развитием practical skills in managing the development
биоэкономической отрасли производства, уметь of the bioeconomic industry, be able to
осуществлять
обоснование
наиболее substantiate the bioeconomy directions that
приемлемых
для
экономики
Казахстана are most acceptable for the economy of
направлении биоэкономики, делать оценку их Kazakhstan, assess their effectiveness, be
эффективности,
быть
компетентными
в competent in matters of a specific proposal
вопросах
конкретного
предложения
по for the development of this other direction of
развитию
того
иного
направления the bioeconomic industry, analyze the main
биоэкономической
отрасли,
анализировать problems of the formation of bioeconomy in
главные проблемы становления биоэкономики в the agricultural sector of the economy of
аграрном секторе экономики Казахстана, Kazakhstan , substantiate the need for the
обосновать необходимость разработки и development and content of the state program
содержание
государственной
программы for the development of agrarian bioeconomy.
развития аграрной биоэкономики.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Бұл пән биоэкономика тұжырымдамасының В
данной
дисциплине
рассматривается This discipline examines the formation of the
тұрақты дамуға жету контекстінде қалыптасуын формирование концепции биоэкономики в concept of bioeconomy in the context of
зерттейді.
Біздің
заманымыздың
ғаламдық контексте достижения устойчивого развития. achieving sustainable development. Attention
мәселелерін шешу тәсілі ретінде шеңбер Уделяется
внимание
исследованию
is paid to the study of the circular economy as
экономикасын
зерттеуге
көңіл
бөлінеді, циркулярной экономики как способа решения
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Қазақстанда биоэкономика мен биотехнологиялық
өндірістердің
қалыптасуының
заманауи
тенденциялары талданады. Жасыл экономика мен
биоэкономика арасындағы байланысқа ерекше
назар
аударылады,
әлемдік
биотехнология
нарығына шолу жасалады. Биотехнологияны
енгізуді
ынталандырудың
экономикалық
механизмін қалыптастыру үшін биоэкономикалық
индустрияның кластерлік моделіне үлкен мән
беріледі.
Биотехнологияны
дамыту
мен
инвестициялаудың мемлекеттік бағдарламасының
аспектілері зерттелуде

глобальных
проблем
современности,
анализируются
современные
тенденции
развития
биоэкономики
и
становление
биотехнологических производств в Казахстане.
Особое внимание уделяется взаимосвязи
зеленой
экономики
и
биоэкономики,
осуществляется
обзор
мирового
рынка
биотехнологий.
Для
формирования
экономического механизма стимулирования
внедрения биотехнологий большое значение
придается
кластерной
модели
биоэкономической отрасли. Изучаются аспекты
государственной
программы
развития
и
инвестирования в биотехнологии

a way to solve global problems of our time,
modern trends in the development of
bioeconomics and the formation of
biotechnological industries in Kazakhstan are
analyzed. Particular attention is paid to the
relationship between the green economy and
bioeconomy, a review of the global
biotechnology market is carried out. For the
formation of an economic mechanism to
stimulate the introduction of biotechnology,
great importance is attached to the cluster
model of the bioeconomic industry. Aspects
of the state program of development and
investment in biotechnology are being studied
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Биоэкономиканың дамуы биоэкономикалық
Развитие биоэкономики рассматривается в The development of bioeconomy is
контексте формирования биоэкономического considered in the context of the formation of a
кластердің қалыптасуы аясында қарастырылады
клдастера
bioeconomic cluster
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Турежанов С.У.- э.ғ.к
Турежанов С.У.- к. э. н
Turezhanov S.U. - candidate of economic
sciences

17

