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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.
Докторант мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны
компонентінің пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау
бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс.
Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Докторант
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,
докторант 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 докторанты! 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 Doctor student fills in an enrollment form for disciplines for making up an
IEP (individual study plan).
Dear Doctor'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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Семестр бойынша элективті пәндерді бөлу /
Распределение элективных дисциплин по семестрам / Distribution of
elective courses by semester
Кредитт Академи
ер саны /
ялық
Кол-во
кезең/
Пәннің атауы / Наименование дисциплины /Course name
кредито
Акад
в/
период/
Number Academi
of credits c period
Кәсіпорындардың шаруашылық қызметін талдаудың қазіргі
5
1
заманғы
мәселелері
/Современные
проблемы
анализа
хозяйственной деятельности предприятий/ Modern problems of the
analysis of economic activity of enterprises
Ұйымдастыруды стратегиялық басқару / Стратегическое управление
5
1
организациями / Strategic management of organizations
Қазақстанда өндіргіш күштерді тиімді орналастырудың өзекті мәселелері
/ Актуальные проблемы эффективного размещения производительных
сил в Казахстане / Actual problems of effective allocation of prodaction
capacities in Kazakhstan
Қазақстанның АӨК қазіргі заманғы мәселелері / Современные проблемы
АПК Казахстана /Actual problems of AIC of Kazakhstan
Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері / Современные проблемы
мировой экономики / Actual problems of the worldwide economy
Экономиканы
әлеуметтік-экономикалық
басқарудың
шетелдік
тәжірибесін қолдану/Применение зарубежного опыта социальноэкономического управления экономикой/Application of foreign experience
in socio-economic management of the economy
Шығындарды стратегиялық басқару/ Стратегическое управление
затратами / Strategic Cost Management
Қазіргі өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау/ Организация и
планирование современного производства / Organization and planning of
recent production
Инновациялық жобаларды басқару / Управление инновационными
проектами / Innovative project management
Қазіргі заманғы менеджмент / Современный менеджмент/ Actual
management
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5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5
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Кәсіпорындардың шаруашылық қызметін талдаудың қазіргі заманғы проблемалары /Современные проблемы анализа
хозяйственной деятельности предприятий/ Modern problems of the analysis of economic activity of enterprises
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Теориялық
концепцияларды
зерделеу, Изучение,
усвоение
теоретических The study, assimilation of theoretical concepts, as
меңгеру, сондай-ақ Қазақстанның транзиттік концепций,
а
также
овладение well as mastering the practical skills of analyzing
экономикасы жағдайында әр түрлі меншік практическими
навыками
анализа the economic activities of enterprises of different
нысанындағы
кәсіпорындардың хозяйственной деятельности предприятий forms of ownership in a transitional economy of
шаруашылық
қызметін
талдаудың различных форм собственности в условиях Kazakhstan, the ability to apply foreign experience
практикалық
дағдыларын
меңгеру, транзитной экономики Казахстана, умение in analyzing the economic activities of enterprises,
кәсіпорындардың шаруашылық қызметін применить зарубежный опыт анализа justify the economic calculations adopted tactical
талдаудың шетелдік тәжірибесін қолдана хозяйственной деятельности предприятий, and strategic plans of the enterprise, taking into
білу, Сыртқы және ішкі факторларды ескере обосновать экономическими расчетами account external and internal factors.
отырып,
кәсіпорынның
қабылданатын принимаемые
тактические
и
тактикалық және стратегиялық жоспарларын стратегические планы предприятия с
экономикалық есептеулермен негіздеу.
учетом внешних и внутренних факторов.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
әр
түрлі
меншік
нысанындағы
кәсіпорындардың шаруашылық қызметін
талдаудың негізгі әдістерін біледі;
- кәсіпорын қызметіне факторлық талдау
жүргізе алады;
- кәсіпорындар өндіретін өнімнің бәсекеге
қабілеттілігіне әсер ететін ішкі және сыртқы
факторларды талдаудың негізгі тәсілдерін
игереді;
- қазіргі заманғы талаптарды ескере отырып,
әртүрлі
меншік
нысандарындағы
кәсіпорындардың шаруашылық қызметін
талдауда құзыретті болады.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать основные методы анализа
хозяйственной деятельности предприятий
различных форм собственности;
проводить
факторный
анализ
деятельности предприятия;
- владеть основными приемами анализа
внутренних
и
внешних
факторов,
влияющих на конкурентоспособность
продукции, производимой предприятиями;
- компетентными в анализе хозяйственной
деятельности предприятий различных
форм
собственности
с
учетом
современных требований.
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After successful completion of the course,
students will be
- to know the basic methods of analysis of
economic activity of enterprises of different forms
of ownership;
- to conduct factor analysis of enterprise activity;
- to know the main methods of analysis of internal
and external factors, which influence
competitiveness of production, made by
enterprises;
- be competent in analysis of economic activity of
enterprises of different forms of ownership taking
into account modern requirements.

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Бұл пәнде теориялық тұжырымдамалар, Изучаются теоретические концепции, а Theoretical concepts are studied, as well as
сондай-ақ
Қазақстанның
транзиттік также овладение практическими навыками mastering the practical skills of analyzing the
хозяйственной
деятельности economic activity of enterprises of various forms
экономикасы жағдайында әр түрлі меншік анализа
предприятий
различных
форм of ownership in the conditions of the transit
нысанындағы
кәсіпорындардың
собственности в условиях транзитной economy of Kazakhstan, applying foreign
шаруашылық
қызметін
талдаудың экономики
Казахстана,
применение experience in analyzing the economic activity of
практикалық дағдыларын қалыптастыру, зарубежного опыта анализа хозяйственной enterprises, substantiating the tactical and strategic
кәсіпорындардың шаруашылық қызметін деятельности предприятий, обоснование plans of the enterprise with economic calculations,
талдаудың шетелдік тәжірибесін қолдану, экономических расчетов принимаемые taking into account external and internal factors.
сыртқы және ішкі факторларды ескере тактические и стратегические планы
отырып,
қабылданатын
кәсіпорынның предприятия с учетом внешних и
внутренних факторов.
экономикалық есептеулермен негіздемесі
зерделенеді.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Докторлық диссертацияны жазу
Написание докторской диссертации
Writing a doctoral dissertation
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Әр түрлі меншік формасындағы
Приглашение
специалистов-практиков Inviting practitioners of various forms of
различных
форм
собственности.
ownership.
тәжірибешілерді шақыру.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жиентаев С.М. – д.э.н
Zhientaev S.M. - Doctor of еconomics
Жиентаев С.М. – э.ғ.д
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Ұйымдастыруды стратегиялық басқару / Стратегическое управление организациями / Strategic management of organizations
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Білім алушыларда ұйымдарды стратегиялық Формирование
у
обучающихся Formation of theoretical knowledge and practical
басқару саласында теориялық білім мен теоретических знаний и практических skills in the field of strategic management of
практикалық дағдыларды қалыптастыру.
навыков в области стратегического organizations.
управления организациями.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- ұйымның түсінігі және теориялық негіздері,
олардың жіктелуі, стратегиялық басқарудың
әдіснамалық негіздері, оқылатын курстың
негізгі санаттарын, стратегиялық басқару
процесінің кезеңдерін, стратегиялық басқару
құралдарының ерекшеліктерін білуі керек
- шаруашылық жүргізуші субъектінің
ұйымдық-құқықтық нысанын таңдауды және
ұйымдардың
ықпалдасуын
негіздеуді;
ұйымның
ішкі
жай-күйін
бағалауды
жүргізуді; ұйымның бәсекелестік жағдайын
анықтауды және бәсекелестік ұстанымдарды
жақсарту бойынша шаралар әзірлеуді;
мақсаттарды құрылымдауды және қойылған
мақсаттарға қол жеткізу стратегиясын
айқындауды меңгеруі керек;
- ұйымда процестер жүйесін қалыптастыру
саласында дағдысы; стратегиялық басқару
шешімдерін қабылдау үшін сандық және

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать понятие и теоретические основы
организации,
их
классификацию,
методологические основы стратегического
управления,
основные
категории
изучаемого
курса;
этапы
процесса
стратегического управления; особенности
инструментария
стратегического
управления;
уметь
обосновывать
выбор
организационно-правовой
формы
хозяйствующего субъекта и интеграции
организаций;
проводить
оценку
внутреннего
состояния
организации;
определять
конкурентное
положение
организации и разрабатывать меры по
улучшению
конкурентных
позиций;
структурировать цели и определять
стратегии
достижения
поставленных
целей;
владеть
навыками
в
области
формирования системы процессов в
организации;
навыками
проведения
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After successful completion of the course,
students will be
- know the concept and theoretical foundations of
the organization, their classification, the
methodological
foundations
of
strategic
management, the basic categories of the course;
stages of the strategic management process;
features of strategic management tools;
- be able to justify the choice of the organizationallegal form of an economic entity and the
integration of organizations; to assess the internal
state of the organization; to determine the
competitive position of the organization and
develop measures to improve its competitive
position; to structure goals and determine strategies
to achieve their goals;
- have skills in the formation of a system of
processes in the organization; skills in conducting
quantitative and qualitative analysis to make
strategic management decisions; skills in
developing and implementing organizational

сапалық талдау жүргізу дағдысы; ұйымның количественного и качественного анализа strategy;
принятия
стратегических
стратегиясын әзірлеу және іске асыру для
управленческих
решений;
навыками
дағдысын игеруі тиіс.
разработки и реализации стратегии
организации;
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Ұйымның теориялық негіздері, олардың Изучаются
теоретические
основы The theoretical foundations of the organization,
жіктелуі,
стратегиялық
басқарудың организации,
их
классификации, their classification, the methodological foundations
әдіснамалық негіздері, стратегиялық басқару методологические основы стратегического of strategic management, the stages of the strategic
процесінің кезеңдері, стратегиялық басқару управления,
этапы
процесса management process, the features of the tools of
құралдарының ерекшеліктері, сондай-ақ стратегического управления, особенности strategic management are studied, and the
шаруашылық
жүргізуші
субъектінің инструментария
стратегического organizational and legal form of the business entity
ұйымдық-құқықтық
нысаны
және управления, а также глубоко изучается and the integration of organizations are deeply
ұйымдардың интеграциясы ұйымның ішкі организационно-правовая
форма studied, assessment of the internal state of the
жай-күйіне бағалау жүргізу, қойылған хозяйствующего субъекта и интеграции organization,
structure-touring
goals
and
мақсаттарға қол жеткізу стратегиясын организаций,
проведение
оценки determining strategies for achieving goals.
анықтау және мақсатты құрылымдау терең внутреннего
состояния
организации,
оқытылады.
структурирование цели и определение
стратегии
достижения
поставленных
целей.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Докторлық диссертацияны жазу
Написание докторской диссертации
Writing a doctoral dissertation
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Әр түрлі меншік формасындағы
Приглашение
специалистов-практиков Inviting practitioners of various forms of
различных
форм
собственности.
ownership.
тәжірибешілерді шақыру.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Сейтова Г.Т. – д.э.н
Сейтова Г.Т. - Doctor of еconomics
Сейтова Г.Т. – э.ғ.д
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Қазақстандағы өндіргіш күштерді тиімді орналастырудың өзекті мәселелері / Актуальные проблемы эффективного размещения
производительных сил в Казахстане / Actual problems of effective allocation of prodaction capacities in Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Білім алушыларда өндірістік күштердің әрбір Формирование
у
обучающихся Formation of students' knowledge of the theory and
элементін орналастыру теориясы мен совокупность знаний теории и фактологии facts of the location of each element of productive
фактологиясын, сондай-ақ олардың барлық размещения
каждого
элемента forces, as well as their totality in the territorial
жиынтығын аумақтық бөлуде қалыптастыру. производительных сил, а также всей их distribution.
совокупности
в
территориальном
распределении.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- ел аумағы бойынша өндірістік күштерді
дамыту деңгейі және орналастыру сипаты
туралы және кәсіпорындарды орналастыруға
әсер ететін факторлар туралы біледі;
- ел аумағының өндірістік күштерінің құрамы
мен құрылымын сипаттайды;
территория
құрылымы
салаларын
қалыптастыру
заңдылықтары
туралы
дағдысын игереді.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать об уровне развития и характере
размещения производительных сил по
территории страны; о факторах, влияющих
на размещение предприятий;
- характеризовать состав и структуру
производительных сил территории страны;
- владеть навыками о закономерностях
формирования
отраслей
структуры
территорий.

After successful completion of the course,
students will be
- know about the level of development and the
nature of the distribution of productive forces on
the territory of the country; about the factors
influencing the distribution of enterprises;
- to characterize the composition and structure of
productive forces on the territory of the country;
- to possess skills on regularities of formation of
branches structure of territories.

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Қазақстандағы өндірістік күштерді тиімді Изучаются
актуальные
проблемы The current problems of the effective distribution
орналастырудың
өзекті
мәселелері, эффективного
размещения of productive forces in Kazakhstan, fundamental
орналастыру
процестерінің
іргелі производительных сил в Казахстане, theories of the processes of distribution, the
теориялары,
экономиканың
табиғи- фундаментальные
теории
процессов natural-resource potential of the economy, the
ресурстық әлеуеті, Қазақстандағы демо- размещения,
природно-ресурсный demographic potential and labor resources in
графикалық әлеует және еңбек ресурстары, потенциал экономики, демографический Kazakhstan, types of economic activity, production
Экономикалық
қызмет
түрлері, потенциал и трудовые ресурсы в complexes in Kazakhstan, the structure of
Қазақстандағы
өндірістік
кешендер, Казахстане,
виды
экономической economic sectors and current trends in the
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Экономика секторларының құрылымы және
Қазақстандағы
өндірістік
күштерді
дамытудың
қазіргі
заманғы
үрдістері
зерттеледі.

Докторлық диссертацияны жазу
Әр түрлі меншік формасындағы
тәжірибешілерді шақыру.
Жиентаев С.М. – э.ғ.д

деятельности, производственные комплексы development of productive forces in Kazakhstan
в
Казахстане,
структура
секторов are studied.
экономики и современные тенденции
развития
производительных
сил
в
Казахстане.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Написание докторской диссертации
Writing a doctoral dissertation
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Приглашение
специалистов-практиков Inviting practitioners of various forms of
различных форм собственности.
ownership.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жиентаев С.М. – д.э.н
Zhientaev S.M. - Doctor of еconomics
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Қазақстанның АӨК қазіргі заманғы мәселелері / Современные проблемы АПК Казахстана / Actual problems of AIC of Kazakhstan

Қазақстанның
АӨК
кәсіпорындары
қызметінің теориялық негіздерін, сондай-ақ
практикалық тәсілдерін зерттеу, талдау,
аграрлық өндірістің, сондай-ақ Қазақстанның
АӨК өзекті мәселелерін шешу жолдарын
анықтау.

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Изучение, анализ теоретических основ, а
также практических приемов деятельности
предприятий АПК Казахстана, выявление
путей решения актуальных проблем
аграрного производства, а также АПК
Казахстана.

The study, analysis of the theoretical foundations,
as well as practical techniques of enterprises of
agroindustrial complex of Kazakhstan, identifying
ways to solve current problems of agrarian
production, as well as agroindustrial complex of
Kazakhstan.

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- Қазақстанның ауыл шаруашылығы өндірісі,
оның ерекшеліктері, Қазақстанның АӨК
қазіргі проблемаларын біледі;
- АӨК саласындағы экономикалық процестер
мен құбылыстарды сауатты түсіндіру; АӨК
негізгі мәселелерін белгілеуді меңгереді;
- АӨК қазіргі мәселелерін талдаудың
диалектикалық-материалистік әдісі, ауыл
шаруашылық
құрылымдары
қызметінің
әртүрлі
экономикалық
көрсеткіштерін
экономикалық есептеуді жүзеге асыруды
игереді.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
знать
сельскохозяйственное
производство Казахстана, его особенности,
современные проблемы АПК Казахстана;
- грамотно объяснять экономические
процессы и явления в сфере АПК;
обозначить основные проблемы АПК;
- владеть диалектико-материалистическим
методом анализа современных проблем
АПК,
осуществлять
экономические
расчеты
различных
экономических
показателей
деятельности
сельхоз
формирований.

After successful completion of the course,
students will be
- know the agricultural production of Kazakhstan,
its characteristics, modern problems of the
agroindustrial complex of Kazakhstan;
- to explain the economic processes and
phenomena in the sphere of agroindustrial
complex; to identify the main problems of
agroindustrial complex;
- to have a dialectical-materialistic method of
analyzing modern problems of agriculture, to carry
out economic calculations of various economic
indicators of the activity of agricultural formations.

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Ғылым эволюциясындағы парадигмалардың Дисциплина формирует у обучающихся To have an idea of the main stages of development
ауысуы және жаратылыстану (әлеуметтік, теоретические знания и практические and change of paradigms in the evolution of
гуманитарлық, экономикалық) ғылымының навыки в области аграрного производства. science and the subject, ideological and
12

пәндік, дүниетанымдық және әдіснамалық
ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу.

Докторлық диссертацияны жазу
Әр түрлі меншік формасындағы
тәжірибешілерді шақыру.
Жиентаев С.М. – э.ғ.д

Докторанты изучат сельскохозяйственное methodological specifics of natural (social,
производство Казахстана, его особенности, humanitarian, economic) Sciences.
современ-ные проблемы АПК Казахстана.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Написание докторской диссертации
Writing a doctoral dissertation
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Приглашение
специалистов-практиков Inviting practitioners of various forms of
различных форм собственности.
ownership.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жиентаев С.М. – д.э.н
Zhientaev S.M. - Doctor of еconomics
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Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері / Современные проблемы мировой экономики/ Actual problems of the worldwide economy
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Теориялық негіздерді меңгеру және ұйымда Усвоение теоретических основ и овладение Learning the theoretical foundations and
қабылданатын
тактикалық
және практическими
приемами
разработки mastering the practical techniques of developing
стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеу стратегического плана организации для a strategic plan for the organization to
үшін ұйымның стратегиялық жоспарын научного
обоснования
принимаемых scientifically justify the tactical and strategic
әзірлеудің практикалық тәсілдерін меңгеру.
тактических и стратегических решений в decisions taken in the organization.
организации.
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
экономиканы
басқарудың
негізгі - знать основные экономические понятия и - know the basic economic concepts and
экономикалық ұғымдары мен санаттарын категории управление экономикой;
categories of economic management;
біледі;
- грамотно объяснить экономические - explain economic processes and phenomena
экономикалық
процестер
мен процессы и явления;
correctly;
құбылыстарды
сауатты
түсіндіруді - владеть важнейшими методами, уметь - know the most important methods and be able
меңгереді;
осуществлять экономические расчёты.
to make economic calculations.
- экономикалық есептерді жүзеге асыра
білуді игереді.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Ұйымда қабылданатын тактикалық және Изучаются
теоретические
основы We study the theoretical foundations of
стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеу разработки
стратегического
плана developing a strategic plan for the organization
үшін ұйымның стратегиялық жоспарын организации для научного обоснования for the scientific justification of the adopted
әзірлеудің теориялық негіздері оқытылады.
принимаемых
тактических
и tactical and strategic decisions in the
стратегических решений в организации.
organization.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Әр түрлі меншік формасындағы
Приглашение
специалистов-практиков Inviting practitioners of various forms of
различных 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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Экономиканы әлеуметтік-экономикалық басқарудың шетелдік тәжірибесін қолдану/ Применение зарубежного опыта социальноэкономического управления экономикой/ Application of foreign experience in socio-economic management of the economy
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Германия
мысалында
экономиканы Изучить зарубежный опыт социально- To study the foreign experience of socio-economic
әлеуметтік-экономикалық
басқарудың экономического управления экономикой management of the economy on the example of
шетелдік
тәжірибесін
зерттеу.
GTZ на примере Германии. Проанализировать Germany. To analyze the activities of
(Германияның
Қазақстандағы деятельность GTZ (научно-техническое GTZ (German Scientific and Technical Society for
ынтымақтастық
жөніндегі
ғылыми- общество Германии по сотрудничеству в Cooperation in Kazakhstan).
техникалық
қоғамы)қызметтіне
талдау Казахстане).
жүргізу.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың
еңбектерінде
әлеуметтік-бағдарланған
нарықтық
экономиканы
қалыптастыру
мазмұны, осы мәселе бойынша негізгі
идеяларды біледі;
- Германия мен басқа елдер мысалында
экономиканы
әлеуметтік-экономикалық
басқарудың шетелдік тәжірибесін талдауды
меңгереді;
- әлеуметтік - экономикалық тәжірибенің
шетелдік тәжірибесін қолдану дағдылары,
сондай-ақ осы тәжірибені қолданудың
теориялық аспектілерін игереді.

После успешного завершения курса
After successful completion of the course,
обучающиеся будут
students will be
знать
содержание
формирования - know the content of the formation of a socially
социально-ориентированной рыночной
oriented market economy
экономики, основные идеи по данной To know the content of formation of sociallyпроблеме в трудах президента РК Н.А. oriented market economy, the main ideas on this
Назарбаева;
problem in the works of the President of RK N.A.
анализировать
зарубежный
опыт Nazarbayev;
социально-экономического
управления - Analyze foreign experience of socio-economic
экономикой на примере Германии и management of the economy on the example of
других стран;
Germany and other countries;
- владеть
навыками
использования - have skills in using foreign socio-economic
зарубежного
опыта
социально- experience and theoretical aspects of applying this
экономического
опыта,
а
также experience.
теоретическими аспектами применения
этого опыта.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Бұл пәнді оқу Германия мысалында Изучение данной дисциплины позволяет The study of this discipline allows you to study the
экономиканы
әлеуметтік-экономикалық изучить зарубежный опыт социально- foreign experience of socio-economic management
басқарудың шетелдік тәжірибесін зерттеуге экономического управления экономикой of the economy on the example of Germany. To
мүмкіндік береді. GTZ (Қазақстандағы на примере Германии. Проанализировать analyze the activities of GTZ (the German
15

ынтымақтастық
бойынша
Германияның деятельность GTZ (научно-техническое Scientific and Technical Society for Cooperation in
ғылыми-техникалық
қоғамы)
қызметін, общество Германии по сотрудничеству в Kazakhstan), as well as foreign experience in
сондай-ақ
аумақтардың
әлеуметтік- Казахстане), а также зарубежный опыт managing the socio-economic development of
экономикалық дамуын басқарудың шетелдік управления
со-циально-экономическим territories, and the experience of government
тәжірибесін,
әлеуметтік-экономикалық развитием
территорий,
опыт intervention in socio-economic processes.
процестерге мемлекеттік араласу тәжірибесін государственного
вмешательства
в
талдау.
социально-экономические процессы.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Докторлық диссертацияны жазу
Написание докторской диссертации
Writing a doctoral dissertation
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Әр түрлі меншік формасындағы
Приглашение
специалистов-практиков Inviting practitioners of various forms of
различных 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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Шығындарды стратегиялық басқару /Стратегическое управление затратами / Strategic Cost Management
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Білім алушыларды ұйымдағы шығындарды Ознакомить
обучающихся
с To familiarize students with the theoretical and
стратегиялық басқарудың теориялық және теоретическими
и
практическими practical aspects of strategic cost management in
практикалық аспектілерімен таныстыру.
аспектами стратегического управления the organization.
затратами в организации.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- шығындарды стратегиялық басқарудың
мазмұны; шығындарды стратегиялық
басқаруға көшудің ұйымдастырушылық
алғышарттары; шығындарды стратегиялық
басқару тұжырымдамасы; шығын құраушы
факторларды талдаудың қолданбалы
аспектілерін біледі;
- ұйымды басқарудың әртүрлі мақсаттары
үшін құндылықтар тізбегінің
тұжырымдамасы негізінде шығындарды
талдау; стратегиялық ұстаным негізінде
шығындарды басқару жүйесін саралауды
меңгереді;
- өзінің практикалық қызметінде фирмалар
(кәсіпорындар, ұйымдар) қызметкерлері
кездесетін стратегиялық басқару шешімдерін
қабылдау кезінде шығындарды
қалыптастыру дағдысын игереді.

Шығындарды
шығындарды

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать содержание стратегического
управления затратами; организационные
предпосылки перехода к стратегическому
управлению
затратами;
концепцию
стратегического управления затратами;
прикладные
аспекты
анализа
затратообразующих факторов;
- уметь анализировать затраты на основе
концепции
цепочки
ценностей
для
различных
целей
управления
организацией; дифференцировать системы
управления
затратами
на
основе
стратегического позиционирования;
- владеть навыками формирования затрат
при
принятии
стратегических
управленческих решений, с которыми
сталкиваются
работники
фирм
(предприятий, организаций) в своей
практической деятельности.

After successful completion of the course,
students will be
- know the content of strategic cost management;
organizational prerequisites for the transition to
strategic cost management; the concept of strategic
cost management; applied aspects of cost factors
analysis;
- be able to analyze costs on the basis of the
concept of value chain for different purposes of
organization management; differentiate cost
management systems on the basis of strategic
positioning;
- possess the skills of cost formation when making
strategic management decisions, which employees
of firms (enterprises, organizations) face in their
practical activities.

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
стратегиялық
басқару, Введение в стратегическое управление Introduction to strategic cost management.
стратегиялық
басқаруға затратами. Стратегическое управление Strategic cost management in the system of
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көшудің ұйымдастырушылық алғышарттары,
шығындарды
стратегиялық
басқару
тұжырымдамасы,
шығын
құраушы
факторларды
талдаудың
қолданбалы
аспектілері,
сондай-ақ
шығындарды
стратегиялық басқаруға енгізу, ұйымды
теңгерімді басқару жүйесіндегі шығындарды
стратегиялық
басқару,
шығындарды
стратегиялық басқаруға ұйымдастырушылық
алғышарттар терең зерделенеді.

затратами в системе сбалансированного balanced management of the organization.
управления
организацией. Organizational prerequisites for strategic cost
Организационные
предпосылки
к management. The concept of value chain and cost
стратегическому управлению затратами. analysis of the organization. Differentiation of cost
Концепция цепочки ценностей и анализ management systems on the basis of strategic
затрат организации. Дифференциация positioning. Analysis of cost drivers as an element
систем управления затратами на основе of strategic cost management. Applied aspects of
стратегического
позиционирования. the analysis of cost factors.
Анализ затратообразующих факторов как
элемент
стратегического
управления
затратами. Прикладные аспекты анализа
затратообразующих факторов.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Докторлық диссертацияны жазу
Написание докторской диссертации
Writing a doctoral dissertation
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
"Стандарт", "Taget cost" және "Kaizen cost" Заключается в постановке, теоретическом Concludes in the formulation, theoretical and
әдістерін синтездеу негізінде теориялық және и прикладном обосновании и решении applied justification and solution of a set of issues
қолданбалы
негіздеу
мен
кәсіпорын комплекса
вопросов
построения of building an effective enterprise cost
шығындарын басқарудың тиімді моделін действенной модели управления затратами management model based on the synthesis of
құрудағы
мәселелер
шешімі
мен предприятия на базе синтеза методов "Standardkost", "Taget cost" and "Kaizen cost"
тұжырымдаудан тұрады.
«Стандарткост», «Taget cost» и «Kaizen methods.
cost».
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Сейтова Г.Т. – д.э.н
Сейтова Г.Т. - Doctor of еconomics
Сейтова Г.Т. – э.ғ.д
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Қазіргі өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование современного производства / Organization and
planning of recent production
Оқу мақсаты / Учебная цель
Докторанттарда өндірісті ұйымдастыру және Формирование у докторантов комплекса Formation in doctoral students of a set of
жоспарлау
теориясы
мен
тәжірибесі профессиональных знаний и умений professional knowledge and skills (possession) of
бойынша кәсіби білім мен дағды кешенін (владений)
по
теории
и
практике the theory and practice of organization and
қалыптастыру.
организации и планирования производства.
planning of production.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- басқарудың теориялық негіздерін зерттеу
кәсіпорындардың өндірістік (операциялық)
қызмет көрсету салалары мен салаларын
біледі;
- өндірістік (операциялық) менеджмент
саласында, соның ішінде қазіргі заманғы
ақпараттық
технологиялар
базасында
шешімдер
қабылдау
әдістері
мен
құралдарының
кең
спектрін
қолдану
дағдыларын алуды меңгереді;
- басқару саласындағы талдау және синтездеу
әдістері
кәсіпорындардың
өндірістік
(операциялық) қызметін игереді.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать изучение теоретических основ
управления
производственной
(операционной) деятельностью предприятий
производственной
сферы и сферы услуг;
владеть
навыками
использования
широкого спектра методов и средств
принятия
решений
в
области
производственного
(операционного)
менеджмента, в том числе на базе
современных информационных технологий;
- владеть методами анализа и синтеза в
сфере
управления
производственной
(операционной)
деятельностью
предприятий.

After successful completion of the course,
students will be
- to know the study of the theoretical foundations
of the management of production
(operational) activities of enterprises in the
production
and sphere of services;
- possess the skills to use a wide range of
methods and means of decision-making in the
field of production (operational) management,
including on the basis of modern information
technologies;
- know methods of analysis and synthesis in the
sphere of management of production (operations)
activity of enterprises.

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Өндірістік процестердің өту заңдары мен Изучаются законы и закономерности The laws and laws of the course of production
заңдылықтары,
қазіргі
өндірісті протекания производственных процессов, processes, the scientific and theoretical
ұйымдастыру мен жоспарлаудың ғылыми- научно-теоретические основы организации foundations of the organization and planning of
теориялық
негіздері,
қазіргі
өндірісті и
планирования
современного modern production, the methodological and
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ұйымдастыру
мен
жоспарлаудың производства,
методологические
и practical foundations of the organization and
әдіснамалық және практикалық негіздері практические
основы
организации и planning of modern production are studied.
оқытылады.
планирования современного производства.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Докторлық диссертацияны жазу
Написание докторской диссертации
Writing a doctoral dissertation
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Әр түрлі меншік формасындағы
Приглашение
специалистов-практиков Inviting practitioners of various forms of
различных 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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Инновациялық жобаларды басқару / Управление инновационными проектами/ Innovative project management
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Инновацияны басқару және оларды басқару Сформировать
систему
знаний
об To form a system of knowledge about the
механизмі
туралы
білім
жүйесін управлении инновациями и механизме management of innovation and the mechanism of
қалыптастыру.
управления ими.
innovation management.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- инновациялық қызмет ұғымы және
инновацияларды
басқару
механизмі,
инновациялардың
тиімділігін
бағалау
әдістемесі, процестердің мәнін біледі;
- уақыт шеңберімен нақты шектелген өнім
ретінде инновациялардың ерекшеліктерін
және инновациялардың қандай да бір
түрлерін енгізудің тиімділігін бағалау,
инновациялық
жобалардың
тиімділігін
бағалау негізінде шешімдер қабылдау,
алынған білім мен біліктерді практикалық
қызметте пайдалануды меңгереді;
- инвестициялау үшін жобаларды іріктеу;
инновациялық қызметті дамыту саласында
шешімдер қабылдау дағдыларын игереді.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
знать
понятие
инновационной
деятельности и механизма управления
инновациями,
методику
оценки
эффективности
инноваций,
сущность
процессов;
- оценивать особенности инноваций как
продукта, четко ограниченного рамками
времени, и эффективность внедрения тех
или иных видов инноваций, принимать
решения на основе оценки эффективности
инновационных проектов, использовать
полученные
знания
и
умения
в
практической деятельности;
- владеть навыками отбора проектов для
инвестирования; принятия решений в
области
развития
инновационной
деятельности.

After successful completion of the course,
students will be
- know the concept of innovation and innovation
management mechanism
innovation, the methodology of evaluating the
effectiveness of innovation, the essence of
processes;
- evaluate the characteristics of innovation as a
product, clearly limited by time, and the
effectiveness of the introduction of certain types of
innovation, to make decisions based on the
evaluation of the effectiveness of innovative
projects, to use the knowledge and skills in
practical activities;
- have the skills to select projects for investment;
make decisions in the field of innovation activity
development.

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Инновациялық қызмет және инновацияларды Изучается инновационная деятельность и We study innovative activity and the mechanism of
басқару
механизмі,
инновациялардың механизма
управления
инновациями, innovation management, a methodology for
тиімділігін бағалау әдістемесі, процестердің методика
оценки
эффектив-ности assessing the effectiveness of innovations, the
мәні
оқытылады,
сондай-ақ инноваций, сущность процессов, а также essence of processes, and also study the ability to
инновациялардың
өнім
ретінде изучает-ся умение оценивать особенности evaluate the features of innovations as a product
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ерекшеліктерін, уақыт шеңберімен нақты
шектелген және инновациялардың қандай да
бір түрлерін енгізудің тиімділігін бағалау,
инновациялық
жобалардың
тиімділігін
бағалау негізінде шешімдер қабылдау,
алынған білім мен біліктерді практикалық
қызметте пайдалану білігі оқытылады.
Докторлық диссертацияны жазу
Әр түрлі меншік формасындағы
тәжірибешілерді шақыру.

Жиентаев С.М. – э.ғ.д

инноваций
как
про-дукта,
четко clearly limited by time frames, and the
ограниченного рамками времени, и эффек- effectiveness of introducing various types of
тивность внедрения тех или иных видов innovations, make decisions based on evaluating
инноваций, принимать решения на основе the effectiveness of innovative projects, use the
оценки эффективности инновационных knowledge and skills gained in practice.
проектов,
использовать
полученные
знания и умения в практической
деятельности.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Написание докторской диссертации
Writing a doctoral dissertation
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Приглашение
специалистов-практиков Inviting practitioners of various forms of
различных форм собственности.
ownership.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жиентаев С.М. – д.э.н
Zhientaev S.M. - Doctor of еconomics
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Қазіргі заманғы менеджмент / Современный менеджмент / Actual management
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Жоғары белгісіздік жағдайында күрделі Изучение
методологии,
принципов
и The study of methodology, principles and
өзгермелі ортада жұмыс істейтін қазіргі методики
эффективного
управления methods of effective management of a modern
ұйымды тиімді басқарудың әдіснамасын, современной
организацией,
которая organization, which operates in a complex
принциптерін және әдістемесін зерттеу.
функционирует в сложной изменчивой среде, volatile environment, under conditions of high
в условиях высокой неопределенности.
uncertainty.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- қазіргі заманғы менеджменттің негізгі
функциялары,
ұйымды,
өндірісті,
персоналды,
сапа
мен
өнімділікті
стратегиялық
басқарудың
теориялық
негіздері;
Әлеуметтік-экономикалық
қатынастар жүйесіндегі менеджер мен
ұйымдастыру мәдениетінің рөлі; тиімді
менеджменттің
ішкі
және
сыртқы
параметрлерін біледі;
- басқарудың әртүрлі әдістерін қолдану;
басқару қызметінің тиімділігін анықтауды
меңгереді;
фирмалардың
(кәсіпорындар-дың,
ұйымдардың)
қызметкерлері
өздерінің
практикалық қызметінде кездесетін нақты
жағдайларда
басқарушылық
шешімдер
қабылдау дағдысын игереді.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать основные функции современного
менеджмента,
теоретические
основы
стратегического управления организацией,
производством, персоналом, качеством и
производительностью; роль менеджера и
организационной
культуры
в
системе
социально-экономических
отношений;
внутренние
и
внешние
параметры
эффективного менеджмента;
- уметь использовать различные методы
управления;
определять эффективность
управленческой деятельности;
- будут владеть навыками принятия
управленческих решений в конкретных
ситуациях,
с
которыми
сталкиваются
работники фирм (предприятий, организаций)
в своей практической деятельности.

After successful completion of the course,
students will be
- know the basic functions of modern
management, theoretical foundations of
strategic management of the organization,
production, personnel, quality and productivity;
the role of the manager and organizational
culture in the system of socio-economic
relations; internal and external parameters of
effective management;
- be able to use various methods of
management; determine the effectiveness of
managerial activity;
- will possess the skills to make management
decisions in specific situations faced by
employees of firms (enterprises, organizations)
in their practical activities.

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Күрделі өзгермелі ортада жоғары белгісіздік Изучается
методология,
принципы
и The methodology, principles and techniques of
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жағдайында жұмыс істейтін қазіргі ұйымды
тиімді басқарудың әдістемесі, принциптері,
әдістемесі мен басқарудың әртүрлі әдістерін
қолдану және басқару қызметінің тиімділігін
анықтау оқытылады.

методики
эффективного
управления effective
management
of
a
modern
современной
организацией,
которая organization, which operates in a complex
функционирует в сложной изменчивой среде, volatile environment, under conditions of high
в условиях высокой неопределенности, uncertainty, to use different methods of
использовать различные методы управления и management and determine the effectiveness of
определять эффективность управленческой management activities.
деятельности.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Докторлық диссертацияны жазу
Написание докторской диссертации
Writing a doctoral dissertation
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Шетелдік және отандық менеджменттің Освещаются методологические основы и Covered the methodological foundations and
қалыптасуы мен дамуын ескере отырып, особенности управленческой деятельности characteristics of the management activities of
нарықтық жағдайларда жұмыс істейтін организаций, функционирующих в рыночных organizations functioning in market conditions,
ұйымдардың
басқарушылық
қызметінің условиях, с учетом формирования и развития
taking into account the formation and
әдіснамалық негіздері мен ерекшеліктері зарубежного и отечественного менеджмента
development of foreign and domestic
қамтылады
management
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Сейтова Г.Т. – д.э.н
Сейтова Г.Т. - Doctor of еconomics
Сейтова Г.Т. – э.ғ.д
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