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ӘЗІРЛЕУШІЛЕР/ РАЗРАБОТЧИКИ// DEVELOPERS: 

 

23.10.2020 жылы Экономика және Құқық институты директоры А. Табулденов бекіткен 

академиялық комитет әзірледі / Разработано академическим комитетом, утвержденным  

директором института Экономики и права А.Табулденовым 23.10.2020 года / Developed by 

the Academic Committee approved by the Director of the Institute of Economics and Law 

A.Tabuldinov on 23.10.2020 

 

ҰСЫНЫЛДЫ/РЕКОМЕНДОВАНО/RECOMMENDED: 

 

Бухгалтерлік есеп және басқару кафедра отырысында қарастырылды,  

2021 ж.30.03. № 3 хаттама 

Рассмотрена на заседании кафедры бухгалтерского учета и аудита, 

протокол № 3 от  30.03.2021 г. 

Considered at a meeting of the department,protocol No.3 dated 30.03. 2021y. 

 

П.И Чужинов атындағы Экономика және құқық институттың әдістемелік 

комиссиясында талқыланды, 2021 ж. 16.04. № 2 хаттама 

Обсуждена на заседании методической комиссий института Экономики и права 

имени П.И.Чужинова протокол № 2 от 16.04. 2021 г. 

Discussed at a meeting of the methodological commissions of the P.I. Chuzhinov 

Institute of Economics and Law ,protocol No.2 dated 16.04.2021y. 

 

Оқу әдістемелік кеңесінің шешімімен ұсынылды, 2021 ж.20.04. № 4 хаттама 

Рекомендована решением Учебно-методического совета, 

протокол № 4 от 20.04.2021 г. 

Recommended by the decision of the Educational and Methodological Council, 

Protocol No.2 dated 20.04.2021y 
 

 
Келесі құжаттар негізінде жасалды: 

 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 

604 бұйрығы ( 05.05.2020 ж. ӛзгертулер мен толықтыруларнегізінде);  

- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жӛніндегі 

республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы бекітілген Ұлттық 

біліктілік шеңбері; 

 

Разработана  на основании следующих документов: 

 

- ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604(с изменениями и дополнениями от 

05.05.2020г.); 

- Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 2016 года 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений; 



Developed on the basis of the following documents: 

- SES of all levels of education, approved by order of the Minister of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018 No. 604; 

- National qualifications framework approved by the protocol of March 16, 2016 by 

the Republican tripartite commission on social partnership and regulation of social 

and labor relations; 
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы 

Passport of the educational program 

 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

 

7М04110 Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

 

7M04 Бизнес, басқару және құқық /Бизнес, управление и 

право/Business, management and law 

Даярлау бағытының коды мен 

жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы/Білім 

беру бағдарламаларының 

тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs 

 

7M041 Бизнес және басқару / Бизнес и управление / 

Business and administration 

 

M072 Менеджмент және басқару / Менеджмент и 

управление / Management and management 

 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/EP type Қолданыстағы/Действующая/Acting;  

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ISCED level 

ББХСШ /МСКО/ISCED7 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/NQF 

level 

ҰБШ /НРК/NQF 7 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ORK level 

СБШ/ОРК//ORK7 (7.1) 

Оқыту нысаны/ 

Формаобучения/ 

Formofstudy 

Күндізгі/Очное /Fulltime 

Оқу 

мерзімі/Срокобучения/Training 

period 

1жыл/1 года/1 years 

Оқыту 

тілі/Языкобучения/Language of 

instruction  

қазақ және орыс/казахский и русский/ kazakh and russian 

 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/Loanvolume 

Академиялық кредит 60/ Академических кредитов 

60/Academic credits 60 ECTS 
 



Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/The purpose of the 

educational program 

Басқару саласында білікті және бәсекеге қабілетті, сондай-ақ басқару саласындағы ӛңірлік, ұлттық және 

әлемдік деңгейдегі қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді реттеуге және шешуге 

қабілетті қазіргі заманғы менеджмент саласындағы мамандарды даярлау 

Подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в сфере управления, 

а также  в области современного менеджмента, способных формулировать и решать современные 

научные и практические проблемы на региональном, национальном и мировом уровне в области 

управления. 

Training of highly qualified and competitive in the field of management, as specialists well as  in the field of 

modern management, able to formulate and to solve modern scientific and practical problems at the regional, 

national and world level in the field of management. 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/Awarded degree 

«7М04110  Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару магистрі 

магистр бизнеса и управления по  образовательной  программе   «7М04110  Менеджмент» 

master of Business and Management in the educational program " 7M04110 Management» 

Маман лауазымдарының тізбесі/Перечень должностей по ОП/List of positionson OP 

Коммерциялық директор, CRMменеджері, инновациялық менеджер, HRменеджері, логистика менеджері, 

сыртқысаудаменеджері, жарнамаменеджері, PRменеджері, маркетолог, бренд менеджері, BTLменеджері, 

сатуменеджері, қаржыменеджері, сатыпалуменеджері, супервайзер, интернет-жобаменеджері,  

Коммерческий директор, CRM-менеджер, инновационный менеджер, HR-менеджер,менеджер по 

логистике, менеджер ВЭД, менеджер по рекламе, менеджер по PR, маркетолог, бренд-менеджер, 

BTL-менеджер, менеджер по продажам, финансовый менеджер, менеджер по закупкам, супервайзер, 

менеджер интернет-проекта  

Commercial Director, CRM Manager, Innovation Manager, HR Manager, Logistics Manager, Foreign Trade 

Manager, Advertising Manager, PR manager, Marketer, Brand manager, BTL manager, Sales Manager, Financial 

Manager, Purchasing Manager, Supervisor, Internet project manager,  

Кәсіби қызмет объектілері/Объекты профессиональной деятельности/Objects of professional activity 

қызмет саласы мен аясына қарамастан меншіктің барлық нысанындағы ұйымдар мен кәсіпорындар; 

мемлекеттік және жергілікті басқару органдары мен инфрақұрылымы (министрліктердің, агенттіктердің 

департаменттері, облыстық, қалалық, аудандық әкімдіктер мен мәслихаттар); орта кәсіптік және жоғары 

оқу орындары; ғылыми орталықтар, сараптамалық-консалтингтік ұйымдар, ведомствоаралық, ӛңіраралық 

және халықаралық ғылыми жобалау ұйымдары. 

организации и предприятия всех форм собственности независимо от отрасли и сферы дея-тельности;  

органы и инфраструктура государственного и местного управления (департа-менты министерств, 

агентств, областные, городские, районные акиматы и маслихаты); средние профессиональные и 

высшие учебные заведения; научные центры и экспертно-консалтинговые организации,    

межведомственные, межрегиональные и международные научные проектные организации. 

organizations and enterprises of all forms of ownership, regardless of the industry and sphere of activity; bodies 

and infrastructure of state and local government (departments of ministries, agencies, regional, city, district 

akimats and maslikhats); secondary professional and higher educational institutions; research centers, expert 

consulting organizations, interdepartmental, interregional and international scientific design organizations. 

Кәсіби қызмет түрлері/Виды профессиональной деятельности/Professional activities 

- ғылыми-зерттеу;  

- білім беру;  

- ұйымдастырушылық-басқарушылық;  

- есептеу-жобалау, 

- ӛндірістік-басқарушылық; 

- экономикалық;  

- аналитикалық; 

- сараптамалық-консультативтік; 

- оқу-әдістемелік. 

- научно-исследовательская;  

- образовательная;  

- организационно-управленческая;  



- расчетно-проектная, 

- производственно-управленческая; 

- экономическая;  

- аналитическая; 

- экспертно-консультативная; 

- учебно-методическая. 

- research and development;  

- educational;  

- organizational and managerial support;  

- calculation and design work, 

- production and management; 

- economic;  

- analytical; 

- expert advisory service; 

- educational and methodical. 

 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/Functions of 

professional activity 

- ӛндірісті және басқаруды дамытудың негізгі бағыттарын жоспарлау;  

- басқарманың мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың тиімділігі;  

- ӛндірістік объектінің құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру, ӛндірістік аппараты 

оңтайлы құру;  

- ӛндіріс техникасы мен технологиясын жетілдіру;  

- қызметкерлерді ынталандыру, олардың жұмысын жандандыру;  

- материалдық және материалдық емес ӛндіріс саласында инновацияларды енгізу 

- корпоративтік стратегияларды әзірлеу, стратегиялық міндеттерді шешу және компанияның 

қаржысын басқару. 

- бейіндік бағыттағы пәндер бойынша білім беру бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешендерді 

әзірлеу. 

 
- планирование основных направлений развития  производства и управления;  

- определение целей и задач управления, их эффективность;  

- формирование структуры производственного объекта и структуры управления, оптимальное 

построение производственного аппарата;  

- совершенствование техники и технологии производства;  

- мотивация персонала, активизация их труда;  

- внедрение инноваций в сфере материального и нематериального производства 

- разработка корпоративных стратегий, решение стратегических задач и управление финансами 

компании. 

- разработка образовательных программ и учебно-методических комплексов по дисциплинам 

профильной направленности.  

 
- planning of the main directions of production and management development;  

- definition of management goals and objectives, their effectiveness;  

- formation of the structure of the production facility and the management structure, optimal construction of the 

production apparatus;  

- improvement of equipment and production technology;  

- motivation of staff, activation of their work;  

- introduction of innovations in the field of material and non-material production 

- development of corporate strategies, solution of strategic tasks and financial management of the company. 

-development of educational programs and educational and methodological complexes in the disciplines of the 

profile orientation. 

БББ бойынша оқу нәтижелері /Результаты обучения по ОП/EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті: 

ON1 басқару саласындағы  ғылыми коммуникацияны ұлттық және әлемдік деңгейде жүзеге асыру 

ON2 ғылыми таным әдіснамасын; ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын білу, 

ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеру 



ON3 басқару саласындағы ӛңірлік, ұлттық және әлемдік деңгейде қазіргі заманғы ғылыми және 

практикалық проблемаларды тұжырымдау және шешу; 

ON4 ӛзінің кәсіби саласында ұйымның әртүрлі қызметін басқару технологиясын қолдану; 

ON5 заманауи менеджменттің әдістемесі мен ерекшеліктерін білу; 

ON6 қызметтің ерекшелігін, техникасын, технологиясын және ұйымдастырылуын ескере отырып, тиімді 

басқару шешімдерін қабылдау; 

ON7 заманауи менеджмент саласында терең кәсіби білімді талап ететін ұйымның қызметі барысында 

туындайтын міндеттерді тұжырымдау және шешу; 

ON8 заманауи менеджмент саласындағы құбылыстарды зерттеуге, талдауға және болжауға мүмкіндік 

беретін ақпаратты экономикалық талдау әдістерін қолдану. 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на национальном и мировом уровне в области 

управления 

ON2 Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной деятельности, 

иметь навыки научно-исследовательской деятельности 

ON3 Формулировать и решать современные научные и практические проблемы на региональном, 

национальном и мировом уровне в области управления; 

ON4 Использовать в своей профессиональной сфере технологии управления различными видами 

деятельности организации; 

ON5  Знать методологию и особенности современного менеджмента; 

ON6 Принимать эффективные управленческие решения с учетом специфики, техники, технологии и 

организации деятельности; 

ON7 Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе деятельности организации, требующие 

углубленных профессиональных знаний в области современного менеджмента; 

ON8   

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1 To carry out scientific communication at the national and global level in the field of management 

ON2 Know the methodology of scientific knowledge; the principles and structure of the organization of scientific 

activity, have the skills of research activity 

ON3 Formulate and solve modern scientific and practical problems at the regional, national and global level in the 

field of management; 

ON4 Use in their professional field of technology management of various types of activities of the organization; 

ON5 Know the methodology and features of modern management; 

ON6 Make effective management decisions, taking into account the specifics, technology, technology and 

organization of activities; 

ON7 Formulate and solve problems that arise in the course of the organization's activities that require in-depth 

professional knowledge in the field of modern management; 

ON8 Apply methods of economic analysis of information, allowing to investigate, analyze and predict the 

phenomena in the field of modern management. 

 

 
 



Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program 

Модульдің 

атауы/ 

Название 

модуля/Modul

e name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/Module 

learning outcomes 

Компон

ент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/ 

Цикл, 

компон

ент 

(ОК, 

ВК, КВ 

Cycle, 

compon

ent (OK, 

VK, 

KV) 

 

Пәнде

р 

коды 

/ 

Код 

дисци

плин

ы/ 

 

Код 

дисци

плин

ы 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

 

Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

 

 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Краткое описание дисциплины / 
Brief description of the discipline 

Кредит

тер 

саны/ 

Кол-во 

кредит

ов/Num

ber of 

credits 

 

Семес

тр/Se

mester 

Қалыпта

сатын 

компете

нциялар 

(кодттар

ы)/Форм

ируемые 

компете

нции 

(коды)/F

ormed 

competen

cies 

(codes) 

Жалпы кәсіби 

пәндер 

 

Общие 

профессионал

ьные 

дисциплины 

 

 General 

professional 

disciplines 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON1, ON2,, ON4, ON5, ON6 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON1, ON2,  ON4, ON5, ON6 

 

 
/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: ON1, ON2, ON4, ON5, 

БП/ 

ЖООК       

 

 

 

ShT /  

5201 

 

 

 

 

Шетел тілі  

(кәсіби) 

 

 

 

 

Осы пәнді оқу кезінде магистранттар зерттелетін 

лексикалық және грамматикалық тақырыптар 

шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша 

қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгереді. 

Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми 

әдебиеттерді түсіну дағдыларын дамытуға кӛп 

кӛңіл бӛлінеді. 

2 1 ON1,  

ON2, 

ON4,  

ON5 

 

 

БД/ВК 

 

IYa /  

5201 

 

 

 

/ Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) / 

 

При изучении данной дисциплины магистранты 

овладевают навыками устного и письменного 

общения на иностранном языке в пределах 

изучаемых лексических и грамматических тем. 

Большое внимание уделяется развитию навыков 

понимания специальной и научной литературы в 

сфере профессиональной деятельности. 



ON6 

 

BD/UC  

 

FL  

5201 

 

Foreign Language 

(Professional) 

When studying this discipline, undergraduates 

master the skills of oral and written communication 

in a foreign language within the studied lexical and 

grammatical topics. Much attention is paid to the 

development of skills of understanding special and 

scientific literature in the field of professional 

activity. 

БП/ЖО

ОК  

 

 

 

 

 

Men  

5202 

 

 

 

 

 

Менеджмент  

 

 

 

 

 

 

Пән мамандықты игеру кезінде кәсіби білім мен 

дағдыларды қалыптастырады. Соңғы 

жылдардағы менеджменттің басты тақырыбы-

қазіргі заманғы ұйымдар тап болатын 

мәселелерге арналған инновациялық 

шешімдерді табу. Инновациялық шешімдерді 

табу үшін менеджерлер жаңа құзыреттер мен 

басқару дағдыларына ие болуы керек. 

"Менеджмент" пәні магистранттарды басқару 

ғылымының соңғы жетістіктерімен және 

менеджменттің үздік практикасы мен 

таныстырады 

2 

 

1 

 

ON4, 

ON5,  

ON6 

 

БД/ 

ВК 

Men  

5202 

 

 

 

Менеджмент  

 

 

 

 

Дисциплина формирует профессиональные 

знания и умения при освоении специальности. 

Главной темой менеджмента последних лет 

является нахождение инновационных решений 

для проблем, с которыми сталкиваются 

современные организации. Чтобы находить 

инновационные решения, менеджеры должны 

обладать новыми компетенциями и 

управленческими навыками. Дисциплина 

«Менеджмент» знакомит магистрантов с 

последними достижениями управленческой 

науки и лучшей практикой менеджмента. 

BD/UC Man  

5202 

 

 

Management The discipline forms professional knowledge and 

skills when mastering a specialty. The main theme 

of management in recent years is finding innovative 

solutions to the problems faced by modern 

organizations. To find innovative solutions, 

managers must have new competencies and 



managerial skills. The discipline "Management" 

introduces undergraduates to the latest 

achievements of management science and the best 

management practice. 

БП 

/ЖОО К 

 

 

 

 

 

Psi                    

5203 

 

Басқару 

психологиясы  

 

 

 

 

 

 

Адам ресурстарын басқару теориясы, 

персоналды басқару әдістемесі және ұйымдағы 

персоналды басқару жүйесін қалыптастыру, 

ұйымдағы кадыр жұмысын жоспарлау және 

персоналды басқару стратегиясы, персоналды 

басқару технологиясы және оның дамуы, 

сонымен қатар ұйымдағы персоналдың мінез 

құлқын басқару мәселелері мен іс әрекетінің 

нәтижелерін бағалау 

2 1 ON4,  

ON5 

 

 БД/ 

ВК 

  Psi  

  5203 

 

Психология 

управления  

 

Теория управления человеческими ресурсами, 

методология управления персоналом и 

формирования системы управления персоналом 

организации, стратегическое управление 

персоналом и планирование кадровой работы в 

организации, технология управления 

персоналом и его развитием, а также вопросы 

управления поведением персонала организации 

и оценки результатов его деятельности 

BD/UC Psy 

5203 

Psychology of 

management 

Theory of human resource management, 

methodology of personnel management and 

formation of the organization''s personnel 

management system, strategic personnel 

management and planning of personnel work in the 

organization, technology of personnel management 

and its development, as well as issues of 

management of the behavior of the organization''s 

personnel and evaluation of the results of its 

activities. 



Стратегиялық  

басқару  

 

 

Стратегическо

е управление 

 

Strategicmanag

ement 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON1, ON2, ON 3,  ON4, ON5, 

ON6, ON7, ON8 

 

/После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 
ON1, ON2, ON 3,  ON4, ON5, 

ON6, ON7, ON8 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 
ON1, ON2, ON 3,  ON4, ON5, 

ON6, ON7, ON8 

БП/ 

ТК      

 

 

KM 

5204  

 

 

Кадрлық 

менеджмент  

 

 

Бұл пән мамандықты игерудегі кәсіби білім мен 

дағдыларды қалыптастырады. Адам 

ресурстарын басқару дегеніміз - кез-келген 

ӛндірістегі, соның ішінде білім беру қызметтері 

саласындағы жетекші факторды басқару.Жаңа 

жағдайдағы персоналды басқару проблемасы 

экономикалық реформалардың әлеуметтік 

бағытының тұлғаға бет бұруымен қиындай 

түседі, бұл ұйым персоналының мінез-құлқын 

басқаруды және олардың қызметінің 

нәтижелерін бағалауды талап етеді. 

4 

 

1 

 

ON 2, 

ON 4, 

ON5, 

ON6 

 

 БД/ 

КВ 

KM 

5204  

Кадровый 

менеджмент  

Данная дисциплина формирует 

профессиональные знания и умения при 

освоении специальности. Управление 

персоналом – это управление ведущим 

фактором любого производства, включая 

индустрию образовательных услуг. Проблема 

управления кадрами в новых условиях 

усугубляется еще и тем, что социальная 

направленность экономических реформ 

поворачивается лицом к человеку, что 

неумолимо предполагает управление 

поведением персонала организации и оценке 

результатов его деятельности. 

BD /EC PM 

5204 

Personnel 

management 

The discipline forms the ability to effectively use in 

practice theoretical and methodological knowledge 

on working with human resources, to apply modern 

methods of assessing the personal qualities of 

employees. Undergraduates study the principles and 

methods of managing the organization's human 

resources; modern methods of evaluating, selecting, 

moving and promoting specialists, retraining and 

advanced training, conflict resolution, and personnel 

management technology. 



БП/ 

ТК       

KBT 

5204  

Қазіргі 

басқарушылық 

талдау  

Пән ұйым қызметінің нәтижелі кӛрсеткіштеріне 

әсер ететін факторларды анықтай білу қабілетін 

қалыптастырады; шығындар мен кірістер туралы 

дәйекті ақпараттың арқасында жоғары 

аналитикалық дәрежені қамтамасыз ететін 

маржиналдық және сегменттік талдау жүргізу; 

Инвестициялық шешімдердің тиімділігін 

бағалау, сондай-ақ басқарушылық талдау 

арқылы ұйымдардың экономикалық қызметінің 

күрделі мәселелерін ӛз бетінше қою және шешу 

дағдыларын меңгеру. 

ON1,  

ON 3, 

ON5, 

ON8 

БД 

/КВ 

SUA 

5204 

Современный 

управленческий 

анализ 

Дисциплина формирует способность уметь 

выявлять факторы, оказывающие влияние на 

результативные показатели деятельности 

организации; проводить маржинальный и 

сегментарный анализ, обеспечивающий 

высокую степень аналитичности, благодаря 

последовательной информации о затратах и 

доходах; оценивать эффективностьинве 

стиционных решений, а также владеть навыками 

по самостоятельной постановке и решению 

сложных вопросов экономической деятельности 

организаций по средством управленческого 

анализа. 

BD /EC MMA 

5204 

Modern 

management 

analysis 

The discipline develops the ability to identify 

factors that affect the performance of an 

organization; to conduct margin and segment 

analysis, which provides a high degree of 

analyticity, thanks to consistent information about 

costs and revenues; to evaluate the effectiveness of 

investment decisions, as well as to possess the skills 

to independently formulate and solve complex 

issues of economic activity of organizations through 

management analysis. 



КП/ 

ЖООК        

  SM 

5301  

Стратегиялық 

менеджмент  

Пән магистранттарда ұйымды стратегиялық 

басқару саласындағы негізгі теориялық білімдер 

мен негізгі практикалық дағдыларды 

қалыптастырады, стратегиялардың ықтимал 

нұсқаларын, стратегиялық баламаларды әзірлеу 

әдістерін және ұйымның нақты стратегиясын 

таңдауын зерделейді; ұзақмерзімді кезеңге 

ұйымның тұрақты дамуына ықпал ететін 

стратегияны іске асыру бойынша іс-шараларды 

әзірлеудің практикалық дағдыларын 

қалыптастыру, нарықтағы ӛзгерістерді болжау 

және проблемалық жағдайларды алдын ала 

болжайды. 

5 1 ON6, 

ON7, 

ON8 

 

ПД/ 

ВК    

  SM 

 5301 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегический 

менеджмент  

Дисциплина формирует у магистрантов базовые 

теоретические знания и основные практические 

навыки в области стратегического управления 

организациями,изучить возможные варианты 

стратегий,методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии 

организации; сформировать практические 

навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии, способствующие устойчивому 

развитию организации на долгосрочный период, 

предвидение изменений на рынке и 

предвосхищает проблемных ситуации. 

PD/ UC SM   

5301 

Strategic 

Management 

The discipline provides the students basic theoretical 

knowledge and basic practical skills instrategic 

management of organizations, to studypossible 

strategies, methods of development ofstrategic 

alternatives and choice of strategy of the organization; 

to form practical skillsdevelopment activities to 

implement the strategy forsustainable development of 

the organization inthe long term, foreseeing changes 

in the market and anticipates problem situations. 



КП/ЖО

ОК 

 

 

 

 

 

 

 

BM  

  5302 

Брэнд - 

менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

Пәнді оқу бренд-менеджмент саласындағы 

маркетологтардың кәсіби дайындығының 

ӛсуіне ықпал етеді. Бұл курс мынадай 

бағыттарды зерделеуді қамтиды: брендті 

заманауи түсіну; бренд менеджментін құру 

және дамыту; стратегиялық бренд-менеджмент; 

брендтер портфелін басқару және дамыту; 

бренд-коммуникация; брендті капиталдандыру, 

аудит және бағалау; жаһандық бренд-

менеджмент. 

5 1 ON1, 

ON3, 

ON6 

ON7 

ON8 

ПД/ 

ВК  

BM  

5302 

Брэнд - 

менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение дисциплины способствует росту 

профессиональной подготовленности 

маркетологов в области брэнд-менеджмента. 

Данный курс включает в себя изучение 

следующих вопросов: современное понимание 

бренда; возникновение и развитие бренд-

менеджмента; стратегический бренд-

менеджмент; управление и развитие портфеля 

брендов; бренд-коммуникации; капитализация, 

аудит и оценка бренда; глобальный бренд-

менеджмент. 

PD/ UC BM 

5302 

Brand 

Managemen 

 

The study of the discipline contributes to the growth 

of professional training of marketers in the field of 

brand management. This course includes the 

following topics: modern understanding of the 

brand; the emergence and development of brand 

management; strategic brand management; brand 

portfolio management and development; brand 

communications; brand capitalization, audit and 

evaluation; global brand management 



Фунционал 

дық 

менеджмент  

 

Функциональ

ный 

менеджмент 

 

Functional 

management 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON3, ON4, ON5, ON6, ON7, 

ON8 

 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 
ON3, ON4, ON5, ON6, ON7, 

ON8 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 

ON3, ON4, ON5, ON6, ON7, 

ON8 

КП/ 

TК      

 

 

 

 

 

 

 

 

BBO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баға және баға 

орнату  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән шеңберінде магистранттар баға белгілеу 

процесінің әдіснамалық негіздерін, баға белгілеу 

әдістерін; баға белгілеудің маркетингтік 

аспектілерін; Стратегия және тактика негіздерін 

зерделейді. Пән баға белгілеу мәселелеріне 

қатысты маркетингтік проблемалар мен нақты 

нарықтық жағдайларға талдау жүргізу; бағаны 

есептеудің қазіргі заманғы тәсілдері мен 

тәсілдерін пайдалану; баға белгілеу саласында 

шешімдер қабылдаудың неғұрлым ұтымды 

тәсілдерін таңдау қабілетін қалыптастырады. 

5 

 

1 

 

ON4, 

ON6, 

ON7  

 

ПД/ 

KB  

CC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цены и 

ценообразование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках дисциплины магистранты изучат 

методологические основы процесса 

ценообразования, методы ценообразования; 

маркетинговые аспекты ценообразования; 

основы стратегии и тактики. Дисциплина 

формирует способности проведения анализа 

маркетинговых проблем и конкретных 

рыночных ситуаций, касающихся вопросов 

ценообразования; использования современных 

приемов и способов расчета цен; выбора 

наиболее рациональных способов принятия 

решений в области ценообразования. 

PD/ EC PP 

5303 

 Pricis and pricing Within the framework of the discipline, 

undergraduates study the methodological 

foundations of the pricing process, pricing methods; 

marketing aspects of pricing; the basics of strategy 

and tactics. The discipline develops the ability to 

analyze marketing problems and specific market 

situations related to pricing issues; to use modern 

methods and methods of calculating prices; to 

choose the most rational ways of making decisions 

in the field of pricing. 



КП/TК 

 

 

LM   

5303 

 

 

 

 

 

Логистикалық 

менеджмент 

 

 

 

 

 

Пән аясында магистранттар материалдық және 

онымен байланысты ақпараттық және қаржылық 

ағындардың қозғалысын логистикалық 

басқарудың теориялық және практикалық 

негіздерін оқып үйренеді. Пән логистикалық 

үрдісті басқару бойынша Компанияның 

стратегиясы мен саясатын әзірлеу дағдыларын 

қалыптастырады 

ON3, 

ON7, 

 ON8 

 

 ПД/KB    L M 

5303 

 

 

 

 

 

Логистический 

менеджмент  

 

 

 

 

 

В рамках дисциплины магистранты изучат 

теоретические и практические основы 

логистического управления движением 

материального и связанные с ними 

информационных и финансовых потоков. Дис-

циплина формирует навыки разработки 

стратегии и политики компании по управлению 

логистическим процессом. 

PD/ EC LM 

5303 

Logistics 

management 

 

Within the framework of the discipline, 

undergraduates study the theoretical and practical 

foundations of logistics management of the 

movement of material and related information and 

financial flows. The discipline forms the skills of 

developing the company's strategy and policy for 

managing the logistics process. 

КП/TК          BE 

(ID)   

5304 

 

Басқарушылық 

есеп (ілгері 

деңгей)  

 

 

Пән жоспарлауға, бақылауға және шешімдер 

қабылдауға жататын бизнестің негізгі 

салаларындағы шығындар мен кірістер туралы 

экономикалық ақпаратпен жұмыс істеудің білім, 

білік және дағдысының жиынтығын 

қалыптастырады. Пәнді оқу кезінде 

магистранттар басқару есебінің арналуымен, 

басқару процесімен және шығындарды есепке 

алумен, ӛнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) 

ӛзіндік құнының калькуляциясымен және 

ӛндірістің шығынсыздығымен танысады 

5 

 

1 

 

ON3, 

ON5, 

ON6, 

ON7, 

 ON8 

 



ПД/KB    UU 

(PU) 

5304 

 

 

Управленческий 

учѐт 

(продвинутый 

уровень) 

 

Дисциплина формирует сумму знаний, умений и 

навыков работы с экономической информацией 

о затратах и доходах в ключевых сферах 

бизнеса, к которым относят планирование, 

контроль и принятие решений. При изучении 

дисциплины магистранты познакомятся с 

предназначением управленческого учета, 

процессом управления и учетом затрат, 

калькуляцией себестоимости продукции (работ, 

услуг) и безубыточностью производства 

 

PD/ EC MA 

(AL) 

5304 

Managerial 

accounting 

(advanced level) 

The discipline forms the sum of knowledge, skills 

and skills of working with economic information 

about costs and revenues in key business areas, 

which include planning, control and decision-

making. When studying the discipline, 

undergraduates will get acquainted with the purpose 

of management accounting, the management 

process and cost accounting, the calculation of the 

cost of production (works, services) and the break-

even of production 

 

КП/TК          

 

KUB 

5304 

Қонақ үй бизнесі 

 

Пән қаржылық-шаруашылық қызметті басқару, 

қонақ үй қызметкерлерінің жұмысын үйлестіру, 

қызметкерлерді іріктеу және оқыту, сонымен 

қатар қонақ үйдің барлық қызметкерлерінің 

үйлесімді жұмысына қол жеткізу және 

қонақтарға қызмет кӛрсетудің жоғары сапасы 

дағдыларын қалыптастырады. 

 

ON3, 

ON5, 

ON6, 

ON7, 

ON8 

ПД /KB    

 

GB 

5304 

Гостиничный 

бизнес 

Дисциплина формирует навыки руководить 

финансово-хозяйственной деятельностью, 

координировать работу персонала гостиницы, в 

подборе и обучении персонала,а также в 

достижении слаженности работы всех 

сотрудников гостиницы и высокого качества 

обслуживания гостей 



 

PD/ EC HB 

5304 

 

Hotel biznes The discipline forms the skills to manage financial 

and economic activities, coordinate the work of the 

hotel staff, in the selection and training of staff, as 

well as in achieving the coherence of the work of all 

hotel employees and the high quality of guest 

service 

 

КП/ 

ЖООК  

OP  

 

 

 

 

 

Ӛндірістік 

практикасы  

 

 

 

 

Ӛндірістік практикадан ӛту нәтижесінде шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

кӛрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді 

жинау және талдау қабілеті қалыптасады. 

5 2 ON6, 

ON7, 

ON8 

ПД/ВК    PP 

 

 

 

 

Производственная 

практика /   

 

 

 

 

В результате прохождения производственной практики 

формируется  способность собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

PD/ UC IP 

5305 

Industrial practice As a result of the practical training, the ability to collect and 

analyze the initial data necessary for the calculation of 

economic and socio-economic indicators that characterize the 

activities of economic entities is formed 

 

Эксперименттік-

зерттеужұмысы  

 

Эксперименталь

но-

исследовательск

ая работа 

 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON4, ON5, ON6, ON7, ON8 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON4, ON5, ON6, ON7, ON8 

МЭЗЖ 

 

 

 

5401 Тағылымдамадан 

ӛту мен магистрлік 

жобаны орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

эксперименттік-

зерттеу жұмысы 

МҒЗЖ ғылыми-зерттеу қызметінің, стандартты ғылыми 

міндеттерді шешу; күндізгі кәсіби қызметке қажетті 

білімді кеңейту және тереңдету және докторантурада 

білім алуды жалғастыру дағдыларын қалыптастырады 

 

13 2 ON4, 

ON5, 

ON6, 

ON7,  

ON8 

 



Experimentalres

earchwork/ 
/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 

ON4, ON5, ON6, ON7, ON8 

 

ЭИРМ  Эксперименталь

но-

исследовательск

ая работа 

магистранта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерского 

проекта  

ЭИРМ формирует навыки научно-

исследовательской деятельности, решения 

стандартных научных задач; расширения и 

углубления знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в докторантуре. 

 

 

 

 

  Experimental 

research work of a 

master student, 

including 

internship and  

writing of 

Master's thesis 

Research work of a master's student forms the skills 

of research activities, solving standard scientific 

problems; expanding and deepening the knowledge 

necessary for everyday professional activity and 

continuing education in the doctoral program. 

 

Қорытынды 

аттестация /  

 

Итоговая  

аттестация/ 

 

Final 

examination 

 МЖРҚ     

 

 

ОиЗМП 

 Магистрлік 

жобаны рәсімдеу 

және қорғау   

 

Оформление и 

защита 

магистерского 

проекта /  

 

Writing and 

defending of 

master's project 

 12 2  

      60   

 

 


