
 
  



 
  



 
№ Пәннің 

циклі 

Цикл 

дисциплин 

Пәннің атауы 

 

Название 

дисциплины 
 

К
р
ед

и
т 

са
н

ы
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 к
р
ед

и
то

в
 

Ш
ам

ал
ан

ға
н

 с
ем

ес
тр

 

П
р

ед
л
аг

ае
м

ы
й

 

се
м

ес
тр

 

Аннотация Пререквизиттер 

 

Пререквизиты 

 

Постреквизиттер 

 

Постреквизиты 

1 БП Экономикалық 

ілімдер тарихы 

3 2 Мақсаты: әртүрлі экономикалық жүйелерде, әсіресе нарықтық экономиканың түрлі модельдері жағдайындағы негізгі 

экономикалық санаттар, экономикалық заңдар мен заңдылықтарды оқып үйрену. 
Пәннің мазмұны: Курстың тақырыбы: әлеуметтік өндірістің дамуының мәні мен ерекшеліктерін, сондай-ақ экономиканың 

негізгі мәселелерін шешуге экономикалық көзқарастардың қалыптасуы мен даму тарихын зерттеу. Экономикалық 

мектептердің және олардың негізін қалаушылардың негізгі ұстанымдарын қарау 
Студент тиіс: 

білу: жетекші ғылыми мектептердің негізгі өкілдерін және оларды ғылыми ізденудің бағыттары, сондай-ақ оларды қазіргі 

экономикалық ғылым үшін зерттеудің маңызын; 
істей білу: студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу кезінде өзіндік шығармашылық ізденісте экономикалық 

құбылыстарды зерттеудің теориялық тәсілдерінің алуан түрлілігі және экономикалық ой эволюциясы туралы алған 

теориялық білімді қолдана білу; 
практикалық дағдыларды меңгеру:  экономикалық теория әдістерін шаруашылық өмір факторларын талдауға қолдану 

дағдыларын; 

құзыретті болуы керек:  стандартты теориялық және эконометриялық модельдердің көмегімен экономикалық құбылыстар 
мен процестерді талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру қабілеті. 

Экономикалық 

теория 

Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу 

БД История 

экономических 
учений 

Цель: изучение и усвоение студентами основных экономических категорий, экономических законов и закономерностей, 

действующих в различных экономических системах, особенно в условиях различных моделей рыночной экономики. 
Содержание дисциплины: Предметом курса выступает изучение: сущности и особенностей развития общественного 

производства, а также истории становления и развития экономических взглядов на решение основных вопросов экономики. 

Рассмотрение основных позиций экономических школ и их основоположников 
Студент должен:  

знать: основных представителей ведущих научных школ и направления их научного поиска, а также значение их 

исследования для современной экономической науки; 
уметь:  применять полученные теоретические знания об эволюции экономической мысли и многообразии теоретических 

подходов к исследованию экономических явлений; 

иметь навыки: применять методы классово-формационного, субъективистского, маржиналистского, социально-
исторического, социально-институционального и функционального анализа экономической ситуации; 

быть компетентными: в использовании на практике полученных знаний для оценки результатов проводимых 

экономических реформ. 

Экономическая 

теория 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

2 БП Кәсіпкерлік 

қызметтің 

негіздері 

Мақсаты: студенттердің кәсіпкерлік белсенділіктің логикасы туралы тұтас түсінігін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік негіздері. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және оның 

тиімділігін бағалау процесі. Кәсіпкерлік қызметтегі бизнес жоспардың рөлі. Кәсіпкерлікті дамытуды реттеу мен қолдаудың 
мемлекеттік тетіктерін айқындау және пайдалану. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кадрлық саясат және кәсіпкерлік 

қызметте кадрлармен қамтамасыз ету.  Кәсіпкерлік мәдениеті және этикасы 

Студент тиіс: 
білу: қызметті ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздерін, кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық 

нысандарын; 

істей білу: кәсіпорын қызметінің стратегиясы мен тактикасын әзірлеу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және жұмыс істеу 
бойынша дұрыс шешім қабылдау; 

практикалық дағдыларды меңгеру:  бизнесті басқару жүйесінде түрлі әдістер мен құралдарды қолдану; 

құзыретті болуы керек: кәсіпкерлік қызметтің рентабельділігін есептеу қабілеті. 

Экономикалық 

теория 

Мемлекет және 

бизнес 

БД Основы 
предпринимате

льской 

деятельности 

Цель: формирование у студентов целостного представления о логике предпринимательской активности. 
Содержание дисциплины: Теоретические и методические основы предпринимательства. Процесс организации 

предпринимательской деятельности и оценки ее эффективности. Роль бизнес плана в предпринимательской деятельности. 

Определение и использование государственных механизмов регулирования и поддержки развития предпринимательства. 
Финансирование предпринимательской деятельности. Кадровая политика и обеспечение кадрами в предпринимательской 

деятельности. Культура и этика предпринимательства. 

Экономическая 
теория 

Государство и 
бизнес 



Студент должен:  

знать: основные методы планирования предпринимательской деятельности, критерии оценки эффективности 

предпринимательской деятельности и методов их расчетов; 

уметь: выделить базовые процессы того или иного вида предпринимательской деятельности, принимать правильные и 

грамотные решения в области экономического и социального управления предпринимательской деятельностью; 

иметь навыки: составлять коммерческие и иные виды договоров, бизнес-планы; 
быть компетентными: в планировании и оценке эффективности предпринимательской деятельности. 

3 БП Статистика  5 4 Мақсаты: статистикалық әдістемені оқу: жалпы қағидалар, тәсілдер, жинау әдістері, статистикалық мәліметтерді талдау, 

жалпы қоғамдық көріністердің және процестердің даму тенденцияларын және заңдылығын, олардың жалпы сипаттмасын 

оқу. 
Пәннің мазмұны:  Курстың мәні: ғылым ретінде статистиканың мәнін, статистикалық зерттеулер жүргізудің жекелеген 

кезеңдерін (бақылаулар, мәліметтер мен топтау, статистикалық деректерді талдау және әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстардың өзара байланысын зерттеу), әлеуметтік және экономикалық статистиканы (ұлттық байлық, халық және 
еңбек ресурстары, бағалар, Ұлттық шоттар жүйесі, өмір сүру деңгейі, тұтыну және т.б.) зерттеу болып табылады. 

Студент тиіс: 

білу: Қазақстандағы және шет елдердегі қазіргі ұйымы, статистикалық қызметтерді ұйымдастырудың ғылыми 

принциптерін, статистикалық бақылау нәтижелерін өңдеу принциптері мен әдістерін; 

істей білу: деректерді талдай білу және деректерді талдау,  статистикалық кестелер мен графиктерді құру; 
практикалық дағдыларды меңгеру: статистикалық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу, статистикалық ақпаратты 

бастапқы өңдеу; 

құзыретті болуы керек: экономикалық және әлеуметтік процестердің дамуында. 

Экономикадағы 

математика 

Әлеуметтік-

экономикалық 

болжамдау және 
жоспарлау 

БД Статистика  Цель: изучение статистической методологии: общих принципов, приемов, методов сбора, обработки анализа статистических 
данных, изучение закономерностей и тенденции развития массовых общественных явлений и процессов, их количественной 

характеристики. 

Содержание дисциплины:  Предметом курса выступает изучение: сущности статистики как науки, отдельных этапов 
проведения статистических исследований (наблюдения, сводки и группировки, анализа статических данных и  изучение 

взаимосвязи социально-экономических явлений), социальной и экономической статистики (национального богатства, 

населения и трудовых ресурсов, цен, системы национальных счетов, уровня жизни, потребления и т.д.). 
Студент должен:  

знать: научные принципы организации статистических служб, их современную организацию в Казахстане и за рубежом, 
принципы и методы обработки результатов статистического наблюдения; 
уметь: анализировать статистические данные и формулировать выводы, вытекающие из анализа данных,  строить 

статистических таблиц и графиков; 

иметь навыки: организовывать и проводить статистическое наблюдения, первичной обработки статистической информации; 
быть компетентными: в развитии экономических и социальных процессов. 

Математика в 
экономике 

Социально-
экономическое 

прогнозирование 

и планирование 

4 БП Әлеуметтік-

экономикалық 
статистика 

Мақсаты: студенттерге статистикалық әдістері өз зерттеулерінде пайдалану. 

Пәннің мазмұны: Курстың мәні: әлеуметтік-экономикалық статистиканың, экономикалық статистиканың (ұлттық байлық, 
бағалар, Ұлттық шоттар жүйесі, экономиканың жекелеген салалары және т.б.), әлеуметтік статистиканың (халық пен еңбек 

ресурстары, Өмір сүру деңгейі, тұтыну, мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау және т. б.) мәнін зерттеу болып табылады 

Студент тиіс: 
білу: статистиканы ұйымдастыру жүйесін, негізгі экономикалық-статистикалық жіктелімдер мен топтардын, Қазақстандағы 

және әлемдегі статистикалық ақпараттың ресми көздерін; 

істей білу: ресми көздерден алынған статистикалық ақпаратты алудың, сақтаудың және алғашқы өңдеудің әртүрлі 
тәсілдерін қолдану, статистикалық көрсеткіштерді мазмұнды түсіндіру; 

практикалық дағдыларды меңгеру: қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып статистикалық деректер 

көздерімен жұмыс істеу қабілеті; 
құзыретті болуы керек: мәліметтер мен топтау арқылы жүзеге асырылатын алынған статистикалық материалды жинау және 

өңдеуде. 

Экономикадағы 

математика 

Әлеуметтік-

экономикалық 
болжамдау және 

жоспарлау 

БД Социально-
экономическая 

статистика 

Цель: научить студентов использовать статистические методы в своих исследованиях. 
Содержание дисциплины:  Предметом курса выступает изучение: сущности социально-экономической статистики, 

экономической статистики (национального богатства, цен, системы национальных счетов, отдельных отраслей экономики и 

др.), социальной статистики (населения и трудовых ресурсов, уровня жизни, потребления, культуры, образования, 
здравоохранения и др.). 

Студент должен:  

знать: систему организации статистики, основные экономико-статистических классификации и группировки,  официальные 
источники статистической информации в Казахстане и мире; 

уметь: применять различные способы получения, хранения и первичной обработки статистической информации, 

полученной из официальных источников, содержательно трактовать статистические показатели; 

Математика в 
экономике 

Социально-
экономическое 

прогнозирование 

и планирование 



иметь навыки: способность работой с источниками статистических данных с использованием современных программных 

продуктов; 

быть компетентными: в сборе и обработке полученного статистического материала, осуществляемой через сводку и 

группировку. 

5 БП 

 

Бухгалтерлік 

есеп  

5 4 Мақсаты:  бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, есеп айырысу және есеп айырысу жүйелерін, бағалау және 

калькуляцияны, құжаттама және инвентаризацияны, қаржы есептілігін құруды меңгеру. 

Пән мазмұны:Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік қағидаттары; бухгалтерлік шоттарды, сынақ балансын 
тағайындау және сыныптау; қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерді, міндеттемелерді және меншікті капиталды 

есепке алу; бастапқы есепке алу құжаттарын сыныптау. Шоғырландырылған қаржылық есептілік 

Студент тиіс: 
білу: бухгалтерлік есеп және аудиттің теоретикалық және әдістемелік негіздерін. 

істей білу:бухгалтерлік есеп бойынша білімдерін тиімді пайдалану. 

практикалық дағдыларды меңгеру:бухгалтерлік есеп  және аудит бойынша негізгі білімдерін  практикалық қызметте 
қолдану. 

құзыретті болуы керек: бухгалтерлік есепті және аудит сұрақтарында. 

Экономикалық 

теория 

Баға қалыптасуы                                                                                          

Бухгалтерский 
учет  

Цель:изучение структуры и содержания бухгалтерского баланса, системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, 
документации и инвентаризации, составления и представления форм финансовой отчетности 

Содержание дисциплины: Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности; назначение и классификация 

бухгалтерских счетов, пробного баланса; учет краткосрочных и долгосрочных активов, обязательств и собственного 
капитала; классификация первичных учетных документов. Консолидированная финансовая отчетность. 

Студент должен: 

знать:теоретические и методологические основы бухгалтерского учета и аудита. 
уметь:правильно применить знания в области бухгалтерского учета. 

иметь навыки: применения полученных знаний концептуальных основ бухгалтерского учета и аудита в практической 

деятельности.   
быть компетентным: в вопросах бухгалтерского учета и аудита. 

Экономическая 
теория 

Ценообразование 

6 БД ҚЕХС 

қаржылық есеп  

Мақсаты: бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, есеп айырысу және есеп айырысу жүйелерін, бағалау және 

калькуляцияны, құжаттама және инвентаризацияны, қаржы есептілігін құруды меңгеру. 
Пән мазмұны: Қаржылық есептілік принциптері; бухгалтерлік шоттардың, сынамалы баланстың мақсаты мен жіктелуі; 

қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың есебі; бастапқы есепке алу 

құжаттарының жіктелуі. Шоғырландырылған қаржылық есептілік. 
Студент тиіс: 

білу: бухгалтерлік есеп пен аудиттің тұжырымдамасы мен қағидаттарын; активтердің, міндеттемелер мен капиталдың 

бухгалтерлік есебінің негіздерін, қаржылық есептіліктің құрамын, бастапқы есепке алу құжаттамасын. 
істей білу: бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық операцияларды көрсете білу және сынама баланс пен бастапқы 

құжаттаманы жасай білу . 

практикалық дағдыларды меңгеру: бухгалтерлік есеп пен аудитті және қолданыстағы бухгалтерлік есеп стандарттарын . 
құзыретті болуы керек:  ХҚЕС сәйкес ұйымдастыру әдістемесін меңгеру қабілеті . 

Экономикалық 

теория 

Баға қалыптасуы                                                                                          

Финансовый 

учет в МСФО 

Цель: изучение структуры и содержания бухгалтерского баланса, системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, 

документации и инвентаризации, составления и представления форм финансовой отчетности 
Содержание дисциплины:   Принципы финансовой отчетности; назначение и классификация бухгалтерских счетов, 

пробного баланса; учет краткосрочных и долгосрочных активов, обязательств и собственного капитала; классификация 

первичных учетных документов. Консолидированная финансовая отчетность. 
Студент должен: 

знать: основы бухгалтерского учета активов, обязательств и капитала, состав финансовой отчетности, первичную учетную 

документацию, . 
уметь: составлять консолидированную финансовую отчетность. 

иметь навыки: способность владеть методикой организации бухгалтерского в соответствии с действующими стандартами 

бухгалтерского учета и МСФО .   
быть компетентным: в  составлении пробного баланса и первичной документации. 

Экономическая 

теория 

Ценообразование 

7 БП Институциона

лдық 

экономика   

5 5 Мақсаты: заманауи институционализмнің концепцияларын және негізгі түсініктерін игеру. 

Пәннің мазмұны: Институционалдық экономиканың пәні және әдісі. Институционализмнің пайда болуы және қалыптасуы, 

оның әдістемелік шығу тегі. Институттардың теориясы және қоғамның әлеуметтік-экономикалық өміріндегі олардың 
функциялары. Ережелер түсінігі және жіктелуі. Транзакциялар: мәні, құрылымы, модификациялары. Транзакциялық 

шығындар: мәні, түрлері, пайда болу шарттары. Меншік құқығы және сыртқы әсерлер теориясы. Институционалды 

экономикадағы келісім-шарт: мәні мен формалары. Фирма келісімшарттар желісі ретінде. Институционалдық 
экономикадағы мемлекеттің мәні және функциялары. Институционалдық өзгерістер теориясы. Қазақстан 

экономикасындағы институционалдық реформалар 

Экономикалық 

ілімдер тарихы 

Мемлекеттік 

және жергілікті 

басқару 



Студент тиіс: 

білу: институционалдық экономиканың негізгі ұғымдарын мен санаттарын, Қазақстандық экономиканың 

институционалдық ортасының негізгі ерекшеліктерін, оның институционалдық құрылымын, мемлекеттің экономикалық 

саясатының бағыттарын; 

істей білу: экономикадағы құбылыстар мен процестерді экономикалық институттармен өзара байланысты талдау, нақты 

жағдайларды талдау кезінде институционалдық сипаттағы проблемаларды анықтау, оларды шешу тәсілдерін ұсыну; 
практикалық дағдыларды меңгеру: институционалдық ортаның жағдайы және оның экономикалық процестерге әсері 

туралы деректерді жинау, өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін қолдану қабілеті;  

құзыретті болуы керек: экономикалық институттар мен экономиканың жұмыс істеуі мен дамуының институционалдық 
факторларын талдауда. 

БД Институциона

льная 

экономика  

Цель: формирование у студентов развёрнутого представления об истории, становлении и текущем развитии новой 

институциональной теории. 

Содержание дисциплины:Предмет и метод институциональной экономики. Зарождение и становление институционализма, 
его методологические истоки. Теория институтов и их функций в социально-экономической жизни общества. Понятие и 

классификация правил. Трансакции: сущность, структура, модификации. Трансакционные издержки: сущность, виды, 

условия возникновения. Теория прав собственности и внешних эффектов. Контракт в институциональной экономике: 

сущность и формы. Фирма как сеть контрактов. Сущность и функции государства в институциональной экономике. Теория 

институциональных изменений. Институциональные реформы в экономике Казахстана 
Студент должен:  

знать: основные понятия и категории институциональной экономики, основные особенности институциональной среды 

казахстанской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; 
уметь: анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими институтами,  выявлять проблемы 

институционального характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения;  

иметь навыки: способность использовать современные методы сбора, обработки данных о состоянии институциональной 
среды и ее влиянии на экономические процессы; 

быть компетентными: в анализе экономических институтов и институциональных факторов функционирования и развития 

экономики. 

История 

экономических 

учений 

осударственное и 

местное 

управление 

8 БП Нарықтық 
инфрақұрылым 

Мақсаты: нарықтың инфрақұрылымын меңгеру. 
Пәннің мазмұны: Нарықтық инфрақұрылымның мәні. Сатып алу-сату ерекшеліктері. Нарықтың теңгерімділігі. Нарықтық 

конъюнктураны қалыптастыру. Тауар нарығының инфрақұрылымы. Қаржы нарығының инфрақұрылымы және оның 

құрамдас элементтері. Салық жүйесі. Зейнетақы нарығының қаржы институттары. Тауарлармен биржалық сауда. Қор 
құндылықтары. Еңбек нарығының инфрақұрылымы. Жұмыспен қамтуды реттеу жүйесі. 

Студент тиіс: 

білу: нарықтық механизм элементтерінің мәнін, нарықтық экономика құрылымын; 
істей білу: нарықтағы тұтынушылық мінез-құлықты талдау, экономикадағы белгісіздік факторларын анықтау; 

практикалық дағдыларды меңгеру:   

құзыретті болуы керек:  нарықтық экономикада болып жатқан экономикалық құбылыстар мен процестердің себептерінде. 

Экономикалық 
ілімдер тарихы 

Мемлекеттің 
инвестициялық 

стратегиясы 

БД Рыночная 

инфраструктур

а 

Цель: изучение инфраструктуры рынка. 

Содержание дисциплины: Сущность рыночной инфраструктуры. Особенности купли-продажи. Сбалансированность рынка. 

Формирование рыночной конъюнктуры. Инфраструктура товарного рынка. Инфраструктура финансового рынка и его 
составные элементы. Налоговая система. Финансовые институты пенсионного рынка. Биржевая торговля товарами. 

Фондовые ценности. Инфраструктура рынка труда. Система регулирования занятости 

Студент должен:  
знать: сущность и знание элементов рыночного механизма, структуру рыночной экономики; 

уметь: анализировать потребительское поведение на рынке, выявлять факторы неопределенности в экономике; 

иметь навыки: связывать теоретические знания с реальной практикой хозяйствования на различных уровнях; 
быть компетентными: в причинах экономических явлений и процессов, происходящих в рыночной экономике. 

История 

экономических 

учений 

Инвестиционная 

стратегия 

государства 

9 БП Шет елдегі 

мемлекеттік 
басқару  

5 

 

5 

 

Мақсаты: шетелдердегі мемлекеттік басқарудың нысандарын оқыту. 

Пәннің мазмұны:  Шет елдердегі мемлекеттік басқару практикасы: мазмұны және маңыздылығы. Мемлекеттік және 
муниципалды деңгейлердегі басқару модельдерінің шетелдік тәжірибесі. Мемлекеттік биліктің ұлттық-аумақтық ұйымы. 

Шет елдердегі басқару және басқару нысандарының түрлері. Әлемдік деңгейдегі саяси және мемлекеттік режимнің 

ерекшеліктері. Үш деңгейлі басқару жүйесінің рөлі: заңнамалық, атқарушы және сот. Аймақтық басқару және өзін-өзі 
басқару. Тікелей демократия институттарының мемлекеттік және жергілікті басқаруға әсері. Шет елдерде мемлекеттік 

қызметті ұйымдастыру. 

Студент тиіс: 
білу: шет елдерде мемлекеттік басқаруды реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық актілерін, мемлекеттік басқаруды 

ұйымдастырудың қағидаттары мен тетіктерін; 

істей білу:  шет елдердің басқару қызметінің нормативтік-құқықтық базасын талдау, шет елдердің барлық деңгейлеріндегі 

Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу 

Мемлекеттік 

және жергілікті 
басқару 



басқару органдары жүйесінің құрылымында талдау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: Қазақстанда шет елдерде мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру қағидаттары мен 

тетіктерін қолдану; 

құзыретті болуы керек: шет елдерде мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктерінде. 

БД Государственн

ое управление 

в зарубежных 
странах  

Цель: изучение форм государственного управления зарубежных стран. 

Содержание дисциплины: Практика государственного управления в зарубежных странах: содержание и значимость. 

Зарубежная практика моделей управления на государственном и муниципальном уровнях. Национально-территориальная 
организация государственной власти. Виды форм правления и управления в зарубежных странах. Специфические 

особенности политического и государственного режима на мировом уровне. Роль трёхуровневой системы управления: 

законодательной, исполнительной и судебной. Региональное управление и самоуправление. Влияние институтов прямой 
демократии на государственный и местный менеджмент. Организация государственной службы в зарубежных странах 

Студент должен:  

знать: основные нормативно-правовые акты, регулирующие государственное управление в зарубежных странах, принципы 
и механизмы организации государственного управления; 

уметь: анализировать нормативно-правовую базу управленческой деятельности зарубежных стран,  разбираться в структуре 

системы органов управления на всех уровнях  зарубежных стран; 

иметь навыки: применения принципов и механизмов организации государственного управления в зарубежных странах в 

Казахстане; 
быть компетентными:  в особенностях организации государственного управления в зарубежных странах. 

Государственное 

регулирование 

национальной 
экономики 

Государственное 

и местное 

управление 

10 БП Шет ел 

фирмаларының 

экономикасы 

Мақсаты: нарықтық өндіріс жағдайында, әсіресе оның осы саладағы қазіргі процестер мен құбылыстарды көрсететін 

мемлекеттік монополиялық сатысында қаржының атқаратын ролін қарастырады. 

Пәннің мазмұны: Қазіргі даму кезендегі әлемдік және ұлттық экономика. Макроэкономикалық дамуының үлгілері және 
елдердегі бәсекелестік қабілетілігі. Фирмалардың қызметінің тиімділігін бағалаудың шетелдік әдістері. Дамыған, жаңа 

индустриалды және дамушы елдердің экономикасының сипаттамасы. Халықаралық экономикалық ұйымдар мен олардың 

реттеу функциялары 
Студент тиіс: 

білу: дүниежүзілік шаруашылықтың негізгі ұғымдарын, мәнін, дамушы елдердің халықаралық экономикалық қарым-

қатынастарының даму үрдістерін; 
істей білу: шет елдердің экономикасын басқару тиімділігін бағалау және өлшеу әдістерін қолдану, осы саладағы 

экономикалық құбылыстарды сауатты талдау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: фирмаішілік басқару және жоспарлау, шетелдік фирмалардың коммерциялық қызметін; 
құзыретті болуы керек:  фирманың сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін басқаруда, өнімнің сапасын басқаруды халықаралық 

стандарттауда. 

Макроэкономика Мемлекеттік 

және жергілікті 

басқару 

БД Экономика 
зарубежных 

стран 

Цель: изучение практики функционирования финансовых систем отдельных развитых стран и развитие навыков 
аналитического мышления возможности применения отделанных финансовых инструментов в конкретных экономических 

ситуациях. 

Содержание дисциплины: Мировая и национальная экономика на современном этапе развития. Модели 
макроэкономического развития и конкурентоспособность стран. Зарубежные методы оценки эффективности деятельности 

фирм. Характеристика экономики развитых, новых индустриальных и развивающихся стран. Международные 

экономические организации и их регулирующие функции 
Студент должен:  

знать: основные понятия, сущность всемирного хозяйства, тенденций в развитии международных экономических 

отношениях развивающихся стран; 
уметь: использовать методы оценки и измерения эффективности управления экономикой зарубежных стран,  грамотно 

анализировать экономические явления в данной области; 

иметь навыки: внутрифирменного управления и планирования, коммерческой деятельности зарубежных фирм; 
быть компетентными: в управлении качеством и конкурентоспособностью фирмы, международной стандартизации 

управления качеством продукции. 

Макроэкономика Государственное 
и местное 

управление 

11 БП Сыртқы 
экономикалық 

саясатты 

басқару  

5 
 

5 
 

Мақсаты: сыртқы экономикалық қызметтін мемлекеттік басқару механизмін зерттеу. 
Пәннің мазмұны:  Сыртқы экономикалық саясаттың мәні мен негізгі түрлері. Мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатын 

қалыптастыру және жүзеге асыру. Дүниежүзілік сауда ұйымы ұлттық экономиканы реттеудің мемлекеттік институты 

ретінде. Сыртқы сауда операциялары. Сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік реттеу. Халықаралық есеп айырысулар 
және сыртқы экономикалық қызметтегі валюталық-қаржылық қатынастарды жетілдіру.  Халықаралық саудадағы несиелеу. 

Сыртқы саудадағы бағалар. 

Студент тиіс: 
білу: Қазақстанның сыртқы саясаты қалыптасуының негізгі ережелерін, Қазақстанның сыртқы саясаты дамуының негізгі 

бағыттарын; 

істей білу: Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтағы рөлін анықтау, қазіргі халықаралық қатынастарды талдау; 

Ұлттық 
экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

Мемлекеттік 
және жергілікті 

басқару 



практикалық дағдыларды меңгеру: ҚР сыртқы саясатындағы халықаралық ынтымақтастық қабілеті;  

құзыретті болуы керек:  Қазақстанның сыртқы саяси бағытын әзірлеуде. 

БД Управление 

внешнеэконом
ической 

политикой  

Цель: изучение механизма государственного управления внешнеэкономической деятельностью. 

Содержание дисциплины: Сущность и основные виды внешнеэкономической политикой. Формирование и осуществление 
внешнеэкономической политики государства. Всемирная торговая организация как надгосударственный институт 

регулирования национальной экономики. Внешнеторговые операции. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности. Международные расчёты и совершенствование валютно-финансовых отношений во внешнеэкономической 
деятельности. Кредитование в международной торговле. Цены во внешней торговле 

Студент должен:  

знать: основные положения становления внешней политики Казахстана, основные направления развития внешней политики 
Казахстана; 

уметь: определить роль Казахстана в мировом сообществе, анализировать современные международные отношения; 

иметь навыки: способность международного сотрудничества во внешней политике РК; 
быть компетентными: в разработке внешнеполитический курс Казахстана. 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

Государственное 

и местное 
управление 

12 БП Қоғамдық 

қатынастарды 
басқару 

Мақсаты: әлеуметтік-экономикалық жүйелерді және қоғамдық қатынастарды басқару негіздерін зерттеу. 

Пәннің мазмұны:  Әлеуметтік қатынастар: мәні, түрлері, басқару әдістері. Қазіргі әлеуметтік қатынастарды басқарудың 
негізгі тәсілдері. Қоғамдық қатынастарды басқарудың нормативтік-құқықтық шарттары. Қоғаммен байланыстың мәні, 

қағидалары  және бағыттары. Қоғаммен байланыс құралдарын қолданудың этикалық нормалары. PR науқандарының 

мақсаттары, міндеттері, қалыптасу және өткізу кезеңдері. Қазіргі әлеуметтік ұйымдардағы қоғаммен байланыс 
қызметтерінің орны мен рөлі. Мемлекеттік саладағы PR. Қоғамдағы ақпараттық процестер және басқару қоғамдық 

қатынастарды басқарудағы цифрландырудың рөлі. Әлемдік тәжірибеде қоғамдық қатынастарды басқарудың қалыптасуы 

мен даму тарихы. 
Студент тиіс: 

білу: қоғамдық қатынастардың мәнін, құрылымын және негізгі функцияларын, құқықтық негіздерін, әлеуметтік-саяси, 

әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-коммуникативтік үдерістерді басқарудағы әлеуметтік технологиялардың рөлін; 
істей білу:  әлеуметтік құралдар арқылы қоғамдық қатынастарды басқарудың әлеуметтік технологияларының негіздерін 

қалыптастыру, қоғамдық қатынастарды басқарудың әлеуметтік технологияларын зерттеу нәтижелерін қамтитын 

материалдарды талдау; 
практикалық дағдыларды меңгеру: саясат пен бизнестің түрлі салаларында қоғамдық қатынастарды басқарудың негізгі 

әдістерін меңгеру қабілеті; 

құзыретті болуы керек:  БАҚ-пен, сыртқы және ішкі жұртшылықпен өзара іс-қимыл жасау арқылы ұйымның имиджін 
құруда. 

Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу 

Мемлекеттік 

және жергілікті 
басқару 

БД Управление 

общественным
и 

отношениями 

Цель: изучение социально-экономических систем и основ управления общественными отношениями. 

Содержание дисциплины:  Общественные отношения: сущность, виды, способы управления. Основные подходы к 
управлению современными общественными отношениями.   Нормативно-правовые условия управления общественными 

отношениями. Сущность, принципы и направления связей с общественностью. Этические нормы применения инструментов 

связей с общественностью. Цели, задачи, этапы формирования и проведения PR кампаний. Место и роль служб по связям с 
общественностью в современных социальных организациях. PR в государственной сфере. Информационные процессы в 

обществе и управление Роль цифровизации в управлении общественными отношениями. История становления и развития 

управления общественными отношениями в мировой практике. 
Студент должен:  

знать: предмет, структуру и основные функции общественных отношений, правовых основах, роль социальных технологий 

в управлении социально-политическими, социально-экономическими и социально-коммуникативными процессами; 
уметь: формировать основы социальных технологий управления общественными отношениями посредством 

социологического инструментария,  анализировать материалы, содержащие результаты исследований социальных 

технологий управления общественными отношениями; 
иметь навыки: способность  владеть основными методиками управления общественными отношениями в различных сферах 

политики и бизнеса; 

быть компетентными: в создании  имиджа организации посредством взаимодействия со СМИ, внешней и внутренней 
общественностью. 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

Государственное 

и местное 
управление 

13 БП Мемлекеттік 

қызмет 
этикасы 

5 6 Мақсаты: мемлекеттік қызметті ұйымдастыралуы және этикасы туралы теориялық білім кешенін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және оның негізгі қағидаттары. Мемлекеттік 
қызмет этикасы басқару этикасының түрі ретінде. Мемлекеттік қызмет этикасын қалыптастырудың ерекшелігі. Мемлекеттік 

қызмет этикасын қалыптастыру мен дамытудағы құқықтың рөлі. Мемлекеттік қызметшілердің жеке басына қойылатын 

талаптар. Қазіргі мемлекеттік қызметшілер қызметіндегі кәсіби мәдениет пен этикеттің рөлі. Мемлекеттік қызметшінің 
имиджі және оның мемлекеттік басқару функцияларын іске асырудағы маңызы. Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

қызметшілерінің әдеп кодексі. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметінің этикалық мәселелері және оларды шешу 

жолдары 

Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу 

Мемлекеттік 

басқару 
теориясы 



Студент тиіс: 

білу: мемлекеттік қызмет этикасын қалыптастыру және дамыту аспектілерін, мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық 

мәртебесін; 

істей білу: Қазақстандағы мемлекеттік қызметтің этикалық нормаларын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды негіздеу, 

мемлекеттік қызметтегі жанжал жағдайларының этикалық әдістерін шешу; 

практикалық дағдыларды меңгеру: мемлекеттік қызметті жетілдіруде шет елдердің тәжірибесін қолдану қабілеті;  
құзыретті болуы керек: мемлекеттік қызмет этикасы мәселелерінде. 

БД Этика 

государственн

ой службы  

Цель: формирование комплекса теоретических знаний у студентов об организации и этике государственной службы. 

Содержание дисциплины: Понятие и основные принципы государственной службы в Республике Казахстан. Этика 

государственной службы как вид этики управления. Специфика формирования этики государственной службы. Роль права в 
формировании и развитии этики госслужбы. Требования, предъявляемые к личности государственным служащим. Роль 

профессиональной культуры и этикета в деятельности современных государственных служащих. Имидж госслужащего и 

его значение в реализации функций государственного управления. Этический кодекс государственных служащих 
Республики Казахстан.  Этические проблемы государственной службы Республики Казахстан и пути их разрешения 

Студент должен:  

знать: аспекты формирования и развития этики государственной службы, правовой статус государственных служащих; 

уметь: обосновать предложения по совершенствованию этических норм государственной службы в Казахстане, разрешать 

этические методы конфликтных ситуаций в государственной службе; 
иметь навыки: способность применять опыт зарубежных стран в совершенствовании государственной службы; 

быть компетентными: в вопросах  этики государственной службы. 

Государственное 

регулирование 

национальной 
экономики 

Теория 

государственног

о управления 

14 БП Іскерлік этика Мақсаты: жоғары кәсіби біліктілігі негізінде жігерлік және іскерлік белсенділікті қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Мораль және этика мәні. Қарым-қатынас коммуникация ретінде. Іскерлік қарым-қатынас нысандары. 
Іскерлі адамның сөйлеу мәдениеті. Бизнес этикасы. Корпоративті мәдениет және корпоративті этика. Микроэтика 

мәселелері. Жұмыс тобында іскерлік қарым-қатынас. Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік. Іскерлік қарым-қатынастағы 

құжаттарды ресімдеу мәдениеті. Ұйымдардағы қақтығыстар және оларды этикалық шешу жолдары. Ұйымның және 
басшының имиджі 

Студент тиіс: 

білу: 
істей білу:  

практикалық дағдыларды меңгеру:   

құзыретті болуы керек:  дау-жанжалдарды шешуде. 

Микроэкономика Персоналды 

басқару 

БД Деловая этика Цель: формирование предприимчивости и деловой активности на основе высокой профессиональной компетентности. 

Содержание дисциплины: Мораль и сущность этики. Общение как коммуникация. Формы делового общения. Речевая 

культура делового человека. Этика бизнеса. Корпоративная культура и корпоративная этика. Проблемы микроэтики. 
Деловое общение в рабочей группе. Корпоративная социальная ответственность. Культура оформления документов в 

деловом общении. Конфликты и этические пути их разрешения в организации. Имидж организации и руководителя 

Студент должен:  
знать: основные понятия морали и этики, основы имиджа организации и руководителя; 

уметь: разбираться в вопросах этикета в современном мире, анализировать профессиональное взаимодействие и деловое 

общение; 
иметь навыки: способность соблюдения бизнес-этикета, ведения деловых переговоров, оформления документов в деловом 

общении; 

быть компетентными: в разрешения конфликтов. 

Микроэкономика Управление 

персоналом 

15 БП Жобаларды 

басқару  

5 6 Мақсаты: қазіргі шаруашылық жағдайында жобалық қызметтін басқару әдістерін оқыту. 

Пәннің мазмұны:  Жобаның дефинициясы. Жобалардың түрлері. Жобалар эволюциясы. Пәннің қалыптасуының негізгі 

кезеңдері. Жобаның ақша және материалдық ресурстарын басқару. Жобаларды талдаудың негізгі кезеңдері. Инвестициялық 
талдаудың негізгі тұжырымдамалары. Жобаны алдын ала дайындау, жобаның техникалық – экономикалық негіздемесі және 

қаржылық қолайлылығы. Бизнес-жоспарды әзірлеу. Бизнес-жоспарды талдау. Жоба командасы. Жобаның 

коммуникациялары. Төлемдердің оң және теріс ағындары. Қаржылық жалдау. Пайыздарды есептеу әдістері. Дисконттау. 
Жобаның сапасы: басқару, талдау. Инвестициялық жобаларды қаржылық-экономикалық бағалау: әдістері және қағидалары. 

Жобалардың тартымдылығын бағалаудың негізгі әдістері. Инфляциялық процестердің инвестициялық жобаларды бағалауға 

әсері. Қаржыландыруды ұйымдастыру. Инвестициялау тәуекелдерін бағалау. Тәуекелдерді басқару. 
Студент тиіс: 

білу: жобаларды басқару (project management) мазмұнын, тәсілдері мен құрал-саймандардың, сондай-ақ, жобалық 

менеджментте қолданылатын, әдістемесін; 
істей білу: жобаның инвестициялық кезеңдерін жоспарлау, жобаны орындау мониторинг әдістерін пайдалану; 

практикалық дағдыларды меңгеру: бизнес-процестерді құрудың тиімді жүйесін құру; 

құзыретті болуы керек: жобаларды басқару процесінде туындайтын міндеттерді шешуде. 

Менеджмент Мемлекет және 

бизнес 



БД Управление 

проектами  

Цель: изучение методов управления проектной деятельностью в современных условиях хозяйствования. 

Содержание дисциплины: Дефиниция проекта. Виды проектов. Эволюция проектов. Основные этапы становления 

дисциплины. Управление денежными и материальными ресурсами проекта. Основные стадии анализа проектов. 

Мейнстримовые концепции инвестиционного анализа.  Предварительная подготовка проекта, технико – экономическое 

обоснование проекта, и финансовая приемлемость. Разработка бизнес-плана. Анализ бизнес-плана. Команда проекта. 

Коммуникации проекта. Положительные и отрицательные потоки платежей. Финансовая рента. Методы начисления 
процентов. Дисконтирование. Качество проекта: управление, анализ.  Финансово-экономическая оценка инвестиционных 

проектов: методы и принципы. Основные методы оценки привлекательности проектов. Влияние инфляционных процессов 

на оценку инвестиционных проектов. Организация финансирования. Оценка рисков инвестирования. Управление рисками 
Студент должен:  

знать: содержание управления проектами (project management), способы и инструментарии, а также методики, 

используемые в проектном менеджменте; 
уметь: планировать инвестиционные фазы проекта, использовать методы мониторинга выполнения проекта; 

иметь навыки:  создавать эффективную систему построения бизнес-процессов; 

быть компетентными: в решения задач, возникающих в процессе управления проектами. 

Менеджмент Государство и 

бизнес 

16 БП Командаларды 

басқару 

Мақсаты: топты басқарудың ерекшеліктерін зерттеу. 

Пәннің мазмұны: Қазіргі қоғамдағы көшбасшы қызметі. Басқару қызметін жүзеге асыру барысындағы көшбасшы 

функциялары. Көшбасшылық психологиясының пайда болу және даму тарихы. Көшбасшылық стилі. Көшбасшылықтың 
мінез-құлық тұжырымдамасы. Имплициттік теория. Көшбасшының тұлғалық сипаттамалары. Тайм-меаптажмент негіздері. 

Әлеуметтік топ ерекшеліктері, типтері. Топтың әлеуметтік-психологиялық құрылымы. Ұйымда іскерлік рөлдерді бөлу. 

Тиімді командаларды қалыптастыру. Топтағы өзара әрекеттесу ерекшеліктері 
білу:  командалық басқарудың ерекшеліктерін, көшбасшылықтың стильдерін және көшбасшының жеке сипаттамаларын. 

істей білу: әр топ мүшесінің әлеуетін пайдалану, ұйымдағы іскерлік рөлдерді бөлу; 

дағдысы болу керек: дұрыс  шешімдер қабылдауда  
құзыретті болуы керек: команданы  тиімді басқару сұрақтарында. 

Менеджмент Персоналды 

басқару 

БД Управление 

командами 

Цель: изучение особенностей управления командами. 

Содержание дисциплины: Функция лидера в современном обществе. Функции лидера в процессе реализации 

управленческой деятельности. История зарождения и развития психологии лидерства. Стили лидерства. Поведенческие 
концепции лидерства. Имплицитная теория. Личностные характеристики лидера. Основы тайм-менеджмента. Социальная 

группа особенности, типы. Социально-психологическая структура группы. Распределение деловых ролей в организации. 

Формирование эффективных команд. Особенности взаимодействия в группе 
знать: особенности управления командами, стили лидерства и личностные характеристики лидера. 

уметь: использовать потенциал каждого члена команды, распределять деловые роли в организации; 

иметь навыки: в принятии правильных решений; 
быть компетентными: в вопросах эффективного управления командами. 

Менеджмент Управление 

персоналом 

17 БП Персоналды 

басқару   

5 7.1 Мақсаты: студенттерде кешенді білім бойынша ғылыми негіздері мен практикалық әдістері персоналды басқару. 

Пәннің мазмұны:  Персоналды басқару: курстың мазмұны, мақсаты және міндеттері. Қазіргі ұйымдағы персоналды 
басқарудың қағидалары  және  әдістері. Персоналды басқару жүйесі және қызметі. Кадр қызметі және кадр саясатын жүргізу 

негіздері. Кадрларды жоспарлау, кадрларды іріктеу. Кәсіптік бағдарлау және персоналды бейімдеу. Қызметкердің жұмысын 

аттестаттау және іскерлік бағалау. Іскерлік мансапты жоспарлау және дамыту. Кадрлық резерв. Персоналды басқару 
жүйесіндегі ынталандыру. Жанжал қазіргі ұйымның даму құралы ретінде. Персоналды басқару стратегиясы және 

маркетингі. Ұйымның жеке және әлеуметтік капиталын қамтамасыз ету. Персоналды басқару тиімділігі. Персоналды 

басқарудың шетелдік тәжірибесін талдау. 
Студент тиіс: 

білу: персоналды басқару жөніндегі ұйымның қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерін, 

экономика, персоналды басқарудың қазіргі заманғы теориясы мен практикасын, еңбекақы төлеу нысандары мен жүйесін; 
істей білу: кәсіпорынның даму перспективаларын ескере отырып, әртүрлі мамандықтар мен біліктіліктің персоналына 

қажеттілікті болжау, ұйым персоналының сапалық және сандық сипаттамасын жүргізу; 

практикалық дағдыларды меңгеру: ұйымның кадрлық құрамын қалыптастыру, қызметкерлерді дамыту және оқыту; 
құзыретті болуы керек: қызыметші ынталандыру сұрақтарға  бойынша жаттығу шешімдерінде. 

Менеджмент Әлеуметтік 

саланы реттеу 

БД Управление 

персоналом   

Цель: формирование у студентов комплекса знаний по научным основам и практическим методам управления персоналом. 

Содержание дисциплины: Управление персоналом: содержание, цели и задачи курса. Принципы и методы управления 
персоналом в современной организации. Система и служба управления персоналом. Кадровая служба и основы проведения 

кадровой политики. Кадровое планирование, подбор и отбор персонала.  Профориентация и адаптация персонала. 

Аттестация и деловая оценка труда работника. Планирование и развитие деловой карьеры. Кадровый резерв. Мотивация и 
стимулирование в системе управления персонала. Конфликт как инструмент развития современной организации. Стратегия 

и маркетинг управления персоналом. Обеспечение личностного и социального капитала организации. Эффективность 

управления персоналом. Анализ зарубежного опыта управления персоналом 

Менеджмент Регулирование 

социальной 
сферы 



Студент должен:  

знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность организации по управлению 

персоналом, современную теорию и практику управления персоналом, формы и системы оплаты труда; 

уметь: прогнозировать потребность в персонале различных специальностей и квалификации с учетом перспектив развития 

предприятия, проводить качественную и количественную характеристику персонала организации; 

иметь навыки: формировать кадровый состав организации, развитие и обучение персонала; 
быть компетентными:  в решении  практических вопросов  по стимулированию персонала. 

18 БП Корпоративтік 

басқару 

Мақсаты: компания менеджерлері мен капитал иелерінің байланыстарын ұйымдастыру тәжірибесі және қазіргі заманғы 

мәселелері. 

Пәннің мазмұны: Корпорациялардың мәні және олардың нарықтық экономикадағы рөлі. Даму тарихы, корпоративтік 
басқарудың мақсаттары мен негізгі қағидаттары. Корпоративтік басқарудың заманауи модельдері, жүйелері мен тетіктері. 

Корпоративтік басқару элементтерінің сипаттамасы мен құрылымы: Директорлар кеңесі, акционерлердің жалпы 

жиналысы, корпоративтік хатшы. Корпорацияның атқарушы органдарының түсінігі және түрлері. Корпоративтік 
басқаруды бақылау: оның тетіктері мен ұйымдастыру жүйесі. Корпоративтік басқарудағы ақпаратты ашу қағидалары. 

Корпоративтік мінез-құлық қағидаттары. Корпоративтік мәдениет: заманауи халықаралық тәжірибе. Корпоративтік 

әлеуметтік жауапкершілік және бизнес этика 

Студент тиіс: 

білу: түрлерін, олардың негізгі параметрлерін, қағидаларын, оларды жобалауды. 
істей білу:   ұйымдастыру құрылымының талдауды және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар. 

дағдысы болу керек:  негізгі басқару функцияларын жүзеге асыруда (жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және 

бақылау). 
құзыретті болуы керек:  корпоративтік басқаруды тиімді жүргізу сұрақтарында. 

Менеджмент Әлеуметтік 

саланы реттеу 

БД Корпоративное 

управление 

Цель: изучение современных проблем и практики организации взаимодействия собственников капитала и менеджеров 

компании. 

Содержание дисциплины: Сущность корпораций и их роль в рыночной экономике. История развития, цели и основные 
принципы корпоративного управления. Современные модели, системы и механизмы корпоративного управления. 

Характеристика и структура элементов корпоративного управления: Совет директоров, Общее собрание акционеров, 

Корпоративный секретарь.  Понятие и виды исполнительных органов корпорации.  Контроль корпоративного управления: 
его механизмы и система организации. Принципы раскрытия информации в корпоративном управлении. Принципы 

корпоративного поведения. Корпоративная культура: современная международная практика. Корпоративная социальная 

ответственность и бизнес этика 
знать: типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования. 

уметь: анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

иметь навыки: реализации основных управленческих функций (планирование, организация, мотивирование и контроль).  
быть компетентными:  в вопросах проведения эффективного корпоративного управления. 

Менеджмент Регулирование 

социальной 

сферы 

19 БП Дағдарысқа 

қарсы 
мемлекеттік 

басқару 

4 6 Мақсаты: мемлекеттік басқарудағы дағдарысты жағдайларды анықтау және талдау және нарықтық экономика жағдайында 

оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау. 
Пәннің мазмұны: Дағдарыстар, апаттар және басқару. Дағдарыстық жағдай және ұйымдастыру дағдарысы. Дағдарыстық 

қауіптердің диагностикасы. Дағдарысқа қарсы жоспарлау. Дағдарыстың дамуын болдырмау. Дағдарыстық 

коммуникациялар. Мемлекеттің дағдарыстан кейінгі стратегиясы. Дағдарыс салдарын және дағдарысқа қарсы басқарудың 
тиімділігін бағалау 

Студент тиіс: 

білу: дағдарысқа қарсы басқарудың мәні, әдісі және міндеттерін, мемлекеттік дағдарысқа қарсы реттеу бағыттарын; 
істей білу: мемлекеттік дағдарысқа қарсы реттеудің мүмкіндіктерін есептеу және болжау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: мемлекет деңгейінде дағдарысқа қарсы менеджменттің әдістері мен құралдарын 

қолдану; 
құзыретті болуы керек: дағдарысқа қарсы басқарудағы тәуекелдерді талдауда. 

Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу 

Мемлекеттік 

басқару 
теориясы 

БД Государственн

ое 
антикризисное 

управление 

Цель: выявление и анализ кризисных ситуаций в государственном управлении и принятия оптимальных управленческих 

решений в условиях рыночной экономики. 
Содержание дисциплины: Кризисы, катастрофы и управление. Кризисная ситуация и организационный кризис. Диагностика 

кризисных угроз. Антикризисное планирование. Предотвращение развития кризиса. Кризисные коммуникации. 

Посткризисные стратегии государства. Оценка последствий кризиса и эффективности антикризисного управления. 
Студент должен:  

знать: предмет, метод и задачи антикризисного управления, направления государственного антикризисного регулирования; 

уметь: рассчитывать и прогнозировать возможности государственного антикризисного регулирования; 
иметь навыки: применения методов и инструментов антикризисного менеджмента на уровне государства; 

быть компетентными: в анализе рисков в антикризисном управлении. 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

Теория 

государственног
о управления 



20 БП Сапа 

менеджменті 

Мақсаты: сапа менеджменті тиімділігі бойынша білім жүйесімен және осы салада қажетті қабілеттіліктер мен дағдылар 

бойынша тәжірибелік жаттығулардың көмегімен студенттердің білімдерін қамтамасыз ету. 

Пәннің мазмұны: Сапаның әлеуметтік және экономикалық негіздері. Сапаны басқару тәсілінің эволюциясы. Үдеріс әдісі. 

Сапа меаптажментінің әдістемелік негіздері. Кәсіпорындар мен ұйымдардың сапа меаптажменті. Сапа меаптажментін 

стандарттау және сертификаттау. Сапа меаптажменті және халықаралық стандарттау жүйесіндегі 9001 сериялы ИСО сапа 

меаптажменті. ИСО 9001: 2008 стандарты бойынша сертификаттауға кәсіпорындарды дайындау. 
Студент тиіс: 

Студент тиіс: 

білу: 
- сапа менеджментінің теоретикалық және әдістемелік жағдайын; 

- сапа менеджменті жүйесінің құрылу және даму жоспарының ерекшеліктерін 

істей білу: 
- сапа саласындағы білімдерін тәжірибеде қолдану; 

-шаруашылық кәсіпорындары қызметін және салаларының жағдайларын талдау. 

дағдысы болу керек:  

- оптималды инвестициялық шешімдерді қабылдау; 

- өнімге және сапа менеджмент жүйесінде сертификатты қолдану; 

құзыретті болуы керек: ИСО 9001: 2008 сапа стандарттарын еңгізу, ұйымның сапа менеджменті жүйесін жасау 
сұрақтарында; 

Менеджмент Кәсіпорын 

экономикасы 

БД Менеджмент 

качества 

Цель: обеспечить студентов системой знаний по эффективному менеджменту качества и выработать с помощью 

практических упражнений необходимые умения и навыки в этой сфере. 
Содержание дисциплины: Социальные и экономические основы качества. Эволюция способа управления качеством. 

Процессный метод. Методические основы менеджмента качества. Менеджмент качества предприятий и организаций. 

Стандартизация и сертификация менеджмента качества. Менеджмент качества ИСО серии 9001 в системе менеджмента 
качества и международной стандартизации. Подготовка предприятий к сертификации по стандарту ИСО 9001: 2008 

знать:  

- теоретические и методологические положения менеджмента качества; 
- особенности планирования создания и развития системы менеджмента качества. 

уметь:  

- применять на практике знания в области менеджмента качества; 
- анализировать состояние отраслей и деятельность хозяйственных предприятий. 

иметь навыки:  

- принятия оптимального инвестиционного решения; 
- использования принципов планирования и анализа инвестиций как элемента системы управления современного 

предприятия. 

быть компетентными: в вопросах разработки системы менеджмента качества организации, внедрения стандартов качества 
ИСО 9001-2008. 

Менеджмент Экономика 

предприятия 

21 БП Бәсекелестік 

және 
монополияға 

қарсы реттеу 

4 6 Мақсаты: мемлекеттің бәсекелестігі мен монополияға қарсы саясатын зерттеу. 

Пәннің мазмұны: Бәсекелестік: бәсекелестік нарықтардың түсінігі, түрлері және тиімділігі. Нарықтық экономика 
жағдайында Қазақстан Республикасында монополияға қарсы саясаттың даму тарихы және нормативтік-құқықтық реттелуі. 

Монополияға қарсы саясат және оны Қазақстан Республикасында жүргізу әдістері. Қазақстан Республикасындағы 

бәсекелестік нарықтың сипаттамасы және қалыптасуы. Бәсекелестікті құқықтық реттеу және монополистік қызметті 
шектеу. Жосықсыз бәсекелестіктің формалары, түрлері және салдары. Қазақстанда мемлекеттік монополияға қарсы 

бақылауды жүргізу ерекшеліктері. Сыртқы экономикалық қызмет саласындағы бәсекелестік саясаты. Жетекші шет 

елдердегі монополияға қарсы саясат 
Студент тиіс: 

білу: Қазақстан Республикасының монополияға қарсы саясатының ерекшеліктерін, табиғи монополияларды мемлекеттік 

реттеу жүйесін; 
істей білу: монополияға қарсы саясаттың әртүрлі нұсқаларын бағалау және ел экономикасына мемлекеттік ықпал етудің 

салдарын болжау, Қазақстан Республикасының монополияға қарсы саясатын жетілдіру бағыттарын айқындау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: монополияға қарсы реттеудің шетелдік тәжірибесін қолдану; 
құзыретті болуы керек: стратегиялық міндеттерді шешу үшін монополияға қарсы саясатты басқарудың қазіргі заманғы 

әдістерінде. 

Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу 

Мемлекет және 

бизнес 

БД Конкуренция и 

антимонополь
ное 

регулирование 

Цель: изучение конкуренции и антимонопольной политики государства. 

Содержание дисциплины: Конкуренции: понятие, виды и эффективность функционирования конкурентных рынков.   
История развития и нормативно-правовое регулирование антимонопольной политики в Республике Казахстан в условиях 

рыночной экономики. Антимонопольная политика и методы её проведения в Республике Казахстан. Характеристика и 

становление конкурентного рынка в Республике Казахстан.  Правовое регулирование конкуренции и ограничения 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

Государство и 

бизнес 



монополистической деятельности.  Формы, виды и последствия недобросовестной конкуренции. Особенности проведения 

государственного антимонопольного контроля в Казахстане. Политика конкуренции в сфере внешнеэкономической 

деятельности. Антимонопольная политика в ведущих зарубежных странах 

Студент должен:  

знать: особенности антимонопольной политики Республики Казахстан, систему государственного регулирования 

естественных монополий; 
уметь: оценивать различные варианты антимонопольной политики и прогнозировать последствия государственного 

воздействия на экономику страны, определять направления совершенствования антимонопольной политики Республики 

Казахстан; 
иметь навыки: применять зарубежный опыт антимонопольного регулирования; 

быть компетентными: в современных методах управления антимонопольной политикой для решения стратегических задач. 

22 БП Табиғатты 

пайдалану 
экономикасы 

Мақсаты: қоршаған ортаны басқарудың экономикалық ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны:  Табиғатты пайдалану экономикасына кіріспе.  Табиғи ресурстар және қоршаған ортаның сапасы-
қоғамның тұрақты дамуының негізі.  Қазақстанда табиғатты пайдалануды реттеудің заңнамалық негіздері. Табиғи 

ресурстарды экономикалық бағалау әдістемесі. Қазақстанның жаңартылмайтын ресурстары және оларды экономикалық 

бағалау әдістері. Қазақстанның жер ресурстары, олардың сапалық сипаттамасы және бағасы. ҚР су ресурстарын қорғау 

және ұтымды пайдалану мәселелері. Қазақстанның биологиялық ресурстары және оларды қорғау, молықтыру және ұтымды 

пайдалану мәселелері. Қазақстан атмосферасының ластануы мен оны қорғау мәселелері. Қазақстан Республикасы табиғи 
ресурстарының мемлекеттік кадастрлары. Табиғат пайдаланудағы ҒТП мәні және негізгі бағыттары. 

Студент тиіс: 

білу: Қазақстандағы табиғатты пайдалану негіздерін, экологиялық нормативтік-құқықтық актілерінің мазмұнын; 
істей білу: табиғатты қорғау іс-шараларын жүзеге асырудың экономикалық тиімділігін анықтау,  кәсіпорынның қоршаған 

ортаны ластағаны үшін төлемдердің мөлшерін анықтау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: экономикалық шығынды есептеу және кәсіпорынның экологиялық салдарын болжау; 
құзыретті болуы керек: табиғи ресурстардың  бағаларын анықтау мәселелері бойынша. 

Макроэкономика Мемлекет және 

бизнес 

БД Экономика 

природопользо

вания 

Цель: формирование представлений об экономических особенностях управления природопользованием. 

Содержание дисциплины:  Введение в экономику природопользования.  Природные ресурсы и качество окружающей среды 

– основа устойчивого развития общества.  Законодательные основы регулирования природопользованием в Казахстане. 
Методика экономической оценки природных ресурсов. Невозобновимые ресурсы Казахстана и методы их экономической 

оценки. Земельные ресурсы Казахстана, их качественная характеристика и оценка. Проблемы охраны и рационального 

использования водных ресурсов РК. Биологические ресурсы Казахстана и проблемы их охраны, воспроизводства и 
рационального использования. Проблемы загрязнения и охраны атмосферы Казахстана. Государственные кадастры 

природных ресурсов Республики Казахстан. Сущность и основные направления НТП в природопользовании. 

Студент должен:  
знать: основы природопользования в Казахстане, содержания экологических нормативно-правовых актов; 

уметь: определять экономическую эффективность осуществления природоохранных мероприятий, определить размеры 

платежей за загрязнение окружающей среды предприятием; 
иметь навыки: рассчитать экономический ущерб и предвидеть экологические последствия предприятия; 

быть компетентными:  в вопросах определения цен за природные ресурсы. 

Макроэкономика Государство и 

бизнес 

23 БП Бағаны 
қалыптастыру 

5 6 Мақсаты: студенттерге ғылым ретінде бағалық саясат туралы пән туралы, фирма стратегиясын басқару тәжірибесі туралы  
қажетті білім көлемін көрсету. 

Пәннің мазмұны: Курстың пәні. Баға нарық санаты ретінде. Баға белгілеу әдістемесінің ғылыми негіздері. Баға жүйесінің 

сипаттамасы. Кәсіпорынның баға саясаты. Фирмалық баға белгілеудің факторлары мен шарттары. Баға белгілеудің 
бәсекелестік ортасы. Баға мақсаттары мен стратегиялары. Баға тактикасы. Қазақстандағы мемлекеттік баға саясаты. Отын-

энергетикалық кешен жүйесіндегі баға белгілеу. Агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі баға белгілеу. Маңызды салалық 

кешендердің өнімдеріне баға белгілеу ерекшеліктері. Халықаралық саудадағы баға. Сыртқы сауда мәмілелерінің бағасы. 
Нарықтық конъюнктура түсінігі мен көрсеткіштері, оларды бағаны талдау және болжау үшін пайдалану. Салықтар және 

баға белгілеу 

Студент тиіс: 
білу: бағалық саясаттың принциптері 

- бағалық саясаттың стратегиясы 

-  жоспарлаудың теориялық негіздері  
істей білу:  

- кәсіпорын мысалында бағалық стратегияны құру 

- экономикалық міндеттерді шешу  
- фирманың бағалық сяасатының жоспарын өз бетінше құру  

- бизнес-жоспарлар құру 

дағдысы болуы керек: қаржылық көрсеткіштерді басқару бойынша басқару шешімдерін қабылдау; ұйымдарда талдау және 

Макроэкономика Мемлекет және 
бизнес 



тиімді басқару бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу 

құзыретті болуы керек: әлемдік бәсекенің жаңа ғасыры мен кез-келген қазіргі және фирма мөлшеріне қатысты болашақтағы 

қоршаған мәселелерді түсіндіру. 

БД Ценообразован
ие 

Цель: представить студентам необходимый объем знаний  о предмете о ценовой политике как науке, практике и искусстве 
управления стратегией фирмы. 

Содержание дисциплины: Предмет курса. Цена как категория рынка. Научные основы методологии ценообразования. 

Характеристика системы цен. Ценовая политика предприятия. Факторы и условия фирменного ценообразования. 
Конкурентная среда ценообразования. Цели и стратегии ценообразования. Тактика ценообразования. Государственная 

ценовая политика в Казахстане. Ценообразование в системе топливно-энергетического комплекса. Ценообразование в 

системе агропромышленного комплекса. Особенности ценообразования на продукцию важнейших отраслевых комплексов. 
Ценообразование в международной торговле. Цены внешнеторговых сделок. Понятие и показатели рыночной 

конъюнктуры, их использование для анализа и прогнозирования цен. Налоги и ценообразование 

Студент должен:  
знать: 

- принципы ценовой политики 

- стратегии ценовой политики 

- теоретические основы планирования 

уметь: 
- составить ценовую стратегию на примере предприятия 

- решать экономические задачи  

- самостоятельно составлять планы ценовой   политики фирмы  
- составлять бизнес планы 

иметь навыки: 

принятия управленческих решений по управлению финансовыми   показателями; проведения исследовательской работы по 
анализу и эффективному управлению в организации. 

быть компетентным: в понимании новой эры мировой конкуренции и окружающие проблемы настоящего и будущего в 

любом международном бизнесе, независимо от размера фирмы. 

Макроэкономика Государство и 
бизнес 

24 БП Аймақтық 
саясат 

Мақсаты: аймақтық саясатты қалыптастыру жолдарын зерттеу. 
Пәннің мазмұны: Қазіргі аймақтық саясаттың негізгі түсініктері, мақсаттары  және міндеттері. Аймақтық саясатты 

қалыптастырудың мақсаттары, ғылыми тәсілдері. Аймақтық зерттеулердің әдістері  және міндеттері. Аумақтық еңбек 

бөлінісінің түсінігі, түрлері және деңгейлері. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық және әкімшілік-
аумақтық портреті. Аймақтық дамуды болжаудың эвристикалық және экономикалық-математикалық әдістері. Аймақтық 

инвестициялық саясаттың теориялық аспектілері. Қазақстан өңірлерінде инвестициялық саясатты іске асыру. Өңірлік 

саясатты қалыптастырудың және іске асырудың шетелдік тәжірибесі 
Студент тиіс: 

білу: мемлекеттің аймақтық саясатын қалыптастыру үрдісін, ҚР аймақтық саясатын құру қағидаларын; 

істей білу: амақтың саясаттың перспективалық мақсаттарын, стратегиялық және тактикалық міндеттерін қою, 
Қазақстандағы аймақтардың типологиясын анықтау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: аймақтық саясаттының бағыттары мен басымдықтарын айқындау; 
құзыретті болуы керек: мемлекеттік аймақтық саясаттының мәселелерінде. 

Макроэкономика Аймақтық 
экономиканы 

басқару 

БД Региональная 

политика 

Цель: изучение путей формирования региональной политики. 

Содержание дисциплины: Основные понятия, цели и задачи современной региональной политики. Цели, научные подходы 

к формированию региональной политики. Методы и задачи региональных исследований. Понятие, виды и уровни 
территориального разделения труда.  Социально-экономический и административно-территориальный портрет Республики 

Казахстан. Эвристические и экономико-математические методы прогнозирования регионального развития. Теоретические 

аспекты региональной инвестиционной политики. Реализация инвестиционной политики в регионах Казахстана. 
Зарубежный опыт формирования и реализации региональной политики 

Студент должен:  

знать: процесс формирования региональной политики государства, принципы построения региональной политики в РК; 
уметь: ставить перспективные цели, стратегические и тактические задачи региональной политики, определять типологию 

регионов в Казахстане; 

иметь навыки: определять направления и приоритеты региональной политики; 
быть компетентными: в вопросах государственной региональной политики. 

Макроэкономика Управление 

региональной 

экономикой 

25 КП Аймақтық 

экономика 
және басқару 

3 6 Мақсаты: географиялық заңдылықты, аймақтың ресурсттық базасын орналастыру ерекшеліктерін оқу. 

Мазмұны:  Аймақтық экономика мен аумақтық дамуды басқарудың теориялық негіздері. Аймақтық экономика және басқару 
жүйесінің ғылыми тұжырымдамалары  және  теориялары. Шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде аймақты 

зерттеудің мәні, объектісі, әдістері. Аймақтың экономикалық әлеуеті, оны анықтау әдістемесі. Аймақтық экономиканы 

басқарудың заңнамалық және нормативтік негіздері. Қазақстанның әкімшілік-аумақтық құрылымының жүйесі. Өңірлік 

Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу 

Мемлекеттік 

экономикалық 
саясат 



дамуды реттеудің негізгі әдістері мен құралдары. Қазіргі Қазақстанда мемлекеттік аймақтық саясатты жүзеге асырудың 

мәні, негізгі бағыттары, құралдары  және  тетіктері. Өңірлік экономикалық саясатты жүзеге асырудың шетелдік практикасы. 

Студент тиісті: 

білу:  аймақтық экономика және басқарудың теориялық негіздерін; 

істей білу: аймақтық экономика дамуындағы үрдістерді талдау;  

практикалық  дағдыларды меңгеруге: аймақтың инвестициялық климаттың зерттеуде және тиісті шешімдер қабылдауды; 
құзыретті болуы керек: аймақтарда  ресурстық базасын орналастыру мәселелері бойынша.  

ПД Региональная 

экономика и 

управление 

Цель: изучение географических закономерностей и региональных особенностей размещения ресурсной базы. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы региональной экономики и управления территориальным развитием. 

Научные концепции и теории региональной экономики и системы управления им. Сущность, объект и методы исследования 
региона как объекта хозяйствования и управления.  Экономический потенциал региона, методика его определения. 

Законодательно-нормативные основы управления региональной экономики.  Система административно-территориального 

устройства Казахстана.  Основные методы и инструменты регулирования регионального развития.  Сущность, основные 
направления, средства и механизмы осуществления государственной региональной политики в современном Казахстане.  

Зарубежная практика осуществления региональной экономической политики 

Студент должен:  

знать: закономерности развития и функционирования экономики субъекта республики; состав информации, 

характеризующей различные аспекты развития субъекта РК; общие принципы построения бюджетно-налоговой системы на 
уровне региона; условия и методы формирования инвестиционной политики регионов; структуру, формирование и 

тенденции развития региональных рынков; проблемы и формы экономической интеграции субъектов республики; 

уметь: анализировать тенденции в развитии региональной экономики; 
иметь навыки: исследования инвестиционного климата региона и принимать соответствующие решения; 

быть компетентным: в вопросах  размещения ресурсной базы в регионах. 

Государственное 

регулирование 

национальной 
экономики 

Государственная 

экономическая 

политика 

26 КП Мемлекеттік 

аудит 

Мақсаты:  мемлекеттік аудит жүргізудің ерекшеліктерін зерттеу. 

Пәннің мазмұны:  Мемлекеттік аудит: мәні, экономикалық мазмұны және даму эволюциясы. Мемлекеттік аудит 
көрсеткіштері. Қазақстандағы аудиторлық қызметті заңнамалық және нормативтік реттеу. Қаржылық бақылау жүргізудің 

ақпараттық технологиялары. Мемлекеттік аудит жүйесінде тексерулерді ұйымдастыру және әдістемесі. Мемлекеттік 

басқарудағы қаржылық менеджмент: мақсаттары, міндеттері, объектілері мен субъектілері. Қаржы нарығын мемлекеттік 
реттеу. Қазақстан Республикасының Валюталық реттеу және валюталық бақылау. Стратегиялық мемлекеттік аудит. 

Студент тиіс: 

білу: мемлекеттік аудит, талдау, бағалау негіздерін; 
істей білу: өңірдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайды және басқарудың нақты нысандарын бағалау бойынша талдау 

жұмыстарын жүргізе білу; 

практикалық дағдыларды меңгеру: қаржы аудитін, тиімділік аудитін және стратегиялық аудитті жүргізу қабілеті; 
құзыретті болуы керек: аудиторлық қызметті нормативтік реттеу сұрақтарда. 

Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу 

Мемлекеттік 

сатып алуды 
басқару 

ПД Государственн

ый аудит 

Цель: изучить особенности проведения государственного аудита. 

Содержание дисциплины:  Государственный аудит: сущность, экономическое содержание и эволюция развития.  
Показатели государственного аудита. Законодательное и нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

Казахстане.  Информационные технологии проведения финансового контроля. Организация и методика проверок в системе 

государственного аудита.  Финансовый менеджмент в государственном управлении: цели, задачи, объекты и субъекты.  
Государственное регулирование финансового рынка.  Валютное регулирование и валютный контроль Республики 

Казахстан. Стратегический государственный аудит. 

Студент должен:  
знать:  основа государственного аудита, анализа, оценки; 

уметь: проводить аналитическую работу по оценке социально-экономической ситуации и конкретных форм управления в 

регионе; 
иметь навыки: проведения финансового аудита, аудита эффективности и стратегического аудита;  

быть компетентными: в вопросах нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

Управление 

государственным
и закупками 

27 КП Мемлекет 
және бизнес 

5 7.1 Мақсаты: кәсіпкерлікті қолдау облысындағы мемлекеттің даму басымдылықтары, Қазақстан Республикасындағы құқықтық 
қатынастар және экономикалық даму үшін кәсіпкерлік субьектілерінің мәнін және ролін оқу. 

Пәннің мазмұны: Мемлекеттің түсінігі, мәні және жіктелуі. Мемлекеттік араласудың экономикалық және әкімшілік әдістері. 

Мемлекет және аралас экономиканың қалыптасуы. Экономика және экономикалық саясаттың саяси, құқықтық, 
психологиялық факторлармен өзара байланысы. Қоғамдық таңдау теориясы. Мемлекет нарықтық қатынастарды 

ынталандырудың субъектісі ретінде. Кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық негіздері. Бюрократизмнің тарихи тамыры 

мен мәні. Қазақстандағы бюрократиялық элементтер 
Студент тиіс: 

білу: мемлекет пен бизнестің қарым-қатынасының теориялық негіздері; мемлекеттік басқару және бизнес облысындағы 

негізгі заңды және нормативті актілер; экономиканы мемлекеттік басқарудағы негізгі әдістердің мәні; экономиканың әр 

Ұлттық 
экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

Дипломдық 
жұмыс,  

білім беру 

бағдарламасы 
бойынша 

тәжірибелік 

қызметі 



саласындағы бизнестің даму шарттары; мемлекеттің бақылау қызметін жүзеге асыру. 

істей білу: үкімет пен бизнестің өзара қарым-қатынасына зерттеу жүргізу; қоғамдық таңдау теориясының белгілі әдістерін 

қолдану; мемлекеттің экономикаға әсер етуіне статистикалық және болжамды зерттеу экономикалық динамикасын жүргізу.  

дағдысы болу керек: мемлекет және бизнес заңнамасы саласында. 

-бизнестің әдістерін қолдануда; 

-мемлекет және бизнес мәселелерінде. 
құзыретті болуы керек: мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынасы сұрақтарында. 

ПД Государство и 

бизнес 

Цель: изучение приоритетов развития государства в области поощрения предпринимательства, роли и значения субъектов 

предпринимательства для развития экономики и правоотношений в Республике Казахстан. 

Содержание дисциплины: Понятие, сущность и классификация государства. Экономические и административные методы 
государственного вмешательства. Государство и становление смешанной экономики. Взаимосвязь экономики и 

экономической политики с политическими, правовыми, психологическими факторами. Теория общественного выбора. 

Государство как субъект стимулирования рыночных отношений. Экономические основы развития предпринимательства. 
Исторические корни и сущность бюрократизма. Бюрократические элементы в Казахстане. 

Студент должен:  

знать: теоретические основы взаимодействия государства и бизнеса; основные   законодательные   и   нормативные   акты   в   

области   государственного управления и бизнеса; содержание основных методов государственного управления экономики; 

условия развития бизнеса в различных секторах экономики; осуществление контрольной функции государства. 
уметь: провести исследования взаимодействия правительства и бизнеса; применить известные методы теории 

общественного выбора; провести статистические и прогнозные исследования   динамики экономики на воздействия 

государства на экономику. 
иметь навыки:  

-в законодательной сфере государства и бизнеса; 

-в использовании методов бизнеса; 
-в проблемах государства и бизнеса. 

быть компетентным: в вопросах взаимодействия государства и бизнеса. 

Государственное 

регулирование 

национальной 
экономики 

Дипломная 

работа, 

практическая 
деятельность по 

образовательной 

программе 

28 КП Мемлекеттік 

сатып алуды 
басқару 

Мақсаты:  мемлекеттік сатып алуды басқару жүйесінің ерекшеліктерін зерттеу. 

Пәннің мазмұны:  Мемлекеттік сатып алудың сипаттамасы, олардың жеке бизнес үшін рөлі мен маңызы. Мемлекеттік сатып 
алуды басқарудың теориялық негіздері. Қазақстандағы сатып алу жүйесін нормативтік-құқықтық реттеу. Мемлекеттік сатып 

алу саласындағы келісімшарттық жүйенің қағидаттары, қатысушылары. Конкурстар мен аукциондарды өткізу 

ерекшеліктері. Қазақстанда электрондық сауда-саттықты іске асыру тетіктері. Мемлекеттік сатып алуды басқару саласында 
мониторинг және бақылау және аудит жүргізу. Әлемдік тәжірибе және мемлекеттік сатып алуды өткізу тетіктерін пайдалану 

практикасы. 

Студент тиіс: 
білу: сатып алудың және келісімшарттық қатынастардың негізгі терминдері мен анықтамаларын; 

істей білу: мемлекеттік қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып 

алудың жиынтық болжамын, жоспарларын қалыптастыру, сатып алуды жүзеге асырудың негіздемесін әзірлеу; 
практикалық дағдыларды меңгеру: сатып алу кезінде ақпараттық технологияларды қолдану; 

құзыретті болуы керек: мемлекеттік сатып алуды басқарудағы мәселелерінде. 

Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу 

Дипломдық 

жұмыс,  
білім беру 

бағдарламасы 

бойынша 
тәжірибелік 

қызметі 

ПД Управление 
государственн

ыми закупками 

Цель: изучить особенности системы управления государственными закупками. 
Содержание дисциплины:  Характеристика государственных закупок, их роль и значение для частного бизнеса. 

Теоретические основы управления государственными закупками. Нормативно-правовое регулирование системы закупок в 

Казахстане. Принципы, участники контрактной системы в сфере государственных закупок. Особенности проведения 
конкурсов и аукционов.  Механизмы реализации электронных торгов в Казахстане. Мониторинг и контроль закупок и аудит 

в сфере управления государственными закупками. Мировой опыт и практика использования механизмов проведения 

государственных закупок   
Студент должен:  

знать: основные термины и определения закупок и контрактных отношений; 

уметь: формировать сводный прогноз, планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 
готовить обоснование осуществления закупки; 

иметь навыки: применять информационные технологии при закупках; 

быть компетентными: в вопросах управления государственными закупками. 

Государственное 
регулирование 

национальной 

экономики 

Дипломная 
работа, 

практическая 

деятельность по 
образовательной 

программе 

29 КП Мемлекеттің 

инвестициялық 

стратегиясы 

5 7.1 Мақсаты: инвестициялық стратегияның экономикалық мазмұнын, оның қағидаларын, нысандары мен әдістерін оқыту. 

Пәннің мазмұны:  Мемлекеттік инвестициялардың сипаттамасы және олардың мемлекет дамуындағы рөлі. Инвестициялық 

стратегия және инвестициялық қызмет түсінігі. Инвестициялық стратегиялардың түрлері. Мемлекет өңірінің инвестициялық 
стратегиясын әзірлеу тетігі. Инвестициялық тартымдылық және мемлекеттің инвестициялық климаты. Мемлекеттің 

инвестициялық стратегиясын әзірлеу процесі. Инвестициялық процесті мемлекеттік болжау және жоспарлау. Мемлекеттің 

дағдарысқа қарсы Инвестициялық стратегиясы. 

Ұлттық 

экономиканы 

мемлекеттік 
реттеу 

Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 
бағдарламасы 

бойынша 

тәжірибелік 



Студент тиіс: 

білу: инвестициялық стратегияның  негізгі санаттарын, ұғымдарды,  инвестициялардың жіктелуін, мәнін, нысандары мен 

әдістерін; 

істей білу: инвестициялық жоспарлар мен есептер  жасау үшін  техникалық әдістер мен есептеулерді  және әдістемесін  

қолдануды; 

дағдысы болу керек: кәсіпорындардың кірістер мен шығыстардың қалыптастысу саласындағы   қаржылық шешімдер 
қабылдауды және  кәсіпорындардың капиталдарының пайдалану бағыттарын;  

құзыретті болуы керек: мемлекеттік инвестициялық стратегиясын  ұйымдастыру сұрақтарында. 

қызметі 

ПД Инвестиционн

ая стратегия 
государства 

Цель: раскрыть экономическое содержание инвестиционной стратегии, ее принципы, формы и методы. 

Содержание дисциплины:  Характеристика государственных инвестиций и их роль в развитии государства.  Понятие 
инвестиционной стратегии и инвестиционной деятельности.  Виды инвестиционных стратегий.  Механизм разработки 

инвестиционной стратегии региона государства.  Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат 

государства.  Процесс разработки инвестиционной стратегии государства. Государственное прогнозирование и 
планирование инвестиционного процесса. Антикризисная инвестиционная стратегия государства. 

Студент должен:  

знать: основные категории, понятия, классификации инвестиций, сущность,  формы и методы инвестиционной стратегии 

уметь: использовать методики и технические приемы расчетов для составления инвестиционных планов и расчетов. 

иметь навыки: принятии финансовых решений в области формирования расходов и доходов предприятий, формирования и 
направлений использования капитала предприятий. 

быть компетентными:  в вопросах организации инвестиционной стратегии государства. 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

Дипломная 

работа, 
практическая 

деятельность по 

образовательной 
программе 

30 КП Аймақтардың 

инновациялық 
саясаты 

Мақсаты: аймақтағы инновацияны басқару функциялары мен әдістерін зерттеу. 

Пәннің мазмұны:  Инновациялық саясат және Қазақстан өңірлерінің инновациялық дамуы: қазіргі жағдайы, мақсаттары, 
қағидаттары. Аймақтық инновациялық саясаттың негізгі бағыттары. Қазақстан Республикасы өңірлерінің инновациялық 

дамуын құқықтық және нормативтік қамтамасыз ету. Аумақтық инновациялық құрылымдардың нысандары. Қазақстан 

өңірлерінің инновациялық әлеуетін бағалаудың мәні, анықтамасы, құрылымы  және  тәсілдері. Инновациялық жобаларды 
басқару тиімділігін бағалау әдістері. Инновациялық стратегиялар және аймақтың инновациялық мінез-құлқының түрлері. 

Зияткерлік меншік және зияткерлік құқықтар. Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуының заманауи 

стратегиялары. 
Студент тиіс: 

білу: аймақтың инновациялық саясатының ерекшеліктерін, аймақтың инновациялық дамуының қазіргі жағдайы, 

мақсаттары, қағидаларын; 
істей білу: аймақ деңгейде инновациялық даму саясатын іске асыру құралдарын қолдану; 

практикалық дағдыларды меңгеру: инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау; 

құзыретті болуы керек: бизнес-жоспарды құрастыруда. 

Аймақтық 

экономиканы 
басқару 

Дипломдық 

жұмыс,  
білім беру 

бағдарламасы 

бойынша 
тәжірибелік 

қызметі  

ПД Инновационна

я политика 

регионов 

Цель: изучение функций и методов управления инновациями в регионе.  

Содержание дисциплины: Инновационная политика и инновационное развитие регионов Казахстана: современное 

состояние, цели, принципы.   Основные направления региональной инновационной политики. Правовое и нормативное 
обеспечение инновационного развития регионов Республики Казахстан. Формы территориальных инновационных 

образований. Сущность, определение, структура и подходы к оценке инновационного потенциала регионов Казахстана.  

Методы оценки эффективности управления инновационными проектами. Инновационные стратегии и типы 
инновационного поведения региона. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. Современные стратегии 

индустриально-инновационного развития Казахстана 

Студент должен:  
знать: особенности инновационной политики региона, современное состояние, цели, принципы инновационного развития 

региона; 

уметь: применять инструменты реализации политики инновационного развития на региональном уровне; 
иметь навыки: оценивать эффективность инновационных проектов; 

быть компетентными: в  составлении бизнеса-плана. 

Управление 

региональной 

экономикой 

Дипломная 

работа, 

практическая 
деятельность по 

образовательной 

программе 

31 КП Мемлекеттік 
экономикалық 

саясат 

5 7.1 Мақсаты: мемлекеттің экономикалық жүйесі туралы теориялық білімді меңгеру, сондай-ақ ел экономикасына әсер етудің 
әдістері мен құралдарымен танысу. 

Пәннің мазмұны: Мемлекеттік экономикалық саясаттың мәні, мақсаттары  және  міндеттері. Мемлекеттің экономикалық 

саясаты: қалыптасу негіздері және мемлекет пен нарықтың арақатынасы. ҚР мемлекеттік саясатын әзірлеу мен іске 
асырудың қағидалары, идеологиялық және құқықтық негіздері. Макроэкономикалық саясаттың мақсаттары, түрлері және 

құралдары. Елдің және Қазақстан Республикасы өңірлерінің жиынтық экономикалық әлеуетінің ұғымы және құрамы. Ақша-

кредит саясаты, оның құралдары мен түрлері. Мемлекеттің бюджет-салық саясатының түсінігі, мәні және құралдары. 
Әлеуметтік саясат: түсінігі, мақсаттары мен міндеттері. Мемлекеттің инвестициялық және инновациялық саясаты. 

Аймақтық экономикалық саясат. Мемлекеттік экономикалық саясаттың инфляцияға қарсы және монополияға қарсы 

шаралары. Елдің әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің экономикалық саясаты 

Ұлттық 
экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

Әлеуметтік-
экономикалық 

болжамдау және 

жоспарлау 



Студент тиіс: 

білу: пәннің негізгі экономикалық-саяси ерекшеліктерін және талдаудың әдістемелік тәсілдерін, экономикалық 

саясаттының негізгі құралдарын зерттеу тәсілдерін; 

істей білу: ақша-несие, фискалдық, құрылымдық, аграрлық, әлеуметтік және экологиялық саясат саласындағы пәнін, 

объектісін және қағидаларын анықтау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: мемлекеттік басқару қызметінің әртүрлі  салаларында  үкіметтік басқару шешімдерін 
әзірлеу; 

құзыретті болуы керек: экономикалық саясатта баламаларды әзірлеу және шешімдер таңдауда. 

ПД Государственн

ая 
экономическая 

политика 

Цель: овладение теоретическими знаниями об экономической системе государства, а также знакомство с методами и 

инструментами влияния на экономику страны. 
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи государственной экономической политики.  Экономическая политика 

государства: основы формирования и соотношение государства и рынка.  Принципы, идеологические и правовые основы 

разработки и реализации государственной политики РК.  Цели, виды и инструменты макроэкономической политики.  
Понятие и состав совокупного экономического потенциала страны и регионов Республики Казахстан.  Денежно-кредитная 

политика, ее инструменты и виды.  Понятие, сущность и инструменты бюджетно-налоговой политики государства.  

Социальная политика: понятие, цели и задачи.  Инвестиционная и инновационная политика государства. Региональная 

экономическая политика. Антиинфляционные и антимонопольные меры государственной экономической политики.  

Экономическая политика обеспечения социально-экономической безопасности страны 
Студент должен:  

знать: основные экономико-политических особенности предмета и методические приемы анализа, способы исследования 

основных инструментов экономической политики; 
уметь: определить предмет, объект и принципы в области денежно-кредитной, фискальной, структурной, аграрной, 

социальной экологической политики; 

иметь навыки: разработки правительственных управленческих решений в различных сферах деятельности государственного 
управления; 

быть компетентными: в разработке альтернатив и выборе решений в экономической политике. 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

Социально-

экономическое 
прогнозирование 

и планирование 

32 КП Жергілікті 

басқару және 
өзін-өзі 

басқару 

Мақсаты: жергілікті деңгейде мемлекеттік билік пен өзін-өзі басқаруды ұйымдастыруды қарастыру. 

Пәннің мазмұны: Жергілікті өзін-өзі басқарудың және басқарудың мәні, жүйесі және құзыреті. Жергілікті басқару және 
өзін-өзі басқару қызметінің экономикалық және қаржылық негізі.  Мәслихаттарды құру, құзыреті және қызметін 

ұйымдастыру. Мәслихат депутаттарының құқықтық жағдайы. Әкімдер және әкімдіктер. Аудандық әкімдіктің құзыреті. 

Аудан әкімінің аппараты. Азаматтардың жергілікті өзін-өзі басқаруға қатысуы. Жергілікті бюджет. 
Студент тиіс: 

білу: жергілікті өзін-өзі басқару және басқарудың мәнін, жүйесі және құзыретін, жергілікті басқару және өзін-өзі басқару 

қызметінің экономикалық және қаржылық негізін; 
істей білу: әр түрлі елдердегі мемлекеттік басқарудың ерекшелігін ашу; 

практикалық дағдыларды меңгеру: ұйымдастырушылық басқарушылық шешімдерді қабылдау; 

құзыретті болуы керек: жергілікті басқару және өзін-өзі басқару мәселелерінде. 

Мемлекеттік 

басқару 
теориясы 

Аймақтық 

менеджмент 

ПД Местное  

управление и 

самоуправлени
е 

Цель: рассмотреть рганизацию государственной власти и самоуправления на местном уровне. 

Содержание дисциплины: Сущность, системы и компетенция местного самоуправления и управления. Экономическая и 

финансовая основа деятельности местного управления и самоуправления.  Образование, компетенция и организация 
деятельности маслихатов. Правовое положение депутатов маслихата. Акимы и акиматы. Компетенция районного акимата. 

Аппарат акима района. Участие граждан в местном самоуправлении. Местный бюджет. 

Студент должен:  
знать: сущность, систему и компетенции местного самоуправления и управления, экономическую и финансовую основу 

деятельности местного управления и самоуправления; 

уметь: раскрыть специфику государственного управления в различных странах; 
иметь навыки: принимать организационные управленческие решения; 

быть компетентными: в вопросах местного управления и самоуправления. 

Теория 

государственног

о управления 

Региональный 

менеджмент 

33 КП Электрондық 
үкімет 

4 7.2 Мақсаты:  республикалық және өңірлік деңгейлерде мемлекеттік қызметтер көрсету жүйесін қазіргі заманғы 
ұйымдастыруды зерттеу. 

Пәннің мазмұны:  Электрондық үкіметтің сипаттамасы, мақсаттары мен міндеттері. Электрондық үкіметті құру 

принциптері. Электрондық үкімет модельдері. Электрондық үкіметті қолданудың шетелдік тәжірибесі. Қазақстан 
Республикасының электрондық үкіметін дамыту жолындағы қиындықтар мен мәселелер. Электрондық қызметтерді ұсынуға 

көшудің негізгі кезеңдері. Электрондық демократияның Бірыңғай порталы ұғымы. Электрондық цифрлық қолтаңба. 

Электрондық үкімет инфрақұрылымының негізгі компоненттері. Виртуалды қарым-қатынастар матрицасындағы 
электрондық үкімет. 

Студент тиіс: 

білу: электрондық үкіметті құрудың мақсаттарын, міндеттері мен қағидаттарын; 

Ақпараттық-
коммуникациялы

қ технологиялар 

Дипломдық 
жұмыс,  

білім беру 

бағдарламасы 
бойынша 

тәжірибелік 

қызметі 



істей білу: мемлекеттік қызмет көрсету жүйесінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана білу; 

практикалық дағдыларды меңгеру:  мемлекеттік секторда ақпараттық деректерді жинау, сақтау, иеліктен шығару рәсімдерін 

регламенттейтін нормативтік-құқықтық базаны қолдану қабілеті; 

құзыретті болуы керек: мемлекеттік қызметтердің сапасын бақылау мен мониторингінің тиімді жүйесін ұйымдастыруда 

ПД Электронное 
правительство 

Цель: изучить современную организацию системы предоставления государственных услуг на республиканском и 
региональном уровнях. 

Содержание дисциплины: Характеристика, цели и задачи электронного правительства. Принципы создания электронного 

правительства. Модели электронного правительства. Зарубежный опыт применения электронного правительства. Трудности 
и проблемы на пути развития электронного правительства Республики Казахстан. Основные этапы перехода к 

предоставлению электронных услуг. Понятие единого портала электронной демократии. Электронная цифровая подпись. 

Основные компоненты инфраструктуры электронного правительства. Электронное правительство в матрице виртуальных 
взаимоотношений. 

Студент должен:  

знать: цели, задачи и принципы создания электронного правительства; 

уметь: применять современные информационно-коммуникационные технологии в системе предоставления 

государственных услуг; 

иметь навыки:  применять нормативно-правовую базу, регламентирующую процедуры сбора, хранения, отчуждения 
информационных данных в государственном секторе; 

быть компетентными: в организации эффективной системы мониторинга и контроля качества государственных услуг. 

Информационно-
коммуникационн

ые технологии 

Дипломная 
работа, 

практическая 

деятельность по 
образовательной 

программе 

34 КП Аймақтық 
менеджмент 

Мақсаты: аймақтың халық шаруашылығын басқару үрдісін зерттеу. 
Пәннің мазмұны:  Аймақтық менеджменттің мәні, міндеттері және қалыптасу ерекшеліктері. Аймақтық басқарудың 

қағидалары мен әдістері. Аймақтық нарықты басқару тұжырымдамасы. Аймақтық басқарудағы менеджменттің жаңа 

технологиялары. Әлеуметтік және экономикалық басқаруды аймақтандыру.Аймақтық менеджментті басқару 
аппараттарының құрылымы. Қазақстанда өндіргіш күштерді орналастырудың географиялық және экономикалық 

жағдайлары. Қазақстан экономикасын аумақтық ұйымдастыру. Аумақтардың экономикалық кеңістігі. 

Студент тиіс: 

білу: аймақтың қазіргі заманғы тұжырымдамалары және аймақтық дамуды басқарудың ғылыми тәсілдерін, аймақтық 

зерттеу әдістері және аймақтық даму мәселелерін шешу; 

істей білу: аймақтық экономика, әлеуметтану, экология, информатика және аймақтық дамуды басқарудағы менеджмент 
саласындағы білімді қолдану; 

практикалық дағдыларды меңгеру:  аймақтың кешенді сипаттамасын құру; 

құзыретті болуы керек: елдің ерекшеліктерін ескере отырып, аймақты басқару мәселелерінде. 

Аймақтық 
экономиканы 

басқару 

Дипломдық 
жұмыс,  

білім беру 

бағдарламасы 
бойынша 

тәжірибелік 

қызметі 

ПД Региональный 

менеджмент 

Цель: изучить процесс управления народным хозяйства региона. 

Содержание дисциплины: Сущность, задачи и особенности формирования регионального менеджмента. Принципы и 

методы регионального управления. Концепция управления региональными рынками. Новые технологии менеджмента в 
региональном управлении. Регионализация социального и экономического управления. Структура аппаратов управления 

регионального менеджмента. Географические и экономические условия размещения производительных сил в Казахстане. 

Территориальная организация экономики Казахстана. Экономическое пространство территорий 

Студент должен:  

знать: современные концепции региона и научные подходы к управлению региональным развитием, методы региональных 

исследований и решения проблем регионального развития; 
уметь: применять знания в области региональной экономики, социологии, экологии, информатики, менеджмента в 

управлении региональным развитием; 

иметь навыки: составлять комплексную характеристику региона; 
быть компетентными: в вопросах управления регионом с учетом особенностей страны. 

Управление 

региональной 

экономикой 

Дипломная 

работа, 

практическая 
деятельность по 

образовательной 

программе 

35 КП Әлеуметтік-

экономикалық 
болжамдау 

және 

жоспарлау 

4 7.2 Мақсаты: болашақ маманды алдағы іс-әрекеттердің экономикалық негіздемелері әдіснамасын оқыту. 

Пәннің мазмұны: Экономикадағы болжамдау мен жоспарлаудың мәні, әдіснамасы және ұйымдастырылуы. Экономикалық 
өсу сапасы мен экономика құрылымын жоспарлау. Халықтың әлеуметтік дамуы мен өмір сүру деңгейін жоспарлау. 

Инвестицияларды жоспарлау. ҒТП және инновациялық қызметті жоспарлау. Сыртқы экономикалық байланыстарды 

дамытуды жоспарлау. Аймақтық жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметті дамытуды жоспарлау және монополияға қарсы саясатты 

негіздеу 

Студент тиіс: 

білу: Қазақстан экономикасының негізгі әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерін, оның институционалдық құрылымын, 
мемлекеттің экономикалық саясатының бағыттарын; 

істей білу: жергілікті және мемлекеттік деңгейде бағдарламалар мен жоспарларды әзірлеу, нақты жағдайларды талдау 

кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтау; 
практикалық дағдыларды меңгеру: экономикалық саясат саласындағы іс - шараларды бағалау және микро және 

макродеңгейде стратегиялық шешімдерді қабылдау үшін материалдарды дайындау; 

Менеджмент Дипломдық 

жұмыс,  
білім беру 

бағдарламасы 

бойынша 

тәжірибелік 

қызметі 



құзыретті болуы керек: әр түрлі нарықтарда экономикалық агенттердің мінез-құлық стратегиясын әзірлеуде. 

ПД Социально-

экономическое 

прогнозирован

ие и 
планирование 

Цель: обучение будущего специалиста методологии экономических обоснований предстоящих действий. 

Содержание дисциплины: Сущность, методология и организация прогнозирования и планирования в экономике. 

Планирование темпов качества экономического роста и структуры экономики. Планирование социального развития и 

уровня жизни населения. Планирование инвестиций. Планирование НТП и инновационной деятельности. Планирование 
развития внешнеэкономических связей. Региональное планирование. Планирование развития предпринимательской 

деятельности и обоснование антимонопольной политики 

Студент должен:  
знать: основные социально-экономические особенности казахстанской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

уметь: разрабатывать программы и планы на местном и государственном уровне, выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций; 

иметь навыки: готовить материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

быть компетентными: в разработке стратегии поведения экономических агентов на различных рынках. 

Менеджмент Дипломная 

работа, 

практическая 

деятельность по 
образовательной 

программе 

36 КП Аумақтық 

жоспарлау 

жүйесі 

Мақсаты: студенттердің аумақтық жоспарлауды ұйымдастыру және басқару дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны:  Қазақстандағы аумақтық жоспарлау жүйесінің теориялық-құқықтық аспектісі. Аумақтық жоспарлау 

жүйесін құрудың алғышарттары. Аумақтық жоспарлау жүйесін қалыптастыру және ұйымдастыру. Аумақтық жоспарлаудың 
әдістері мен қағидалары. Нормативтік-құқықтық реттеу аумақтық жоспарлау. Аумақтық жоспарлау және қала құрылысы, 

қала құрылысы. Қала құрылысын аудандастырудың мәні. Бас жоспар аумақтық жоспарлаудың негізгі құжаты ретінде. 

Шетелде аймақтық басқару және аумақтық жоспарлау жүйесі. 
Студент тиіс: 

білу: аумақтық жоспарлау әдістерін, жергілікті деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық және аумақтық дамудың өзара 

байланысы, аумақтық жоспарлаудың әлеуметтік маңыздылығын; 
істей білу: аумақтық жоспарлау құжаттарымен және әр түрлі деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық бағдарламалармен 

жұмыс істеу; 

практикалық дағдыларды меңгеру: аймақтарды дамыту бойынша шешімдер қабылдау үшін жобалық тәсілді қолдану; 
құзыретті болуы керек: аумақтық жоспарлау мәселелерінде. 

Аймақтық 

экономиканы 

басқару 

Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 
бағдарламасы 

бойынша 

тәжірибелік 
қызметі 

ПД Система 

территориальн
ого 

планирования 

Цель: формирование у студентов навыков организации и управления территориальным планированием.  

Содержание дисциплины:  Теоретико-правовой аспект системы территориального планирования в Казахстане.  
Предпосылки создания системы территориального планирования. Формирование и организация системы территориального 

планирования.  Методы и принципы территориального планирования.  Нормативно-правовые регулирование 

территориальное планирование. Территориальное планирование и градостроительство, градоустройство. Сущность 
градостроительного зонирования. Генеральный план как основной документ территориального планирования. Система 

регионального управления и территориального планирования за рубежом. 

Студент должен:  
знать: методы территориального планирования, взаимосвязь социально-экономического и территориального развития на 

местном уровне, социальную значимость территориального планирования; 

уметь: работать с документами территориального планирования и социально-экономическими программами различного 
уровня; 

иметь навыки: применять проектный подход для принятия решений по развитию территорий; 

быть компетентными: в воспросах территориального планирования. 

Управление 

региональной 
экономикой 

Дипломная 

работа, 
практическая 

деятельность по 

образовательной 
программе 

37 КП Мемлекеттік 

бюджетті 

басқару 

4 7.2 Мақсаты: бюджеттің кірістері мен шығыстарының ерекшеліктерін қарастыру. 

Пәннің мазмұны: Бюджетті басқарудың құрамы және мәні.  Мемлекеттік бюджетің   рөлі, функциялары және әлеуметтік-

экономикалық мәні. Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесі. Бюджеттік жоспарлау. Бюджет тапшылығы мен 
профициті, тапшылықтын басқару тәсілдері.  Мемлекеттік несиені басқару және оның бюджеттік кірісінің қалыптасуы. 

Бюджеттің орындалуын басқару. Бюджет үрдісі және оның кезеңдері. Мемлекеттік билік органдары мен басқарудың  

бюджеттік құқығы.  Бюджетті басқарудың әлемдік тәжірибесі 
Студент тиіс: 

білу: мемлекеттің дамуындағы бюджеттің әлеуметтік-экономикалық мәні мен рөлін, мемлекеттік бюджетті басқару 

үдерісінің ерекшеліктерін; 
істей білу: барлық деңгейдегі бюджет кірістерін қалыптастыру үдерісін басқаруды талдау, барлық деңгейдегі бюджетті 

тиімді басқару; 

практикалық дағдыларды меңгеру: мемлекеттік борышты басқару, Қазақстан тәжірибесінде бюджетті басқарудың әлемдік 
тәжірибесін қолдану;  

құзыретті болуы керек: бюджетті тиімді басқару сұрақтарында. 

Қаржы Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 
бағдарламасы 

бойынша 

тәжірибелік 
қызметі 

ПД Управление Цель: изучить особенности управления доходами и расходами бюджета. Финансы Дипломная 



государственн

ым бюджетом 

Содержание дисциплины: Сущность и составляющие управления бюджетом. Социально-экономическая сущность и роль 

бюджета государства и его функции.  Бюджетная система Республики Казахстан.  Бюджетное планирование. Дефицит и 

профицит бюджета, способы управления дефицитом. Управление государственным кредитом и его роль в формировании 

доходов бюджета. Управление исполнением бюджета. Бюджетный процесс и его этапы. Управление межбюджетными 

отношениями. Мировой опыт управления бюджетом 

Студент должен:  
знать: социально-экономическую сущность и роль бюджета в развитии государства, особенности процесса управления 

государственным бюджетом; 

уметь: анализировать управление процессом формирования доходов бюджетов всех уровней, эффективно управлять 
бюджетом всех уровней; 

иметь навыки: управлять государственным долгом, применения  мирового опыта управления бюджетом в казахстанской 

практике; 
быть компетентными: в вопросах эффективного управления бюджетом. 

работа, 

практическая 

деятельность по 

образовательной 

программе 

38 КП Жергілікті 

деңгейде 

халықтың 

жұмыспен 

қамтылуын 
басқару 

Мақсаты: аймақ деңгейде жұмыспен қамту басқарудың теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны:  Халықты жұмыспен қамтуды қазіргі заманғы түсінігі және өңірлік деңгейде жұмыспен қамту процестерін 

басқару. Мемлекеттік және жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды реттеу жүйесінің мазмұны және функциялары. 

Нақты сектор өңір халқының өмірі мен еңбек қызметінің негізі ретінде. Аймақтық еңбек нарығын жоспарлау және болжау. 

Жұмыспен қамтуды жоспарлы басқару жүйесіндегі мақсатты бағдарламалардың сипаттамасы. Халықты, әйелдерді, 
жастарды, мүгедектерді жұмыспен қамтудың мемлекеттік бағдарламаларын іске асыру тетігі. Қазақстан Республикасының 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің және облыстық жұмыспен қамту орталықтарының халықты 

жұмыспен қамтуды басқару саласындағы қызметі. Халықты жұмыспен қамтуды реттеудің әлемдік тәжірибесі. 
Студент тиіс: 

білу: жұмыспен қамту және халықты жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау саясатының құрылымын, аймақтық еңбек 

нарығын реттеу тетігін; 
істей білу:  халықты жұмыспен қамтуды реттеу мәселелерін анықтау, жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды тиімді 

басқару; 

практикалық дағдыларды меңгеру: аймақтың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың анықтаушы факторы ретінде еңбек 
нарығын жетілдіру бойынша басым бағыттарды негіздеу; 

құзыретті болуы керек:  халықты жұмыспен қамту басқармасын жетілдіруде.  
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ПД Управление 

занятостью 
населения на 

местном 

уровне 

Цель: формирование теоретических и практических навыков управления занятостью на региональном уровне. 

Содержание дисциплины:  Современное понимание занятости населения и управление процессами занятости на 
региональном уровне. Содержание и функции системы регулирования занятости населения на государственном и местном 

уровне. Реальный сектор как основа жизни и трудовой деятельности населения региона. Планирование и прогнозирование 

регионального рынка труда. Характеристика целевых программ в системе планового управления занятостью. Механизм 
реализации государственных программ занятости населения, женщин, молодежи, инвалидов. Деятельность Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и областных центров занятости в сфере управления 

занятостью населения. Мировой опыт регулирования занятости населения. 
Студент должен:  

знать: структуру политики занятости и социальной защиты населения от безработицы, механизм регулирования 
регионального рынка труда; 

уметь: выявлять проблемы регулирования занятости населения, эффективно управлять занятостью на уровне местном 

уровне; 
иметь навыки: обосновать приоритетные направления по совершенствованию рынка труда как определяющего фактора 

повышения конкурентоспособности региона; 

быть компетентными: в совершенствовании управления занятости населения. 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

Дипломная 

работа, 
практическая 

деятельность по 

образовательной 
программе 

39 КП Әлеуметтік 
саланы реттеу 

4 7.2 Мақсаты: студенттерді әлеуметтік саласының мемлекеттік реттеудің ерекшеліктерімен таныстыру. 
Пәннің мазмұны: Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. Нарықтық қатынастар жағдайында экономиканы әлеуметтендіру. 

Табыстар теориясы және Қазақстан халқының кедейшілік мәселесі. Өтпелі экономика жағдайында тұрғындардың өмір сүру 

деңгейі мен сапасы. Нарықтық экономика жағдайында ҚР тұрғындарын әлеуметтік қорғау. ҚР тұрғындарын жұмыспен 
қамтудың мемлекеттік бағдарламасы. ҚР денсаулық сақтауды, білім беруді, мәдениет, спорт және туризмді мемлекеттік 

реттеу 

Студент тиіс: 
білу: экономика саласының құрылымындағы әлеуметтік саланың орнын, әлеуметтік салаларының дамуына мемлекеттік 

ықпал етудің әдістері мен құралдарын; 

істей білу: ҚР-дағы әлеуметтік үдерістерді мемлекеттік реттеудің әдістері мен құқықтық негіздерін қалыптастыруға әлемдік 
тәжірибенің әсер ету мәселелерін зерттеу, экономикалық тұрғыдан әлеуметтік үдерістерді басқару; 

практикалық дағдыларды меңгеру: әлеуметтік сала объектілеріне мемлекеттік ықпал етудің нақты құралдарын қолдану; 

құзыретті болуы керек: мемлекеттің әлеуметтік саясатының жүзеге асыру. 
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ПД Регулирование 

социальной 

сферы 

Цель: формирование теоретических и практических навыков государственного регулирования социальной сферы. 

Содержание дисциплины: Социальная политика государства. Социологизация экономики в условиях становления 

рыночных отношений. Теория доходов и проблема бедности населения Казахстана. Уровень и качество жизни населения в 

переходный период. Социальная защита населения в условиях рыночной экономики РК. Рынок труда как объект 

социального управления. Государственная программа занятости населения РК. Государственное регулирование 

здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма в РК 
Студент должен:  

знать: место социальной сферы в структуре отрасли экономики, методы и инструменты государственного воздействия на 

развитие отраслей социальной сферы; 
уметь: исследовать вопросы влияния мирового опыта на формирование методов и правовых основ государственного 

регулирования социальными процессами в РК, управлять социальными процессами с экономических позиций; 

иметь навыки: применять конкретные инструменты государственного воздействия на объекты социальной сферы; 
быть компетентными: в вопросах регулирования социальной сферы. 
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40 КП Аймақтың 

әлеуметтік 

саясаты 

Мақсаты: қоғамның және мемлекеттің түсініктерінің жиынтығы ретінде аймақтың әлеуметтік саясаты туралы білімді 

меңгеру. 

Пәннің мазмұны:  Әлеуметтік саясаттың мәні, функциялары, қағидалары және құрылымы. Қазақстан өңірінің әлеуметтік 

саясатының объектілері мен субъектілері. Өңірдің демографиялық саясаты әлеуметтік саясаттың негізі ретінде. Қазақстан 

өңірлерінің ерекшеліктерін ескере отырып, әлеуметтік саясатты жүргізу мәселелері. Аймақтық тұрғын үй саясаты 
әлеуметтік саясаттың элементі ретінде. Өңірлік деңгейде отбасын, ананы, әкені және баланы мемлекеттік қолдау. 

Өңірлердегі еңбекке жарамсыздарға зейнетақы мен жәрдемақы тағайындау мәселелері. Халықтың денсаулығын қорғау 

саласындағы өңірлердің әлеуметтік саясатының басымдықтары. Ел аймақтарындағы білім беру жүйелері: мәні мен 
ерекшеліктері, қазіргі қоғамдағы орны мен маңызы. Денсаулық сақтау өңірлердің әлеуметтік саясатының бір бағыты 

ретінде. Аймақтың шет елдердегі әлеуметтік саясаты. 

Студент тиіс: 
білу: аймақтың әлеуметтік саясатының объектісін, субъектісін, қағидаларын, қазіргі кезеңдегі аймақтың әлеуметтік 

саясатының стратегиясы мен басымдықтарын; 

істей білу: Қазақстан Республикасының аймақтық әлеуметтік саясатының мазмұнын талдау, әлеуметтік саланың 
мәселелерін қадағалау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: әлеуметтік болжамдау, жоспарлау; 

құзыретті болуы керек: қазіргі қоғамның жағдайын бағалауда. 

Аймақтық 

экономиканы 

басқару 

Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 

бағдарламасы 

бойынша 
тәжірибелік 

қызметі 
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региона 

Цель: овладение знаниями о социальной политике регионов как совокупности представлений общества и государства. 
Содержание дисциплины: Сущность, функции, принципы и структура социальной политики. Объекты и субъекты 

социальной политики региона Казахстана. Демографическая политика региона как основа социальной политики. Проблемы 

проведения социальной политики с учетом особенностей регионов Казахстана.  Региональная жилищная политика как 
элемент социальной политики.  Государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства на региональном 

уровне. Проблемы назначение пенсий и пособий нетрудоспособным в регионах.  Приоритеты социальной политики 

регионов в сфере охраны здоровья населения. Системы образования в регионах страны: сущность и особенности, место и 
значение в современном обществе.  Здравоохранение как одно из направлений социальной политики регионов. Социальная 

политика региона в зарубежных стран 
Студент должен:  

знать: объект, субъект, принципы социальной политики региона, стратегии и приоритеты социальной политики региона на 

современном этапе; 
уметь: анализировать содержание региональной социальной политики Республике Казахстан,  отслеживать проблемы 

социальной сферы; 

иметь навыки: социального прогнозирования, планирования; 
быть компетентными: в оценке состояния современного общества. 
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